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 متن دعا
 

 وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

 عِنْدَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ وَ تَعَسُّرِ الْأُمُورِ:

لَكُ بِهِ مِنِّيي  وَ ُُيدْرَتُكَ عَلَيْيهِ وَ عَلَييَّ     ( اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنِي مِنْ نَفْسِي مَا أَنْتَ أَم1ْ) 

أَغْلَبُ مِنْ ُُدْرَتِي  فَأَعْطِنِي مِنْ نَفْسِي مَا يُرْضِيكَ عَنِّي  وَ خُذْ لِنَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِيي  

اءِ  وَ لَا ُُوَّةَ لِي عَلَى الْفَقْيرِ   ( اللَّهُمَّ لَا طَاَُةَ لِي بِالْجَهْدِ  وَ لَا صَبْرَ لِي عَلَى الْبَل2َ) فِي عَافِيَةٍ.

( وَ 3فَلَا تَحْظُرْ عَلَيَّ رِزُِْي  وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى خَلْقِكَ  بَلْ تَفَرَّدْ بِحَياََتِي  وَ تَيوَ َّ كِفَيايَتِي. )   

عَجَيُُْْ عَنْهَيا وَ لَيمْ     انْظُرْ إِلَيَّ وَ انْظُرْ لِي فِي ََمِيعِ أُمُورِي  فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي

أُُِمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهَا  وَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى خَلْقِيكَ تَجَهَّمُيونِي  وَ إِنْ أَلْجَيأْتَنِي إِلَيى َُرَابَتِيي      

( فَبِفَضْيلِكَ   4حَرَمُونِي  وَ إِنْ أَعْطَوْا أَعْطَوْا َُلِيلًا نَكِداً  وَ مَنُّوا عَلَيَّ طَوِيلًا  وَ ذَمُّوا كَثِيراً. )

( 5اللَّهُمَّ  فَأَغْنِنِي  وَ بِعَظَمَتِكَ فَانْعَشْنِي  وَ بِسَعَتِكَ  فَابْسُطْ يَدِي  وَ بِمَا عِنْدَكَ فَياكْفِنِي. ) 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ خَلِّصْنِي مِنَ الْحَسَدِ  وَ احْصُرْنِي عَينِ اليذُّنُو،ِ  وَ وَرْعْنِيي    

عَنِ الْمَحَارِمِ  وَ لَا تُجَرِّئْنِي عَلَى الْمَعَاصِي  وَ اَْعَلْ هَوَايَ عِنْدَكَ  وَ رِضَايَ فِيمَا يَرِدُ عَلَييَّ  

مِنْكَ  وَ بَارِكْ لِي فِيمَا رَزَُْتَنِي وَ فِيمَا خَوَّلْتَنِي وَ فِيمَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ  وَ اَْعَلْنِي فِيي كُيلِّ   

( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ 6فُوظاً مَكْلُوءاً مَسْتُوراً مَمْنُوعاً مُعَاذاً مُجَاراً. )حَاالتِي مَحْ
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اُْضِ عَنِّي كُلَّ مَا أَلَْْمْتَنِيهِ وَ فَرَضْتَهُ عَلَيَّ لَكَ فِي وََْهٍ مِنْ وَُُوهِ طَاعَتِكَ أَوْ لِخَلْيٍٍ مِينْ   

ذَلِكَ بَدَنِي  وَ وَهَنَتْ عَنْهُ ُُوَّتِي  وَ لَمْ تَنَلْهُ مَقْدُرَتِي  وَ لَيمْ يَسَيعْهُ    خَلْقِكَ وَ إِنْ ضَعُفَ عَنْ

( هُوَ  يَا رَ،ْ  مِمَّا َُدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ أَغْفَلْتُهُ أَنَيا  7مَالِي وَ لَا ذَاُُ يَدِي  ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ. )

نْ ََِْيلِ عَطِيَّتِكَ وَ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ  فَإِنَّكَ وَاسِيع  كَيرِيم   حَتَّيى لَيا     مِنْ نَفْسِي  فَأَدْهِ عَنِّي مِ

ء  مِنْهُ تُرِيدُ أَنْ تُقَاصَّنِي بِهِ مِنْ حَسَنَاتِي  أَوْ تُضَاعِفَ بِيهِ مِينْ سَييْتَاتِي يَيوْمَ     يَبْقَى عَلَيَّ شَيْ

مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ ارْزُُْنِي الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ لِيخخِرَتِي   ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى8أَلْقَاكَ يَا رَ،ْ. )

يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَيَّ الُّْهْيدَ فِيي دُنْيَيايَ  وَ حَتَّيى      حَتَّى أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ َُلْبِي  وَ حَتَّى

ُاً وَ خَوْفاً  وَ هَبْ لِي نُيوراً أَمْشِيي بِيهِ فِيي     أَعْمَلَ الْحَسَنَاُِ شَوُْاً  وَ آمَنَ مِنَ السَّيْتَاُِ فَرَ

( اللَّهُيمَّ صَيلِّ   9ءُ بِهِ مِنَ الشَّكْ وَ الشُّيبُهَاُِ ) النَّاسِ  وَ أَهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُمَاُِ  وَ أَسْتَضِي

مَوْعُودِ حَتَّى أََِدَ لَيذَّةَ مَيا   عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ ارْزُُْنِي خَوْفَ غَمْ الْوَعِيدِ  وَ شَوْقَ ثَوَا،ِ الْ

( اللَّهُمَّ َُدْ تَعْلَمُ مَا يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَيايَ وَ  11أَدْعُوكَ لَهُ  وَ كَأْبَةَ مَا أَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ )

  وَ ارْزُُْنِيي الْحَيٍَّ   ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّيدٍ وَ آ ِ مُحَمَّيدٍ  11آخِرَتِي فَكُنْ بِحَوَائِجِي حَفِيّاً. )

عِنْدَ تَقْصِيرِي فِي الشُّكْرِ لَكَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَ الصْحَّةِ وَ السَّقَمِ  حَتَّيى  

ثُ فِيي حَيا ِ   أَتَعَرَّفَ مِنْ نَفْسِي رَوْحَ الرِّضَا وَ طُمَأْنِينَةَ النَّفْسِ مِنِّي بِمَا يَجِبُ لَكَ فِيمَا يَحْدُ

( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ 12الْخَوْفِ وَ الْأَمْنِ وَ الرِّضَا وَ السُّخْطِ وَ الضَّرِّ وَ النَّفْعِ. )

 ءٍ مِنْ فَضْلِكَ  وَارْزُُْنِي سَلَامَةَ الصَّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ حَتَّى لَا أَحْسُدَ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ عَلَى شَيْ

حَتَّى لَا أَرَى نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ تَقْيوَى أَوْ  

( 13سَعَةٍ أَوْ رَخَاءٍ إِلَّا رَََوُُْ لِنَفْسِي أَفْضَلَ ذَلِكَ بِكَ وَ مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَيرِيكَ لَيكَ. )  
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مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ ارْزُُْنِي التَّحَفُّظَ مِنَ الْخَطَايَا  وَ الِاحْتِرَاسَ مِينَ الَّْلَيلِ فِيي     اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

 الدُّنْيَا وَ الْخخِرَةِ فِي حَا ِ الرِّضَا وَ الْغَضَبِ  حَتَّى أَكُونَ بِمَا يَرِدُ عَلَييَّ مِنْهُمَيا بِمَنِْْلَيةٍ سَيوَاءٍ     

راً لِرِضَاكَ عَلَى مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ  حَتَّى يَيأْمَنَ عَيدُوْي   عَامِلًا بِطَاعَتِكَ  مُؤْثِ

( وَ اَْعَلْنِيي مِمَّينْ   14مِنْ ظُلْمِي وَ ََوْرِي  وَ يَيْأَسَ وَلِيْي مِينْ مَيْلِيي وَ انْحِطَياهِ هَيوَايَ )    

 صِينَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ  إِنَّكَ حَمِيد  مَجِيد .يَدْعُوكَ مُخْلِصاً فِي الرَّخَاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِ

 

 

 عنوان دعا
 

دعاری آ  حضارت    :«وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ وَ تَعَسُّرِ الْأُمُورِ»

   و دشواری امور. ( هنگرم سختی و مشقّالسالم )علد 

 شرمل امور دندوی و اخروی می برشد. و اس « عرم مطلق»فظ امور: این ل

   و دشواری از هر دو جرنب، در نظر اس ؛و ندز: سختی، مشقّ

  آمداز مای شاود.    جرنب امور: گرهی امری از امور در مرهد  خودش سخ  یر دشوار و یر مشقّ -2

 این ندز بر دو نوع اس : 

 الف: اموری ک  برای هر انسر  سخ  می شوند. 

 ب: اموری ک  برای یک شخص معدن سخ  می شوند؛ ب  جه  پدری، بدمرری و هر ضعف جسمی.

« خود انسر »  آمدز و ن  دشوار، بل جرنب خود انسر : گرهی یک امر ن  سخ  اس  و ن  مشقّ -1

 دچرر بی ارادگی، سستی و بی همّتی می شود و آ  امر برایش سخ  می گردد. 

 اس .  السالم دهد ک  این هر دو جرنب، مورد نظر امرم علد متن و محتوای دعر نشر  می 

  و سخ  و دشوار اس ؛ انسار   پر مشقّ -بود  و زیستن -: از دیدگر  دیگر اسرسرً زندگیاصل کلّی
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انسار  را در   2«كَبَدد  لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في»در هر گرمی از زندگی بر سختی هری فراوا  روب  رو اس : 

 ختی آفریدیم.فشرر و س

انسر  تنهر بر اموری ک  مرهدترً ساخ  هساتند مواجا  باود، صاورت       ،اگر این سختی یک جرنب  بود

مسئل  بسدط و پدچددگی آ  کمتر می شد، امر دو جرنب  بود  آ  یک پدچددگی شدید پدش می آورد ک  

دارد؛ اراد  و هم   سخ  اندر سخ  می گردد؛ انسر  )هر انسر ( بر نسبتی بر اراد  و هم  خود مشکل

و حتی تصمدم ب  انجرم امور غدر مشکل نداز  « تصمدم ب  حلّ مشکالت»خود  ؛برای انسر  هزین  بر اس 

یک سختی، یک تکلدف، یک کرستن از آسریش اس . برای هر لذت از لذایذ غریزی محض ندز برید کرر 

 زندگی شریستۀ انسر .  و« زیستن انسرنی»کرد؛ برید فعلی را انجرم داد. تر چ  رسد ب  یک 

مبدل نمی شود و طای   ،این گرفترری و سختی ب  وسدل  ثروت و قدرت و مکن ، ب  سهول  و آسرنی

ب  نوش نمی رسد مگر بر ایمر  و همراهی بر خداوند. زنادگی در فشارر، و باود  و     ،این طریق پر از ندش

 زیستن عدن سختی اس  مگر...: 

إِالَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُدوا الصادالِتا ِ وَ    -خُسْرٍ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي -وَ الْعَصْرِ -حيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ

مگر انسر  ایمر  ب  خدا داشت  برشد و در صدد روا  حق در جرمع  برشاد   .تَواصَوْا بِالْتَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصابْرِ

جرمع  سرزی هم بکند تر سختی هرئی  ،ترویج حق و استقرم  و پس از آسریش درو  فردی خود بر سفررش و

 ک  از این جرنب سوم متوج  او می شود آسود  برشد. واالّ اصل در زندگی سختی و خسرا  اس . 

کلدد طالئی: در یک عبررت مختصر: انسر  بر زندگی غریزی همدشا  در ساختی و دشاواری اسا  و     

 ی بود  را احسرس می کند. انسر  بر زندگی فطری لذت زیستن و شدرین

بود . در ایان دعار را  عملای    انسر  همدش  تنهر اس  مگر بر ایمر  ب  خدا و در صدد اصالح جرمع  

 رهرئی از سختی هری زندگی نشر  داد  می شود.  یخرو  از تنهرئی و را  عمل

 

                                                
 سورۀ بلد.   3آیۀ  2



 32دعری بدس  و دوم  
 

 

 

 بخش اول

 تکلیف  

 تکلیف آسان 

 انسان شناسی

 لذّت رَستن

 أمرین بین أمر

 طلهعُ
 

 أَغْلَيبُ  عَلَييَّ  وَ عَلَيْهِ ُُدْرَتُكَ وَ مِنِّي  بِهِ أَمْلَكُ أَنْتَ مَا نَفْسِي مِنْ كَلَّفْتَنِي إِنَّكَ اللَّهُمَّ»

 فِيي  نَفْسِيي  مِينْ  رِضَياهَا  لِنَفْسِكَ خُذْ وَ عَنِّي  يُرْضِيكَ مَا نَفْسِي مِنْ فَأَعْطِنِي ُُدْرَتِي  مِنْ

مکلّف کرد  ای ب  آنچ  خودت بدش از من ب  آ  تسلّط داری. و قدرت تو ب  آ  خدایر تو مرا  :«عَافِيَة

تکلدف و برخود من بدش از قدرت من اس . پس، از وجود من ب  من بد  آنچ  را ک  تاو را راضای مای    

 کند. و بستر  از وجود من آنچ  رضری  و خواستۀ خودت اس  بر عرفد  من.

 

 شرح
 

چ  را ک  از انسر  می خواهد، بدو  تکلدف از او بگدرد، همرنطور ک  خداوند می توانس  آن تکلیف:

کناد، مای گدارد. درخا  مطاربق خواساتۀ       هر چ  از گدر  و درخ  می خواهد بدو  این ک  آ  را مکلف 

 و برلند  می شود و مدمدرد بدو  این ک  ب  تکلدفی مکلّف برشد.  می کند خداوند زندگی می کند؛ رشد

التر از گدر  و درخ ، فرشت  را مکلّف آفرید امر در مسدر سهل و آسر ، زیارا  و بر تکلیف آسان:
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فرشت  گرفترر روح غریز  ندس ، و عمل ب  تکرلدف برای او کرمالً آسار  و ساهل اسا ؛ فرشات  نا  در      

اس ، عمل ب  تکلدف برای او آسر  اس  در حدی « سرخُ»آفرید  شد  و ن  جریر  زندگی اش در « کَبَد»

 مقریس  بر انسر  می توا  گف  فرشت  اسرسرً مکلّف ندس . ک  در 

خدایر تو   «مِنِّي بِهِ أَمْلَكُ أَنْتَ مَا نَفْسِي مِنْ كَلَّفْتَنِي إِنَّكَ اللَّهُمَّ»السالم می گوید:  امرم علد 

ز من با   آ  هر را ا ،چدزهرئی را بر من تکلدف کرد  ای ک  در اختدرر تو بود و می توانستی بدو  تکلدف

 منصّۀ ظهور برسرنی و قدرت تو بر آ  هر بدش از قدرت من بود. 

چگونگی خلقا  انسار  اسا  و    السالم در این جر ب  آفرینش و  امرم علد  توج  انسان شناسی:

اس  ساپس در مقارم   « انسر  شنرسی»یک مبحث  ،را در نظر دارد. و مبحث «تکلیف در تکوین»اصل 

اس  ک  آیر انسر  در عمل ب  تکرلدف برید تنهار بارود؟ یار از چدازی و از     « رابطۀ انسر  بر تکلدف»بدر  

 کسی یرری بطلبد؟ 

می گوید: ای انسر  او می توانس  تو را طوری بدرفریند ک  تاو   «االدليل في متن المدّعي»ب  مصداق 

دنداوی و  دقدقرً همرنطور ک  او می خواهد همرنطور زندگی کنی، پاس او مای تواناد در انجارم تکارلدف      

 اخروی ندز یرر و مددکرر تو برشد. چرا نبرید از این یرری و مددکرری استفرد  کنی. 

پس بد  ب  من از وجود من، آنچ  را ک  موجب رضاری    عَنِّي: يُرْضِيكَ مَا نَفْسِي مِنْ فَأَعْطِنِي

 تو برشد. 

ر از این مجلدات بحثی و  چ  بدر  شگف  و چ  خواستۀ عجدبی! در مجلد پنجم و ندز در موارد دیگ

، امار آنچا  در   «انسر  می تواند هر آنچ  را ک  خدا از او می خواهد همر  را از خدا بخواهد»ب  محور 

وم این جر آمد  چدز دیگر اس ؛ ممکن اس  انسرنی از انسر  دیگار چدازی را بخواهاد و ایان انسار  د     

انسر  دیگر بگوید فال  چدز را از وجود من  هدچ انسرنی نمی تواند ب برگردد همر  را از او بخواهد امر 

امکر   -خداوند قردر، توانر و در عدن حرل رئوف و مهربر  -ب  من بد . چندن خواست  ای فقط از خداوند

 السالم یرد می گدریم ک  ریشۀ قرآنی دارد.  دارد. و این درسی اس  ک  تنهر در مکتب امرم سجرد علد 

ر ماردی و  ح مردمی اس  ک  ب  برالترین نعم  ک  هم منشأ سارو مراد از روشنی چشم همر  اصطال

 هم منشأ سرور معنوی برشد، روشنی چشم می گویند. 
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هدچ جریگر  عقلی ندارد لدکن چندن خواست  ای « آنچ  خود داش  زِ بدگرن  تمنّر کرد »درس  اس  

رن  ندس  هم  چدز انسار  در  از خداوند کرمالً عقالنی بل برالترین عقالند  اس  زیرا ک  خداوند بی گ

 اختدرر اوس  حتی اصل و اسرس وجودش ک : 

قدرت و تسلط تو بر آ  تکلدف و بار وجاود مان     :ُُدْرَتِي مِنْ أَغْلَبُ عَلَيَّ وَ عَلَيْهِ ُُدْرَتُكَ وَ

 بدش از خود من اس . 

انيت  اسا :   هر انسر  مرلک وجود خود اس  امر خداوند بر وجود انسر  هر از خودشر  مرلک تر

 أَمْلَيكُ  هُيوَ  مَا نَفْسِي مِنْ اللَّهُ يَكْفِيَ أَنْ إِلَّا»السالم می گوید:  علد  و امدرالمؤمندن 2اَملك منّي.

 1«.مِنِّي بِهِ

 رِضَياهَا  لِنَفْسِيكَ  خُيذْ  وَ» :اکنو  ک  قدرت و تسلط تو بر وجود من بدش از خود من اس ، پس

کا  موجاب    را بستر  و ب  منصۀ ظهاور برسار  از وجاود مان آنچا       بگدر و «:عَافِيَة فِي نَفْسِي مِنْ

 رضری  خودت اس . 

خداوند هرچ  بخواهد از وجود انسر  می سترند، هم از انسر  هری ماؤمن و هام غدار ماؤمن؛ اصال      

 فِي»ندارد آنچ  برید خواست  شاود  « خواستن»مسئل  ثرب  و سرجری خود هس  و چندن چدزی ندرز ب  

: از خدا بخواهدم ک  سترند  هریش در جه  و در بستر و در جریر  عرفد  مر برشد. حتای  اس  «عَافِيَة

اصل حدرت و زندگی را از همگر  می گدرد و هر کسی مدمدرد، فرق در ایان اسا  کا  ایان مارگ در      

 هستۀ اصلی این دعر اس .  «عَافِيَة فِي»ررت بعرفد  برشد یر در شقروت. و ع

اگار ایان دعار برشاد و مساتجرب       ین تر از زندگی فرشته می شود:وقتی که زندگی انسان شیر

زنادگی   -3و بطور مکرر گفت  شد ک  هدچ دعرئی ندس  ک  درصدی از اجربا  را نداشات  برشاد    -شود

                                                
 ضَدرًّا  ال وَ نَفْعاً لِنَفْسي أَمْلِكُ ال قُلْ»ونس. و: سورۀ ی 31آیۀ  «اللَّهُ شاءَ ما إِالَّ نَفْعاً ال وَ ضَرًّا لِنَفْسي أَمْلِكُ ال قُلْ»و:  2

 سورۀ عراف. 288آیۀ  «اللَّهُ شاءَ ما إِالَّ
 .111فدض، خطبۀ  -121و  111نهج البالغ ، ابن ابی الحدید، خطبۀ  1
و در قدرم  و گفت  شد ک  دو فرعو  را بر هم مقریس  کندد یکی هرگز دعر نکرد  و دیگری دعرئی کرد  برشد، این د 3

 بر هم فرق خواهند داش .  
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انسر  شدرین تر و لذیذتر از زندگی فرشت  می گردد. مسکدن کسی ک  اهل دعر نبرشد، زندگی برایش تل  

د بود گرچ  مرلک کل کرۀ زمدن برشد. خوشر ب  حرل کسی کا  اهال دعار    خواه« خسرا »و « فی کَبَد»

 «.عَنِّي يُرْضِيكَ مَا نَفْسِي مِنْ فَأَعْطِنِي»برشد بویژ  دعری 

را نادارد و تنهار   « رهر شد »هر رهر شد  یک لذت دارد برالترین لذت. فرشت  لذت  لذت رَستن:

ی هر و از چنگرل غریز  گرائی و اصرل  داد  ب  غرایز، لذت تکرمل را دارد. انسر  بوسدلۀ دعر از گرفترر

رهر می شود، این رستن یک رهرئی ای اس  ک  همۀ رهرئی هر را یک جر بر خود دارد، پس همۀ لذایاذ  

و عرفدا ، تنهار    .را دارد. فرشت  گرفترر غرایز ندس  و قدر عرفد  کسی داند ک  ب  مصدب  گرفترر آیاد 

عرفد  آ  اس  ک  بر یرری خداوند حرصل شاود گرچا  هادچ عارفدتی بادو       مرل انسر  اس  و برالترین 

 توج  خدا ندس . 

ندسا ، زیارا   « توا  عمل ب  تکلداف »تکلدف بویژ  این دعر، ب  محور   بهر دعر دربررۀ عمل  توجّه:

و آنچ  از  1«.آتاها ما إِالَّ فْساًنَ اللَّهُ يُكَلِّفُ ال»و  2«وُسْعَها إِالَّ نَفْساً نُكَلِّفُ ال»انسر  توا  تکلدف را دارد 

اس ؛ توفدق رهرئی از چنبرۀ غرایاز و قارار گارفتن در مسادر اصارل       « توفدق»خداوند خواست  می شود 

و  «نَسْدتَعينُ  إِياداكَ  وَ نَعْبُدُ إِيااكَ»فطریرت. و یرری خواستن از خداوند در این مسدر اس  ک  می فرمرید 

 اللَّدهُ  وَ»الساالم مای فرمریاد:     علدا   و امدرالماؤمندن  3«.الْمُسْدتَعان  الدرَّحْمنُ  رَبُّنَا»و  3«الْمُسْتَعان اللَّهُ وَ»

 مستعر  یعنی کسی ک  از او کمک خواست  می شود. 2«.نَفْسِي عَلَى الْمُسْتَعَانُ

در این جر ندز برید یردآوری و تکرار شود ک  هم  چدز را از خداوند خواستن با    امر بین امرین:

ین معنی ندس  ک  انسر  وظریف و توا  هری خاود را واگاذارد و تعطدال کناد. هار دعارئی با  جنباۀ         ا

دشتر ب  شرح رف  و در پامور را خود انسر  برید انجرم دهد « قَدَری»امور مربوط اس  و جنبۀ « قضرئی»

                                                
 سورۀ مؤمنو .   61سورۀ انعرم. و آیۀ  221آیۀ  2

 سورۀ طالق.  1آیۀ  1

 سورۀ یوسف. 28آیۀ  3

 سورۀ انبدرء. 221آیۀ  3

 .281و خطبۀ  233فدض، خطبۀ  -283و خطبۀ  231نهج البالغ ، ابن ابی الحدید، خطبۀ  2
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ا و انسار  را  مشروحرً بدر  شد  اس  ک  قضر و قَدَر بطور تندد  ب  هم، جهار  ر  «دو دست خدا»کترب 

 ب  وجود آمد  اند و بر قضر کرر می کنند. « قضرء»مدیری  می کنند؛ اصل و اسرس قَدَرهر بر 

 2اس . «أَمْرَیْن بَیْنَ أَمْرٌ بَلْ تَفْوِیضَ لَا وَ جَبْرَ لَا»موقعد  آفرینش انسر  بر اسرس 

عطل  در سارمری ، عطلا  در    یرد آوری دوم: عطل  حرام و گنر  اس ؛ عطل  در ندروی انسرنی، عُطله:

زمدن، عطل  در مسکن و...، و اگر مورد عطل  هنگف  برشد گنر  کبدار  اسا  و اگار برصاطالح نارچدز      

برشد، گنر  صغدر  اس  و هر عطل  ای مجرزات اخروی دارد و عطل  هری هنگفا  )مرنناد عرطال نگا      

 داشتن مسکن و زمدن( در شرایطی موجب سلب مرلکد  می گردد. 

 یعنی عرطل و برطل نگ  داشتن چدزی ک  می تواند منشأ نفع و خدر برای فرد و جرمع  برشد.  عطل

 

 

 بخش دوم

 انسان در بُعد غریزی اش

 کفایت

 نکتۀ مهم
 

 رْتَحْظُي  فَلَا الْفَقْرِ  عَلَى لِي ُُوَّةَ لَا وَ الْبَلَاءِ  عَلَى لِي صَبْرَ لَا وَ بِالْجَهْدِ  لِي طَاَُةَ لَا اللَّهُمَّ»

خادایر مارا طرقا      :«كِفَيايَتِي  تَوَ َّ وَ بِحَاََتِي  تَفَرَّدْ بَلْ خَلْقِكَ  إِلَى تَكِلْنِي لَا وَ رِزُِْي  عَلَيَّ

رفترری ندارم، و تحمّل تنگ دستی نتوانم، پس روزی ات را از من مّل رنج ندس ، و ترب شکدبرئی برگتح

 خودت متولّی کفری  من برش.برزمدار، و مرا ب  خلق خود وامگذار، بل تنهر 

                                                
 «.دو دس  خدا»شرح بدشتر در کترب  2
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 شرح
 

 فعرلد  تعب آلود و رنج آور کرد.  :عبَو تَ دا: جَاألَمرِ في جَهَدَ لغت:

 رس آنر  خرر  کرد. گرا  را از چدزی منع کرد: از دستدی حَظَرَ الشّيئَ: مَنَعه و حَجَره:

سر ( بر خداوند ساخن  السالم ب  نمریندگی از انسر  )کل ان امرم علد  انسان در بُعد غریزی اش:

می گوید؛ خصوصدرت شخصی خودش را در نظر ندارد تر توهم شود ک  )مثالً( ایان ساخنر  را در زمار     

انسر  بمرهو انسر   ۀپدری و بی طرقتی جسمی گفت  اس ؛ این آوای شخص معدن یر فرد خرص ندس  بل نرل

 اس . 

می کند؟ در حرلی ک  انسر  بود  بادو    بر این اسرس؛ این چ  بدرنی اس  ک  از هر رنج و تعب فرار

 نافيدة  الء»و این چ  بالگریزی اس  آنهم بار   2«.كَبَد في الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»تحمل رنج، محرل اس  ک  

 عَلى اصْبِرْ وَ»اصل و اسرس صبر و شکدبرئی در برابر ابتالئرت را نفی می کند بر وجود آی  هری  «للجنس

 وَ»و  3«الْبَدأْ ِ  حدينَ  وَ الضَّدرَّاءِ  وَ الْبَأْسداءِ  فِدي  الصادابِرينَ  وَ»و  1«الْأُمُور عَزْمِ مِنْ ذلِكَ إِنَّ أَصابَكَ ما

از صبر و بردبرری و تحمال آماد     مورد در آیرت قرآ  سخن 211حدود  و 3«.أَصابَهُمْ ما عَلى الصاابِرينَ

 اس  بویژ  دربررۀ صبر در برابر مصرئب.

ندس  ک  آ  هم  مصرئب و بالیری کاربال را تحمال کارد؟ و در بارالی     زین العرلمدن  مگر این همر 

منبر مسجد دمشق بر سر امویر  آ  چنر  غرید و خروشدد گویر هدچ مصدبتی بر او وارد نشد  اس  پاس  

 مرادش از این سخنر  چدس ؟ 

رابر ابتالهر صبر ندارد، انسر  می گوید: انسر  ترب تحمل رنج را ندارد، انسر  در ب« انسر »او از زبر  

گفت  شود ک  خداوند انسر  را ب  تکرلدف شرق و طرقا   تحمل تنگ دستی را ندارد. اگر چندن بود برید 
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 فرسر مبتال کرد  اس  و خداوند منزّ  از این اس . پس مرادش چدس ؟ 

؛ اباتال گریازی از   اتفرقرً قضد  برعکس اس ؛ انسر  هر چ  مؤمن تر برشد ابتالهریش بدشتر می گردد

 عَلَى الدُّنْيَا فِي الْمُؤْمِنُ يُبْتَلَى إِنَّمَا»می فرمرید:  السالم خصریل انبدرء و مؤمندن ندس . امرم برقر علد 

 بَلَياء   النَّياسِ  أَشَيدُّ »مؤمن در دندر ب  قدر ایمرنش دچرر ابتالء می گردد. برز می فرمرید:  2«:دِينِه َُدْرِ

گرفتررترین مردم ب  بالیر انبدرء هستند، سپس اوصادرء،   1«:فَالْأَمَاثِلُ الْأَمَاثِلُ ثُمَّ الْأَوْصِيَاءُ ثُمَّ الْأَنْبِيَاءُ

 و سپس افرادی ک  ب  آنر  شبره  دارند؛ هر ک  شبد  تر مبتالتر. 

 يمَعَظِي  إِنَّ»نقل مای کناد کا  فرماود:      (آل  و علد  اهلل السالم از رسول خدا )صلّی امرم صردق علد 

 بالی بزرگ اجر بزرگ دارد.  3«:الْجََْاءِ عَظِيمُ بِهِ يُكَافَأُ الْبَلَاءِ

 و احردیث دیگر. 

 و صد البت  بال خواهی و مصدب  خواهی، نکوهدد  و حرام اس  ک  را  صوفدر  مالمتدّ  اس . 

ی از اس ؛ طرق ، تحمل، صابر و شاکدبرئ   «انسان بما هو موجود غریزی»مقصود امرم در این دعر 

اقتضرهری روح فطرت اس ، غریز  ن  تنهر فرقد ایان خصاریل اسا  بال ضاد آ  هار اسا  و ایان خاود          

 بزرگترین گرفترری و ابتالی بشر اس . 

السالم، در صدد دفع و رفع همادن گرفتارری، و در عرصاۀ کشامکش غریاز  و فطارت، از        امرم علد 

هدچ چدزی را ندارد. انسر  غریز  گرا در خداوند کمک می طلبد. انسر  از جه  غریز  اش ترب تحمل 

انسارند  خاود را هزینا  کارد  دسا  با         ،انسرندتش را فدا می کند و در برابر فقر ،برابر هر گرفترری

 ، ستم و دزدی می زند.ساختال

س  همدش  در خطر سقوط قرار دارد؛ ندروی غرایز ب  انسر  بعنوا  یک موجودی ک  دارای غرایز ا

مرهد  ترری  را تر ب  امروز مرهد  غریزی کرد  اسا . پاس انسار  بعناوا  یاک      حدی قوی اس  ک  

 موجود فطری برای حفرظ  از فطرتش برید از خداوند یرری طلبد. 
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بار تسارمح خفا  کنناد  ای عباور       ،شررحر  و مترجمر  از روی این مسئلۀ بزرگ انسر  شنرسی ۀهم

مجرل شنرختن آ  را  ،ی ک  یونر  پرستی و بودا گرائیغرفل بود  اند؛ کلدد کلید طالئیکرد  اند زیرا از 

برای محققدن مر نداد  اس  تر از قرآ  و حدیث این امر مسلم را دریربند کا  انسار  یاک روح بادش از     

 حدوا  دارد و آ  روح فطرت اس . 

 فطرت انسر  هم طرق  رنج را دارد و هم ترب تحمل گرفترری هر را و ب  حکم صریح صدهر آی  برید

این تحمل و طرق  را داشت  برشد و هرگز نگوید من این ترب و تحمل را ندارم، لدکن بارای حفرظا  از   

 برید از خداوند یرری بخواهد.  ،این ترب و طرق  و ب  فعلد  رسدد  آ  در برابر غرایز

 لَيا » طرق  فعرلدا  رناج آور را نادارم:    ،السالم می گوید: خدایر اگر من برشم و غریز  ام امرم علد 

و اگر من  «.الْبَلَاء عَلَى لِي صَبْرَ لَا»و در برابر هر ابتالئی صبر نمی توانم کرد:  «.بِالْجَهْد لِي طَاَُةَ

و در این صورت انسر  برای رهرئی از  «الْفَقْر عَلَى لِي قُواةَ لَا»توا  تحمل فقر را ندارم:  ،برشم و غریز  ام

شود؛ مگر ظلم هر، قتل هر و هر سدر  کرری دیگر منشأی غدر از این ابتالهر و فقر مرتکب هر جنریتی می 

 دارد؟ 

رهرئی از مکروهرت را فراز کرد  و می  ،«گنر از  پرهدز»جمالت بعدی فراتر از السالم در  امرم علد 

گوید: ن  فقط یرریم کن ک  در اثر فقر دچرر لغزش ب  سوی محرمرت نشوم بل کمکم کن ک  از غدر تاو  

مرا با  بنادگر  خاودت وامگاذار      «خَلْقِك إِلَى تَكِلْنِي لَا وَ رِزُِْي  عَلَيَّ تَحْظُرْ فَلَا»لبم: یرری نط

خاودت   «:كِفَيايَتِي  تَيوَ َّ  وَ»بل خودت ب  تنهرئی حوائج مرا برطرف کان. و   «:بِحَاََتِي تَفَرَّدْ بَلْ»

 متولّی کفری  من برش. 

جهش ، تومن برش؛ خودت برای من کرفی برش. در این سخنمی گوید: خدایر متولّی کفری   کفایت:

 ب  آی  هری کفری  اس : 

در سخن امارم توجا    « تولّ»در آی  و لفظ « ولدرً»ب  لفظ  «.وَلِيًّا بِاللَّهِ كَفى وَ»سورۀ نسرء:  32آی   -2

 کندد. 

 وَ»و جمل   ،«وَكيالً بِاللَّهِ كَفى وَ اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلْ وَ»سورۀ احزاب:  3سورۀ نسرء و ندز آیۀ  82آیۀ  -1

سورۀ احازاب آماد     38همر  سور  و ندز در آیۀ  212سورۀ نسرء و  231در آی  هری  «وَكيالً بِاللَّهِ كَفى
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 وَ»سورۀ فرقار  بار تعبدار     32و در آیۀ  «وَكيالً بِرَبِّكَ كَفى وَ»سورۀ اسراء بر عبررت  62اس . و در آیۀ 

آیر خداوند بارای   2«:عَبْدَهُ بِكافٍ اللَّهُ لَيْسَ أَ»آمد  اس . و از هم  شدرین تر  «نَصيراً وَ ادِياًه بِرَبِّكَ كَفى

 بند  اش کفری  کنند  ندس ؟ 

معنی این هم  آیرت یک نکت  بل یک اصل را ب  همرا  دارد و آ  ایان اسا : بارای انسار  غدار از      

  خدا هر چ  در امور خود موفق برشد بدشتر تشان   خداوند چدزی کفری  کنند  ندس ؛ حتی انسر  بدو

 الظَّمْآنُ يَتْسَبُهُ بِقيعَةٍ كَسَرابٍ أَعْمالُهُمْ كَفَرُوا الَّذينَ وَ»سرابی دارد:  زندگی ،می شود و او در سراب زندگی

شر ( همچو  سارابی  آنر  ک  کرفر شدند اعمرل شر  )کرر و فعرلد   1«:شَيْئاً يَجِدْهُ لَمْ جاءَهُ إِذا حَتَّى ماءً

اس  در یک کویر ک  شخص تشن  آ  را از دور آب می پندارد تر می رساد با  آ ، آ  را چدازی نمای     

 یربد، یعنی بر رسدد  ب  هر چدزی و هدفی عطشش از بدن نمی رود بل افزایش می یربد. 

  می کناد:  بر خدا بود  اس  ک  همۀ اعمرل و فعرلد  هری انسر  را از مبدل شد  ب  سراب، حفرظ

   «.كِفَايَتِي تَوَ َّ وَ»

 3«.مِنِّي بِهِ أَمْلَكُ هُوَ مَا نَفْسِي مِنْ اللَّهُ يَكْفِيَ أَنْ إِلَّا»نهج البالغ :  حدیث:

 «:؟يَكْفِيهِ  فَلَمْ اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلَ أَحَداً رَأَيْتَ فَهَلْ»السالم: شخصی از او پرسادد:   امرم سجرد علد 

 ن  ندید  ام. 3«:ال»  خدا توکل کند و خداوند او را کفری  نکند؟ فرمود: آیر دیدی کسی ب

 وَ .الْإََِابَةَ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ أُعْطِيَ مَنْ ؛ثَلَاثاً يُمْنَعْ لَمْ ثَلَاثاً أُعْطِيَ مَنْ»السالم:  امرم صردق علد 

کسی ک  س  چداز با     2«:الْكِفَايَةَ أُعْطِيَ لتَّوَكُّلَا أُعْطِيَ مَنْ وَ .الِّْيَادَةَ أُعْطِيَ الشُّكْرَ أُعْطِيَ مَنْ

او داد  شود، س  چدز از او دریغ نمی شود؛ کسی ک  توفدق دعر ب  او داد  شود اجرب  ب  او داد  می شود، 

و کسی ک  توفدق شکر ب  او داد  شود نعمتش زیرد می شود، و هر کس ک  توفدق توکل ب  او داد  شاود،  
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 مَينْ  وَ» :ََيلَّ  وَ عَيَّْ  اللَّهِ كِتَا،َ تَلَوَُْ أَ»او خواهد رسدد. آنگر  ادام  می دهد:  کفری  )خدا( ب 

 أَسْيتَجِبْ  ادْعُيونِي » َُا َ وَ 2«لَأَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَتِنْ» َُا َ وَ 1 «حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى يَتَوَكَّلْ

ای ک  می فرمرید: هر کس ب  خدا توکال کناد خداوناد    آیر در کترب خداوند عزّوجل خواند   3:«لَكُم

برشدد نعم  را بر شمر افزو  می کنم. و می فرمرید: مارا   ربرای او کرفی اس . و ندز می فرمرید: اگر شرک

 بخواندد اجرب  کنم شمر را. 

 إِلَيى  تَكِلْنِيي  لَيا  وَ»از نو برگردیم ب  دعری امرم کا  مای گویاد:     عدم چشمداشت از دیگران:

السالم، نهری  توج  و ساعی   قرآ  و اهل بد  علدهمخدایر مرا ب  بندگرن  وامگذار. مکتب  «:لْقِكخَ

انسر  را طوری تربد  کند ک  هدچ چشمداشتی ب  دیگرا  نداشت  برشاد تار عازّت و کراما       تررا دارد 

 آیرت قرآ  و احردیث فراوا  در این برر  آمد  اند:  .انسرنی در کمرل حفرظ  برشد

 خداوند، او اس  رزّاق قوی و قدرتمند. 3«:الْمَتين الْقُواةِ ذُو الرَّزااقُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ» قرآن:

هدچ جنبند  ای در زمدن ندس  مگر این کا  روزی   2«:رِزْقُها اللَّهِ عَلَى إِالَّ الْأَرْضِ فِي دَاباةٍ مِنْ ما وَ»

 اش بر عهدۀ خداوند اس . 

خداوناد بارای هار کاس کا  بخواهاد روزی        6«:لَهُ يَقْدِرُ وَ عِبادِهِ مِنْ يَشاءُ لِمَنْ لرِّزْقَا يَبْسُطُ اللَّهُ»

پدرم این آی  در سور  هری روم، سابأ، رعاد، زمار و شاوری نداز       -گسترد  می دهد و یر تنگ می سرزد.

 وَ -مَخْرَجاً لَهُ يَجْعَلْ للَّهَا يَتَّقِ مَنْ وَ»تکرار شد  اس . و آی  هری دیگر، بویژ  آی  دو و س  سورۀ طالق: 

 «.يَتْتَسِبُ ال حَيْثُ مِنْ يَرْزُقْهُ

 فِيي  عَمَّيا  الطَّمَيعِ  َُطْيعِ  فِي اَْتَمَعَ َُدِ كُلَّهُ الْخَيْرَ رَأَيْتُ»السالم:  از امرم سجرد علد  حدیث:
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 أُمُيورِهِ  ََمِيعِ فِي ََلَّ وَ عََّْ اللَّهِ إِلَى أَمْرَهُ رَدَّ وَ ءٍشَيْ فِي النَّاسَ يَرْجُ لَمْ مَنْ وَ النَّاسِ أَيْدِي

دریرفتم ک  همۀ خدر جمع شد  اس  در قطاع طماع از    2«:ءشَيْ كُلِّ فِي لَهُ ََلَّ وَ عََّْ اللَّهُ اسْتَجَا،َ

آنچ  در دس  مردم اس . و هر کس در هر چدزی ب  دیگرا  امدد نبندد و هر اماری از اماورش را با     

 د، خداوند عزّوجلّ در هر چدزی خواستۀ او را مستجرب می کند. خداوند واگذار

السالم در این حدیث، صرفرً از مقرم امرم  و علم لدنّی سخن نمی گوید بل می  امرم سجرد علد  نکته:

= دریرفتم. یعنی ب  تجرب  ندز ب  این حقدق  و واقعد  رسددم. بر این بدر  مخرطاب را با    «رَأَيْتُ»گوید 

 ق  عدنی در این مسئل  دعوت می کند. تجرب  و د

 الْيَأْسُ وَ .لِلْحَيَاءِ مَذْهَبَةٌ وَ لِلْعِِّْ اسْتِلَا،   النَّاسِ إِلَى الْحَوَائِجِ طَلَبُ»السالم:  امرم صردق علد 

طلاب حرجا  از    1«:الْحَاضِير  الْفَقْيرُ  هُوَ الطَّمَعُ وَ .دِينِهِ فِي لِلْمُؤْمِن عٌِّْ  النَّاسِ أَيْدِي فِي مِمَّا

مردم، عمالً سلب عزّت اس ، و حدرء را از انسر  می برد. و یأس از آنچ  در دس  مردم اسا  موجاب   

 ر اس . ضعزّت مؤمن در دینش می شود. و طمع اس  ک  فقر حر

 و احردیث دیگر. 

امر در این جر یک نکتۀ مهم هس : حدیث هری بارال در مقارم بدار  یاک حقدقا  و       نکتۀ مهم:

السالم در این دعار کا  مای       هستند و برای انسر  نسخۀ عمل می دهند. امر سخن امرم سجرد علد واقعد

چگونگی تأمدن زمدنۀ روانی  «كِفَايَتِي تَوَ َّ وَ بِحَاََتِي  تَفَرَّدْ بَلْ خَلْقِكَ  إِلَى تَكِلْنِي لَا وَ»گوید 

وید: اگر می خواهدد ب  توصدۀ آی  هر و شخصدتی و توانمند شد  برای عمل ب  نسخۀ مذکور اس ؛ می گ

و حدیث هری برال عمل کندد و بتواندد ب  آ  عمل کندد، توفدق آ  را از خداوند بخواهداد تار شامر را در    

 ملک  شد  این خصل  در شخصد  تر  یرری کند. 

 خواهد آمد.  «بِالْجَهْد لِي طَاَُةَ لَا»در بخش چهررم یک بحث مهم دربررۀ جملۀ 
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 م بخش سو

 نکتۀ ادبی

 محور سخن امام

 انسان شناسی

 انسان و جنگ

 غریزه و فطرت
 

 عَنْهَيا  عَجَُُْْ نَفْسِي إِلَى وَكَلْتَنِي إِنْ فَإِنَّكَ أُمُورِي  ََمِيعِ فِي لِي انْظُرْ وَ إِلَيَّ انْظُرْ وَ»

 َُرَابَتِيي  إِلَى أَلْجَأْتَنِي إِنْ وَ جَهَّمُونِي تَ خَلْقِكَ إِلَى وَكَلْتَنِي إِنْ وَ مَصْلَحَتُهَا  فِيهِ مَا أُُِمْ لَمْ وَ

و )خادایر( مارا    :«كَثِيراً ذَمُّوا وَ طَوِيلًا  عَلَيَّ مَنُّوا وَ نَكِداً  َُلِيلًا أَعْطَوْا أَعْطَوْا إِنْ وَ حَرَمُونِي 

گاذاری در  خاودم وا « نفاس »و در همۀ امور من مرا در نظر داشت  برش، زیرا اگر مارا با    زیر نظر بگدر

برز می مرنم، و اگر مارا با  بنادگر     ( )نفسبرابرش )نفس( عرجز می شوم و از انجرم درس  و صالح آ  

رنم وادار کنای محارومم مای    شا خودت واگذاری بر روی گرفت  و درهم ب  من نگرند، و اگر مرا ب  خوی

 بسدرر نمریند.  کنند، و اگر بدهند اندک و نرچدز دهند، و بر من منّ  فراوا  نهند، و نکوهش

 

 شرح
 

 21اس ، این لفظ در قرآ  تنهر یک برر آمد ؛ در آیۀ « نرچدز»و « اندک»ب  معنی « دکِنَ»واژۀ  لغت:

نسر  را ب  خرک زمدن تشبد  کرد  و می گوید: زمدن طدّب گدر  فراوا  می آورد و زمادن  اسورۀ اعراف 

 خبدث رستن نرچدز می دهد.

بر مای گاردد و یاک    « نفس»ب  « مصلحتهر»و « عجزت عنهر»در  «هر»هر دو ضمدر  یک اصل مهم:

اصل مهم را یرد آور می شود ک  مصلح  روح غریز  ندز در این اس  ک  ب  سر خود رهر نشود و تح  
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مدیری  روح فطرت قرارگدرد، زیرا لذایذ غریزی ندز در این صورت لذیذتر می گردد. و ایان اصال باس    

 مهم اس . 

امّرر  و غریز  اس ؛ می گوید: خدایر اگر مرا ب  نفس غریزی ام واگذاری من در  نفس« نفس»مراد از 

 برابر انگدزش هری آ  عرجز می شوم و در امورم بطور درس  و صحدح اقدام نمی کنم. 

داد  هری  برای ترکدد بر بی ارزشیِ ، این«نکد»آمد  و هم « قلدل»در این سخن هم کلمۀ  نکتۀ ادبی:

 بندگر  اس . 

عرصۀ این مسئل  در دو زمدن  اس : زمدن  اُخروی و زمدنۀ دندوی )گرچ  این  ور سخن امام:مح

دو از هم جدا ندستند و تفکدک مدر  شر  ممکن ندس (. ابتدا ب  زمدنۀ اخروی بپردازیم: برنوی واالمقرم 

من بود پاس از نمارز   در حجرۀ  (آل  و علد  اهلل امّ سلم  می گوید: شبی ک  رسول اکرم )صلّیامّ المؤمندن 

لَا  )...(اللَّهُمَّ »عشرء سر ب  سجد  نهرد و تر اذا  صبح ک  بالل اذا  گف ، همچنر  در سجد  می گفا :  

 .پروردگررا مرا یک چشم ب  هم زد  ب  نفس خودم وامگذار 2«:أَبَداً طَرْفَةَ عَيْنٍ نَفْسِي إِلَى تَكِلْنِي

 العدن می ترسی؟  طرفةین مقرم را داری از یک لحظ  و بر تعجب گفتم یر رسول اهلل تو ک  ا

 «.دِينِكَ عَلَى َُلْبِي ثَبْتْ ،ِر»و ب  مر توصد  کرد  اند ک  مکرر بگوئدم 

السالم در این جری دعر عرصۀ دندوی و امور ماردی اسا  کا  مای گویاد:       امر محور سخن امرم علد 

اگر مرا ب  انگدزش هری نفسرنی و غریزی واگذاری،  «عَنْهَا ُُعَجَْْ نَفْسِي إِلَى وَكَلْتَنِي إِنْ فَإِنَّكَ»

 در برابر آ  عرجز می شوم و در تأمدن ندرزهری مردی صالح را از فسرد تفکدک نمی کنم. 

و ندرز همزاد   انسر  موجودی اس  ک  ذاترً و مرهدترً محتر  و ندرزمند اس ؛ احدتر انسان شناسی:

اس  و نمی تواند این خصل  ذاتی را از خودش « امدادجو»ترً یرری طلب و انسر  اس . و بر این اسرس ذا

 ب  صورت هری زیر اس :  «ندرز»بر انسر   ۀو براندازد. او نرچرر کمک خواهی خواهد کرد رابطبرکَند  

در مای آورد؛ در افاراد قدرتمناد    « غارور »اکتفرء ب  خود و توا  و همّ  خود. این روش سر از  -2
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 عَلدى  أُوتيتُدهُ  إِنَّمدا »می رسد. و در افراد ثروتمند ب  بدانش قاررو     2«الْأَعْلى رَبُّكُمُ أَنَا»ب   مرنند فرعو 

احسرس بی «= استغنرء»بر علم خودم ب  این ثروت رسدد  ام، می رسد. و در افراد دیگر ب  روحدۀ  1«:عِلْمٍ

حتی اگر بی قدرت تارین و   3«اسْتَغْنى رَآهُ أَنْ -غىلَيَطْ الْإِنْسانَ إِنَّ»ندرزی از خدا و طغدر  منجرّ می شود 

 بی ثروت ترین فرد برشد. 

 بدیهی اس  ک  چندن فردی دچرر بدترین بدمرری اس . 

بر ترش روئای و روی   «تَجَهَّمُونِي»کمک خواهی از دیگرا . ک  امرم می گوید در این صورت  -1

ورتی اس  ک  قصد کمک داشت  برشاند واالّ بشادت   بر من برخورد می کنند و این در ص ،گرفت  و درهم

 دفع خواهند کرد. 

امداد جوئی از فرمدل. امرم می گوید در این صورت مرا محروم و از کمک دریغ می کنند و اگار   -3

 کمکی کرد  برشند منّ  طویل و دراز بر من می نهند و بسدرر نکوهش می کنند. 

 ر را دارد: کمک خواهی از خداوند ک  ویژگی هری زی -3

 حقدق  و واقعد  اس .  عدن الف:

 اقتضری اسرسی طبدع  و آفرینش انسر  اس . ب:

خواستن و دعار   3«.لِيَعْبُدُون إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ»حکم  و فلسفۀ وجودی انسر  اس   ج:

نبرشاد هادچ   « خواساتن از خداوناد  »ر اگا  2«.الْعِبَيادَةِ  مُخُّ الدُّعَاءُ»هستۀ اصلی عبردت اس  ک  فرمود 

 عبردتی معنی ندارد. 

                                                
 سورۀ نرزعرت. 13آیۀ  2

 رۀ قصص.سو 18آیۀ  1

البت  در خدلی از تفسدر هر این دو آی  را درس  معنی نکرد  اند ک  شرحش در مبرحاث   -سورۀ علق 1و  6آی  هری  3

خوا  فرد ثروتمند برشاد و  « احسرس بی ندرزی»از برب استفعرل، ب  معنی حسّ درونی اس ؛ یعنی « استغنرء» -پدشدن گذش 

 خوا  بدو  ثروت.

 سورۀ ذاریرت.   26آیۀ  3
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منازّ  اسا ؛   « کاج اندیشای  »کسی ک  بطور صحدح اهل دعر برشد از هر بدمرری شخصدتی بویژ  از  د:

 وَ الْدإِْْمِ  كَبداِِرَ  يَجْتَنِبُدونَ  الَّدذينَ »و مصداق این آیا  مای شاود:    « لمم»گنرهی از او صردر نمی شود مگر 

آنر  ک  از گنرهر  بزرگ و کردارهاری زشا  دوری مای     2«:الْمَغْفِرَةِ واسِعُ رَباكَ إِنَّ اللَّمَمَ إِالَّ الْفَواحِشَ

هیچ جرم و کنند مگر گنرهر  کوچک )زیرا ک  معصوم ندستند( و آمرزش پروردگررت گسترد  اس . 

 . حتی از یک و این یک امر ملموس، عدنی و تجربی ترریخی اس جنایتی از اهل دعا صادر نمی شود.

« نخواساتن از خادا  »دیدگر  می توا  گف  منشأ همۀ جرم هر و جنری  هر در ترری  بشر، ترک دعار و  

مکتب قرآ  و اهل بدا   « جرمع  سرزی»اس . این نقش دعر و کمک خواهی از خداوند اس  در اصول 

عزت و کرام  افاراد را   السالم( و ندز در اصول تربد  فردی در روابط فرد بر افراد و جرمع  ک  )علدهم

 هم حفرظ  می کند و هم تضمدن می کند. 

در شخصد  افراد ملک  شود هادچ جنگای ر    « مدد جوئی از خدا»اگر خصل   انسان و جنگ:

و « عدم برور ب  اعطاری خادا  »نمی دهد؛ انگدزش و منشأ هر جنگی طمع در مرل و داشت  هری دیگرا  و 

 الدُّعَاءَ»ک  اهل دعر اس  هدچ ندرزی ب  اسلح  ندارد ک  فرماود:   اس . کسی« عدم اعتمرد ب  دهش الهی»

 و صد البت  ک  جهرد سرجری خود هس .  1«.الْمُؤْمِن سِلَاحُ

و بر بدر  مختصر: فرد و جرمع  ای ک  ب  داشت  هری دیگرا  چشم ندوخت  اس  هدچ ندرزی و انگدز  

جارئی بارای جناگ     جهر  بشری  ر  ندهاد  ندارد. و اگر جنگ تعرضی در« یضجنگ تعرّ»ای برای 

امر رئرلدس  هرئی ک  حقدق  را فدای واقعد  می کنند و جنگ را ذاتی انسر  مای   دفرعی ندز نمی مرند.

 ،ندارند راهی ندارناد مگار در عادن ادعاری آزادی    « حذف جنگ از زیس  بشر»دانند و هدچ بروری ب  

 جنگ را یک الزمۀ اسرسی زندگی انسر  بدانند. 

یر جنگ خصل  ذاتی و آفرینشی انسر  اس ؟ پرس  اکثری  دس  انادرکررا  علاوم انسارنی غربای     آ

الساالم   علادهم  بدا   مثب  و پرس  برخی منفی اس . و هر دو نردرس  اس . پرس  مکتب قرآ  و اهال 

بدنش سوم اس : انسر  بعنوا  موجود غریزی جنگ طلب اس  و بعنوا  موجود فطری از جنگ بی زار 
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 و قرار اس  روح فطرت انسر  روح غریز  اش را مدیری  کند. اس ، 

ی، جنس مخارلفی، بار همادیگر    حدوا  ک  یک موجود صرفرً غریزی اس  بر سر یک طعم  ای، علف

ک دعر و فرقد رابطۀ فطری بر خدا، دقدقرً رد و می کشد. و این اقتضری ذاتی غریز  اس . انسر  ترمی جنگ

ک  عالو  بر غریز   2«أَضَلُّ هُمْ بَلْ كَالْأَنْعامِ أُولئِكَ»حدوا  تر از حدوا :  مسروی همر  حدوا  می شود بل

ت را ندز سرکوب می کند. پس انسر  تررک دعر و تررک امداد جوئی از خدا، در حدواند  فطر ،محوری

م در ایان  فراتر رفت  اس ، او انسر  ندس  بدمرر اس  و مفرسد را عدن مصرلح ذاتی انسر  می داند ک  امار 

 دعر موارد و مصردیق یرری طلبی غریزی را می شمررد و معدن می کند: 

خادایر اگار    «:مَصْلَحَتُهَا فِيهِ مَا أُُِمْ لَمْ وَ عَنْهَا عَجَُُْْ نَفْسِي إِلَى وَكَلْتَنِي إِنْ فَإِنَّكَ» -2

ام ب  مصرلح را از دس  مای  مرا ب  نفس امّرر  و غریز  ام واگذاری در برابر آ  عرجز می شوم و توا  اقد

 دهم.

روی گرفتا  و  و اگر مرا ب  دیگران  واگذاری بار   «:تَجَهَّمُونِي خَلْقِكَ إِلَى وَكَلْتَنِي إِنْ وَ» -1

 می کنند. درترش روئی بر من برخو

هس ؛ یعنی یرری طلبی از دیگرا  معلول نفسارند  و  « علّد »توضدح: مدر  ردیف اول بر ردیف دوم 

 ائی اس ، و این غریز  گرائی ندز نرشی از عدم چشمداش  ب  اعطری خداوند اس . غریز  گر

کنناد و  را ب  خویشرنم وادار کنی محرومم و اگر م «:حَرَمُونِي َُرَابَتِي إِلَى أَلْجَأْتَنِي إِنْ وَ» -3

 وَ طَوِيلًيا   عَلَيَّ مَنُّوا وَ نَكِداً  َُلِيلًا أَعْطَوْا أَعْطَوْا إِنْ وَ»اگر محروم نکنند و کمکی ب  من بکنند 

چدزی ب  من بدهند، اندکی می دهند و منّ  طویل و درازی بر من مای نهناد و بسادرر    و  «:كَثِيراً ذَمُّوا

 نکوهش می کنند. 

 توج : همر  علّد  در این مورد هم هس . 

فطارت انسار     ل روحن  منشأ غریزی و ن  انگدزش غریزی دارد بل اقتضری اصاد  ،امر خواستن از خدا

دعری یرری طلبی از خداوند برای کنترل روح غریز  و حفرظا  از روح   ،گف : این دعر اس . و می توا 
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خادایر مارا در زیار     «:إِلَيَّ انْظُرْ وَ»ک  می گوید:  و اساساً کلّ دین برای همین است.فطرت اس . 

نظر دارد، لذا بالفرصال  مای گویاد:    نظر داشت  برش. امر بدیهی اس  ک  خداوند هموار  بندگرنش را زیر 

فاوراً  « الی»مرا ب  نفع من و در جه  سعردت من در زیر نظر داشت  برش؛ پس از حرف  «:لِي انْظُرْ وَ»

 را می آورد.« لا»حرف 

 

 

 بخش چهارم

 سه نکتۀ ادبی

 باالتر از حیوان تا اَبَر انسان

 اقتصاد و اصالتش

 پراگماتیسم

 اصالت نظر یا اصالت عمل؟؟

 مولود پراگماتیسم بریسموِ

 اصالح طلبی
 

 بِمَيا  وَ يَيدِي   فَابْسُيطْ  بِسَيعَتِكَ   وَ فَانْعَشْينِي   بِعَظَمَتِيكَ  وَ فَأَغْنِنِي  اللَّهُمَّ  فَبِفَضْلِكَ »

پس ب  فضل خودت خدایر پس بی ندرزم کن، و با  عظما  خاودت بارالترم ببار، و       :«فَاكْفِنِي عِنْدَكَ

 بگشر، و بر آنچ  در نزد تو اس  کفریتم کن.بتوانگری  دستم را 

 

 شرح
 

و اسا   « فارء نتدجا   »دوبرر تکرار شد  کا   « فا»در جملۀ اول حرف  نکتۀ اول: سه نکتۀ ادبی:
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 اس ؛ پس بفضل  خدایر پس بی ندرزم کن.« پس»معنی آ  در فررسی 

  چرائی این تکرار بخرطر این اس  ک  دو نتدج  گدری از سخنر  برال می گدرد:

انسر  ندرزمند کمک اس  و این چندن آفرید  شد  )و مرنند کرم خرکی ندس  ک  هادچ احسارس    -2

 ندرزی ب  دیگری نداشت  برشد( پس خدایر کمکم کن.

خواستن از تو، این قدر نکوهدد  اس  پس از دیگرا  بی  رکچو  کمک خواستن از دیگرا  و ت -1

 ندرزم کن.

خودش، انسر  را متعاردل آفریاد  کا  کفا  غریاز  اش بار کفا         خداوند بر عدال   نکته ادبی دوم:

السالم این خواست  اش را از عدل خداوند نمی  فطرتش متعردل اس . فضل یعنی فراتر از عدل، و امرم علد 

می شود، بل از فضل خدا می خواهد. )شرح بدشتر ایان موضاوع در   « تحصدل حرصل»خواهد زیرا مصداق 

دعر و خواست  برید از فضل خداوند خواست  شود نا  از عادل او زیارا کا      مبرحث پدشدن گذش ( و هر 

 عدل همدش  هس . 

در فررسی و ترکی ب  معنی جنرز  ب  کرر می رود در حرلی کا  ایان کلما     « نعش»واژۀ  نکتۀ سوم:

اس  در عربی ب  تربوت کا  مارد  را بار آ  بلناد     « رفع »و « بلندی»و « برالئی»عربی اس  و معنی آ  

 سپس در فررسی از تربوت ب  خود جنرز  سرای  کرد  اس .   رد  و می برند نعش گفت  شدک

انسر  بطور برلقوّ  برالتر از حدوا  آفرید  شد ، امر در مرحلۀ ب   باالتر از حیوان تا اَبَر انسان:

 وط کند. برالتر قرار گدرد و ممکن اس  بشدت سق ۀفعلد  رسدد  این برلقوّگی ممکن اس  در همر  رتب

السالم ب  مر یرد می دهد ک  ن  تنهر از سقوط بترسدد بل ب  همر  رتبۀ برالی آفارینش نداز    امرم علد 

قرنع نشوید، زیرا رحم  و کرم خداوند بی کرا  اس  از فضل او بخواهدد ک  ب  برالترین رتبا  برسادد:   

 بِعَظَمَتِيكَ  وَ»برالتر از بی ندرزی را می خواهد: و سپس  «فَأَغْنِنِي اللَّهُمَّ  فَبِفَضْلِكَ »ابتدا می گوید: 

پس ب  عظم  خودت برالترم ببر. ن  فقط برالتر از حدوا  بل بارالتر از انسار  طبدعای کا       «:فَانْعَشْنِي

طبدعتش در فعلد  هم سرلم برشد، بل برالتر از فرشت . در جملۀ اول غنری مردی را می خواهد و در جملۀ 

 شخصدتی را.دوم رفع  معنوی و 

 اغفر هماللّ»آورد  اسا :   (آل  و علد  اهلل ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغ  از پدرمبر اکرم )صلّی 
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 و األعميا   لصيال   اهدني و انصرني و أَْني و أنعشني هماللّ هاكلّ خطاياي و ذنوبي لي

مرا عبورد ، و کمکم کن و خدایر خطرهر و گنرهرنم را بر من ببخش، خدایر مرا رفع  د  و  2«:األخالق

 مرا هدای  کن بر اعمرل صرلح و اخالق ندکو. 

 ؛ صدغۀ امر مخرطب، یعنی عبور د ؛ عبور از مراتب برال ب  برالتر. «اَجز»لغ : 

 عَلَييَّ  أَتْمِيمْ  اللَّهُيمَّ »ندز در بحرر در ضامن دعاری دیگاری از آ  حضارت آورد  اسا :      مجلسی 

 الْكَيرِيمِ  ََلَالِكَ بِعِِّْ أَنْعِشْنِي وَ الْأَدْوَمَ الدَّائِمَ مَعْرُوفَكَ إِلَيَّ تَابِعْ وَ دَمَالْأَُْ الْقَدِيمَ إِحْسَانَكَ

   1«.الْأَكْرَمِ

 (آلا   و علدا   اهلل السالم در مقرم تشکر از رسول خادا )صالّی   در دیوا  منسوب ب  امدرالمومندن علد 

 آمد  اس : 
 

 یَافِعاً وَ لًاطِفْ کُنْتُ مُذْ ضَمَّنِی مَنْ وَ
 

 النَّهَل وَ الْعَلِّ وَ بِالْبِرِّ أَنْعَشَنِی وَ 
 

 

و )شخصد ( مرا برالبرد بر نوشرندد  پی در  -و شخصی ک  مرا در طفولد  و نوجوانی بر خود گرف 

 پی ندکی هر. 

 ک  می رسد ب  رتبۀ اَبَر انسر . 

نقش و جریگر   آیر ن مسئل  رفتدم ک در مبرحث پدشدن هر از گرهی ب  سراغ ای اقتصاد و اصالتش:

اس  و اصرل  بر مردیرت اس ؟ مررکسدسام مای گویاد آری. و محققادن     « زیربنر»اقتصرد در زیس  بشر 

 مدافع دین می گویند: ن ، بل اخالق زیربنرس . 

 هر دو پرس  از این جه  ک  زیربنر و ندز اصرل  را در زندگی انسر  یاک چداز واحاد مای دانناد،     

شگفتش، این قادر بسادط و سارد     این موجود پدچدد  بر ابعرد متعدد و در هم تنددۀ  ستند، زیرانردرس  ه

 ندس  ک  زیربنری اقتضرهر و انگدزش هری وجودش تنهر یک چدز برشد، خوا  اقتصرد و خوا  اخالق. 

 شهوت جنسی را در زیر بنر قرار می دهد.  ک  و همچندن اس  زیگموند فروید

                                                
 ط دار االحدرء. 212ص  6   2

 .363ص  12بحرر،    1



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  21
 

و انگدزش هری متعدد، زیربنر هستند. اقتضرهری اصدل غریازی از   امور و اقتضرهرر در بنری زندگی بش

از قبدل خارنواد   فردی، شهوت جنسی، برتری جوئی و... و اقتضرهری فطری اصدل قبدل حفظ خود، تغذیۀ 

نا    هار  خواهی، جرمع  گرائی، حدرء، خود نکوهدد  و خودپرئی و...، انگدزش هرئی ک  هدچکدام از آ 

 ر قربل حذف ندستند بل حذف شر  موجب سقوط ارکر  زندگی می گردد.تنه

معلوم ندس  اینر  )طرفدارا  هر س  بدنش( چرا از تعدد اصدل هر و زیر بنرهر وحش  دارند؟! یاک  

پدش فرض ذهنی در فکرشر  جری گرفت  اس  ک  برید فقط یکی از ندرزهر و انگدزش هر نسب  ب  بقدا   

داشت  برشد، و هرگز دلدل ندرورد  اند ک  چرا برید چندن برشد؟ و ب  قول غربی هر اصرل  و نقش زیربنرئی 

 این جراحی ابعرد از همدیگر و فونکوسدونرلدسم هدچ دلدلی ندارد. 

 فَيأَعْطِنِي »ب  بدر  زین العرلمدن توج  کندد: این دعر را بر آرزوی ندل ب  انسرند  آغرز کرد  اسا :  

ساپس ندرزهاری    «.عَافِيَية  فِيي  نَفْسِي مِنْ رِضَاهَا لِنَفْسِكَ خُذْ وَ عَنِّي  كَيُرْضِي مَا نَفْسِي مِنْ

 در «.فَانْعَشْينِي  بِعَظَمَتِكَ وَ فَأَغْنِنِي  اللَّهُمَّ  فَبِفَضْلِكَ »مردی و معنوی را در خالل هم می آورد: 

رز ب  مردیرت بر مای گاردد:   جملۀ اول مردیرت را می گوید و در جملۀ دوم فطریرت را، در جملۀ بعدی ب

اداماۀ دعار هماوار  هار دو را در خاالل       ۀب  جمل و همچندن در جمل  «.يَدِي فَابْسُطْ بِسَعَتِكَ  وَ»

 همدیگر آورد  اس . و ب  هر دو اصرل  داد  اس . 

ممکن اس  یک محقق مدافع دین بگوید: چو  در اول دعر اماور انسارنی و انسارند  را آورد  پاس     

بود  اخالق ندس ، « زیربنری واحد»اخالق اس . برید گف  قرار گرفتن انسرند  در اول، دلدل  اصرل  بر

بنار مای شاود. اول    ک  بر زیربنرهاری متعادد   انسرند  اس   ،بل تعددن هدف در اول حرک  اس ؛ هدف

 هدف را تعددن می کند سپس مسدرهر و ابزارهری رسدد  ب  آ  را. 

اقتصرد بگوید: این هم  ترس از فقر و هراس از ندرزمنادی ماردی   و ممکن اس  یک طرفدار اصرل  

ابعرد دیگار اصارل     ۀک  در این دعر و سرترسر صحدف  مشرهد  می کندم نشر  می دهد ک  اقتصرد بر هم

دارد. امر برید توج  کرد کسی ک  چندن برداشتی داشت  برشد در اموا  ریگ هری کویر شنر می کناد نا    

مبتنای   «اصالت دعا»سجردی . اگر اندکی بدندیشدد می بدندد ک  جریر  صحدف  بر در سدل روا  صحدفۀ 

 اس . البت  در عرصۀ عمل. زیرا اصرل  را می توا  در دو محور بررسی کرد: 
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کسای کا  در ایان محاور      اصالت در ماهیت و چیستی بشر و رابطه اش با جهان هستتی:  -9

و هدرهوی اصرل  و زیربنر در همدن محور اس  کا    تحقدق می کند کررش صرفرً شنرخ  و نظری اس .

 نظری  هری مختلف ابراز می گردد.

اصرل  بر چدس ؟ بر اقتصرد اس  یر بر « چ  برید کردهر؟»و « چ  برید کرد؟»در  اصالت در عمل: -2

 ؟ هدچکدام، اصرل  بر دعر اس . این موضوع ندرزمند بحث زیر اس : -اخالق؟

ال طاُية ليي   »نمای گویاد     «بِالْجَهْيد  لِيي  طَاَُيةَ  لَا»گوید:  می 2فرق میان جهد و سعی:

زیرا همگر  توا  و طرق  سعی را دارند مگر بدمررا  زمدن گدر و نرقص الخلق  هر. بر حرف   «بالسّعي

 ، می گوید: انسر  هدچ طرقتی برای جهد ندارد. للجنس نافية الء«= ال»

« عمال »این دو واژ  ب  دو معنی کرمالً متفروت آمد  اناد.  السالم(  در ادبدرت قرآ  و اهل بد  )علدهم

 ب  دو نوع تقسدم می شود: سعی و جهد. اینک تعریف هر کدام از این س  واژ : 

 هر کرر فدزیکی و یر قلبی ک  از انسر  صردر شود.  عمل:

 د. عمل فدزیکی و یر قلبی بدو  رعری  اصول انسرنی برشد خوا  عمل خوب برشد و خوا  ب سعی:

در شخصد  انسر  اس ، ثواب اخروی هم ندارد. همگر  تاوا   « اثر رشدی»این نوع عمل چو  فرقد 

 بدترین شر .  وم از بهترین انسر  هر نوع کرر، کوشش و عمل را دارند اعاین 

 عمل فدزیکی یر قلبی ک  بر رعری  اصول انسرنی برشد، ک  فقط اعمرل خوب این چندن می شوند.  جهد:

تعددن می کند. و هدچ عملای )حتای اعمارل خاوب(     « ندّ »رعری  اصول انسرنی و عدم آ  را  معیار:

و حفاظ آ  در طای عمال    « ندّ  انسرنی»  سعی اس . داشتن ربدو  ندّ ، جهد نمی شود و در مصداق هم

وند بسی سخ  بال  اس  ک  ندرزمند طرق  و تحمل و صبر و شکدبرئی اس . و این بدو  استمداد از خدا

 انسر  طرق  جهد را ندارد مگر بر یرری خداوند.   «بِالْجَهْد لِي طَاَُةَ لَا» ممکن اس  ک  غدر

اس : هر جهد سعی اس  امار هار   « مطلقعموم و خصوص »نسب  مدر  سعی و جهد  تقسیم دیگر:

 سعی جهد ندس ، پس سعی ب  دو نوع تقسدم می شود: 

                                                
 این مبحث، همر  اس  ک  در پریر  بخش دوم وعدۀ آ  داد  شد.  2
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را پرئدن انداخت  و بدو  جه  گدری در مسادر  سعی فرقد ند ؛ مرنند کسی ک  )برصطالح( سرش  -2

ساعی  »انسرند  و فررغ از این ک  بر ل  انسرند  برشد یر بر علد  آ ، زندگی کناد. اجارز  بدهداد ایان را     

 بنرمدم. « مطلق

 سعی بر ند ؛ این جهد اس  ک  برز بر دو نوع اس :  -1

جهاد  »مل و شاکدبرئی اسا . و ایان    الف: بر ند  انسرنی و در جه  انسرند ، ک  ندرزمند همّ ، تح

 اس .« مثب 

ب: بر ند  غدر انسرنی و بر انگدزۀ صرفرً غریزی و در جه  غدار انسارنی. ایان نداز ندرزمناد اهتمارم،       

 2اس .« جهد منفی»کوشش و تحمل اس . و این 

ین دو السالم در این عبررت دعر، ن  سعی مطلق اس  و ن  جهد منفی، زیرا همگر  بر ا مراد امرم علد 

هم توا  دارند و هم طرق ، گرچ  سعی برای رسدد  ب  برخی از منفدرت ندرزمند تحمل سختی هر اسا   

مرنند آنچ  مردا  موفق در قدرت طلبی و بدس  آورد  سلطن ، سختی هر را تحمل کرد  اناد. مقصاود   

سا   آ  حضرت طرق  برای جهد مثب  اس  ک  سخ  ترین گزینش و طرق  فرسرترین جه  گدری ا

حد غدار ممکان   الهای، با  سار   « یرری قضرئی»  بدو  ک  بشدت ندرزمند صبر، تحمل و شکدبرئی اس  ک

انسر  طرق  کرفی برای پدمود  این را  ندارد، امر ب  شرط دعار و   «بِالْجَهْد لِي طَاقَةَ لَا»نزدیک می شود: 

 استمداد از خدا دارای این طرق  می شود. 

تکلداف  »درسا  اسا  اساالم     بزرگ تفستیری:  تکلیف و طاقت: و حلّ یک مشکل

مراد از طرق  چدس ؟ قرآ  رسمرً اعاالم مای   ندارد و انسر  طرق  عمل ب  دین را دارد امر « طرق  فرسر

 يَشداءَ  أَنْ إِالَّ تَشداُُنَ  ما وَ»کند ک  انسر  بدو  دعر و بدو  استمداد از خدا توا  عمل ب  دین را ندارد: 

توا  خوب شد  و در مسدر انسرنی و دینی قرار گرفتن را ندارید، بل حتی توا  مدل و  یعنی ن  تنهر 1؛«اللَّهُ

خواستن این مسدر را ندارید مگر خداوند بخواهد. بلی این اعالمدۀ رسمی قرآ  اس . پس اولِ دین و گرم 

                                                
آمد  اند مراجع  کندد، ایان کرربردهار و   « جهد»و مردّ  « سعی»در صورت تمریل ب  تک تک آی  هرئی ک  از مرد   2

 تقسدمرت را خواهدد دید. 

 سورۀ انسر .   31آیۀ  1



 23دعری بدس  و دوم  
 

را بروم و  اول قرار گرفتن در مسدر دین، دعر اس  و دعر. و معنی ندارد ک  گفت  شود می خواهم را  خدا

السالم( علوم انسرنی را در قرلب دعر جری داد   آ  را بر خدا آغرز نکنم. و این اس  ک  زین العربدین )علد 

 دعر اس  در قرلب علم و علم اس  در قرلب دعر.  صحیفۀ سجادیهاس  ک  گفت  شد 

. آیا  را بار آیا  مار     این مبحث را کش دادم تر بر بهر  گدری از این جملۀ امرم همدن آی  را معنی کنم

 كدانَ  اللَّدهَ  إِنَّ اللَّهُ يَشاءَ أَنْ إِالَّ تَشاُُنَ ما وَ -سَبيالً رَبِّهِ إِلى اتَّخَذَ شاءَ فَمَنْ تَذْكِرَةٌ هذِهِ إِنَّ»قبلش ببدندم: 

ک  بخواهد، ب  ساوی پروردگاررش    هر کس این )قرآ ( یک تذکر و هشدار اس ، پس 2«:حَكيماً عَليماً

و نمی تواندد این را بخواهدد )در را  خدا بود  را اختدرر کندد( مگار ایان کا  خداوناد      -گزیندراهی بر

 بخواهد ک  خداوند دانر و حکدم اس . 

دالل  نمی کند؟ آ  گر  ب  ایان  « جبر»خدلی از مفسّرین قدل و قرل را  انداخت  اند ک  آیر این آی  بر 

ر  حلّ کنند. در حرلی آی  هدچ ربطی با  جبار نادارد؛ مای     در و آ  در زد  اند ک  مسئل  را برای خودش

گوید: اگر می خواهدد در را  انسرند  و الهی قرار بگدرید بداندد گرم اول آ  این اس  ک  خواستۀ تر  را 

بر دعر ب  خواستۀ خداوند مبدل کندد. آی  در مقرم تعددن گرم اول صراط مستقدم اس  ن  در مقرم جبار و  

 اس . « جلب خواست  خدا»داندد نقطۀ اول این اختدرر، اختدرر اختدرر؛ یعنی ب

 فَدأَيْنَ »ساورۀ تکاویر نداز اعاالم شاد  اسا :        11، و 18، 11، 16این اعالمدۀ رسمی در آیا  هاری   

 رَبُّ اللَّدهُ  يَشداءَ  أَنْ إِالَّ تَشداُُنَ  مدا  وَ -يَسْدتَقيمَ  أَنْ مِنْكُمْ شاءَ لِمَنْ -لِلْعالَمينَ ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ إِنْ -تَذْهَبُونَ

هشدار برای کسی  -این قرآ  ندس  جز تذکر و هشدار برای عرلمدر  -پس ب  کجر می روید؟! «:الْعالَمينَ

و شمر نمی تواندد بخواهدد مگار ایان کا  خادای ربّ      -از شمر ک  بخواهد را  مستقدم را در پدش گدرد

 ت.پس آنچه در عمل اصالت دارد، دعا اسالعرلمدن بخواهد. 

انسر  بدو  دعر، بدو  برور ب  مدد جوئی از خدا، راهی ندارد غدر از سقوط ب  مغرک غرایاز، زیارا   

همرنطور ک  پدشتر ب  شرح رف ، در رسدد  ب  فعلد ، انگدزش هری غریزی مقادم هساتند و انگدازش    

  عقال و  هری فطری پس از طی چند سرل تحرک پددا می کنند، و ندز انگدزش هری غریزی هدچ ندرزی ب

 تعقل ندارند و کرمالً بطور نرخودآگر  تحرّک دارند. 
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غریز  بر خودش رابطۀ آگرهرن  ندارد تر چ  رسد ک  بر خدا رابط  برقرار کند و چدزی بنارم دعار را   

اصرل  بر رابط  بر خدا اس  و در مرحلاۀ عمال فقاط یاک اصادل      « چ  برید کرد؟»درک کند. پس در 

عدد؛ یک زیربنری واحد اس  ن  زیربنرهری متعدد. بر خالف عرصۀ انسار   وجود دارد، ن  اصدل هری مت

، کا  در ایان عرصا  زیار بنرهار متعادد       شنرسی و جرمع  شنرسی بر شنرخ  صرف و محض و بدو  عمل

ست اندرکاران علوم رصۀ عمل مخلوط کرد، متأسفانه دو نباید عرصۀ شناخت را با عهستند؛ 

و صد البت  رابط  بر خدا برای حرک  و فعرلد ، ن  برای رخاوت و   .انسانی از این اصل غافل هستند

موسی گفتند: خدائی ک  توانس  دریر را برای مر بخشکرند می تواند ی اسرائدلی اس  ب  نتنبلی ک  بدنش ب

جنگ خودت و خدای  ب   2«:قاعِدُونَ هاهُنا إِنَّا فَقاتِال رَبُّكَ وَ أَنْتَ فَاذْهَبْ»دشمن را ندز شکس  دهد 

 دشمن بروید مر همدن جر نشست  ایم. 

علوم انسرنی غربی و دس  اندرکررانش، گدجمندان  درمرند  اند؛ در عرصۀ نظری بر این ک  قار  هار   

« هر دو وان »کررکرد  اند مسئل  برای شر  ب  جرئی نرسدد  اس  و در عرصۀ عملی روی ریل برصطالح 

آلدرژ مررکسدسم و فرویدیسم ترکدب شد  اسا  و دقدقارً    می روند و زندگی می کنند؛ ریلی ک  فلزش از

غربی تسلط دارد ن  اصرل  اقتصرد اس  و  ۀاس ، و لذا آنچ  در عدند  جرمع« جمع بدن نقدضدن»مصداق 

 ن  اصرل  شهوت بل اصرل  جهل اس  ک  منشأش غفل  از روح فطرت در انسر  شنرسی اس . 

ی صحدف ( در جه  کنتارل غریاز  و حفرظا  از فطارت     جمل  ب  جملۀ این دعر )و ندز همۀ دعرهر

 عِنْيدَكَ  بِمَيا  وَ»برای مدیری  غرایز بوسدلۀ فطرت اس  ک  در آخرین جملۀ این بخاش مای گویاد:    

 و بوسدلۀ آنچ  در نزد توس  کفریتم کن.  «:فَاكْفِنِي

نمای خاواهم زیارا     نمی گوید آنچ  در نزد توس  ب  من بد ، می گوید کفریتم کن، یعنی تنهر اِعطر را

نمی تواند غریز  را کنترل کند بل آ  را تشن  تر می کند، آ  داشتن را می خواهد ک  بار  « داشتن صرف»

 همرا  برشد. « حس کفری »

مبرحث و محرفل عریض و طویل فلسفی، انسر  شنرسی و جرمع  شنرسی ب  حادی در   پراگماتیسم:

نظریا  هاری اسرسای خاط      ۀپراگمرتدسم شد و بر هممسئلۀ اصرل ، عقدم و سترو  گش  ک  نتدج  اش 
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بطال  کشدد ک : مر کرری بر این قدل و قرل هر نداریم آنچ  الزم اس  کرر و عمال اسا . همارنطور کا      

« قدل و قارل مدرسا   »درگدری پنج قرنی معتزلی و اشعری در ترری  اسالم ب  جرئی نرسدد، صوفدر  آ  را 

عمال  »در ترری  غرب ندز مبرحثرت علمی محکاوم گشا  و    2زیدند،نرمدد  و را  ضد علم و عقل را برگ

در جری آ  نشس ، لدکن غرب مدعی علم نمی توانس  ب  این عمل گرائی صورت علمی ندهاد؛  « گرائی

 یک سری اصول و فروع فلسفی برای آ  درس  کرد و ویلدرم جمدز یک فدلسوف شنرخت  شد. 

حقیقتت آن استت کته    ی ب  انسر  نرسدد  و نمای رساد؛   او اعالم کرد: از این قدل و مقرل هر سود

این اعالمد  موضوع فلسف  و علوم انسرنی را )بویژ  جرمع  شنرسای( را از بادن مای بارد؛      سودمند باشد.

آکردمی هر را پوچ و پر در هوا می کرد و مهر بدهودگی بر آ  هر می کوبدد. و زمدن  هم برای این حردث  

 ن قدل و قرل هر از یونر  قدیم تر آ  روز ب  هدچ نتدج  ای نرسدد  بود. کرمالً آمرد  بود زیرا ای

، همزمر  بار  2111، متوفری 2833، و فردریک ندچ  متولد 2121، متوفری 2831ویلدرم جمدز متولد 

عمال  »این قدل و قرل طوالنی مدت، شوریدند؛ نظر هر کدام یک روی سکّۀ واحد باود؛ نگار  ندچا  با      

عجدن بود. جدماز با    « جبر روند اجتمرعی بشر»اصرل  می داد ک  بدشتر بر « جرمع حرک  »و « جرمع 

اصرل  می داد ک  بدشتر ب  اراد  و خواست  هری فردی اصرل  می داد و هم  چداز را  « عمل فردی افراد»

 در همّ  شخصی اشخرص می دانس . 

  را ب  سرخود رهر کند، لدکن امر ندچ  نمی توانس  بدین حد از جرمع  صرف نظر کند و آیندۀ ترری

در وجود انسر  نمی دانس  لذا نجرت آیند  را در اثار جناگ دانسا  و با       یچو  غدر از غریز  چدز

 فدلسوف جنگ ملقب گش . 

نداز  « فدلساوف مجناو   »ندچ  نتوانس  در عرصۀ عملی جرمع  ایجرد مو  کند؛ محکوم و با  لقاب   

هری غریزی درونی افراد بود ب  نسخۀ )تقریبرً( عملی جرمعۀ مفتخر شد. امر نظری  جمدز ک  عدن انگدزش 

 غربی مبدل گش . 

امر چنبرۀ اندیشۀ انسر  در عرصۀ نظر نمی توانس  بر اعالمدۀ جدمز ب  حرک  جدید برسد. زیرا بر 
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راهی و مخرجی برای پرسش بی پرس  بشر برز نمای گشا    « حقدق  آ  اس  ک  سودمند برشد»پذیرش 

مرکدرولدسم روشن شاود. آیار   تر مرز مدر  پراگمرتدسم و  چیست؟« حقیقت سود»رت در این صوک : 

ین ب  ظرهر یک تعبدر آبرومندان  از بدنش مرکدرول ندس ؟ افرق این دو تنهر در لفّرظی و تعبدر ندس ؟ و 

 نبود؟ « عوام گرائی»یر فرق شر  تنهر در آ

ز فلسف  هر نرامدد شاد  و در قبارل جریار     مأیوس و ا« عدال »پدش از جدمز از   مرکدرول چهرر قر

ویلدرم جدمز دس  یربی ب   و منفعل گشت  و عدال  را از عرصۀ آرزوهری بشر حذف کرد. ،ترری  اندیش 

عمال  »، هدچ معنارئی غدار از   عملرا از مسؤلد  انسر  کنرر نهرد؛ بدیهی اس  اصرل  « عدال  اجتمرعی»

اس  و هدچ امر خاررجی نمای تواناد کلّدا      « امر خررجی» ندارد. زیرا عمل یک« فردی برای خود فرد

 داشت  برشد. 

انسار   »و بر ادبدرت این دفتر؛ هر دو در دایرۀ غریز  گرائی محادود مای شاوند و هار دو با  محاور       

اس  قرار دارند. صدالبت  هر دو حق دارند و را  شر  درس  اس  اگر تعریف انسر  همر  برشد « حدوا 

  ک  غربی هر دارند.

، اس  کا  بدسا  سارل    2111و متوفری  2863مرکس وبر متولد  وبریسم مولود پراگماتیسم:

کرد  اس . و همدن فرصل  را ندز بر ندچ  دارد. او ک  بعد از جدمز ب  دندر آمد  و د  سرل بعد از او وفرت 

هر مای   از موضع جرمع  شنرسی سخن می گف  در عصری بود ک  شورش ندچ  و جمدز را بر علد  فلسف 

دید تصمدم گرف  ک  مسئل  را ب  طور بندردین حلّ کند؛ او حقدق  را مرنند یک مقولۀ فدزیکی مرکب 

و قربل تقسدم دانس ؛ حقدق  در گذشت ، و حقدق  در آیند . دومی را از مسؤلد  علم و اندیش  خارر   

و...، و گارو  انبدارء. و   کرد و آ  را ب  دو گرو  حوال  کرد: گرو  عوام فریب مرنند ماررکس، دورکادم   

رسمرً اعالم کرد ک  مر دانشجو هستدم و کرری بر آیند  نداریم و هدچ نسخ  ای برای آ  نمی دهدم. وظدفۀ 

 علم کشف چدستی و مرهدرت گذشتۀ ترری  اس  و بس. 

 2بدین صورت کرر جرمع  شنرختی او سر از یک فلسف  در آورد.

م  علم را بر خود برر نمی بر آیند  نداشت  برشدم هرگز زحری اگر کر»دورکدم در برابر او می گف  
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غریاز  گرائای   »امر ندچ  و جدمز را  را برای وبر هموار کرد  بودند و واقعد  گرائای کا  عادن    « کردم

پریر  یرف ؛ جارئی  « نق زنی بشر بر علد  ترری »بود مشتری فراوا  داش  ک  بر ترمدم مرکس وبر « محض

جریر  زیس  بشر، برقی نمرند؛ آروزی عدال  و اصالح روند کرروا  بشار، مصاداق    برای نقد و انتقرد از

 اتمّ اید  آلدسم گش . 

وبریسم یک انفعرل اس  ک  از پراگمرتدسم منفعل، زاد  شد  و اینک این انفعرل اندر انفعرل، در عمل 

 بر جرمعۀ انسر  حرکمد  دارد. 

پدید ، نطفاۀ علمای ندسا ، بال نطفاۀ انفعارلی اسا ، و        انفعرل اندر انفعرل، یعنی نطفۀ اصلی هر دو 

 هدچکدام مرهد  اصدل علمی ندارد. 

علم ایدئولوژی را نمای  »امر یک اصل در این مدر  مسلّم اس  ک  هرگز جر  اندیشۀ انسرنی ب  شعرر 

درر ک  مترسفرن  امروز وسریل ارتبرط جمعی را در اخت -رنرلدس  هر، قرنع نمی شود مگر در نظر ژو«دهد

 هدچ اندیشمندی زیر برر آ  نمی رود و همگی بر امدل دورکدم همرا  هستند، لادکن هماۀ را  هار    -دارند

، نمی توانند را  و فلسفۀ جدیدی بدهند و کارروا  بشار با  سار     اند بر فلسف  هری پدشدن پدمود  شد  ک 

زیترا تعریتف     خود رهر شد  اس ؛ چندین ده  اس  ک  مکتب جدید و فلسف  ای ناوین اباراز نشاد   

 ناقص از انسان، اندیشۀ انسان را به بن بست کشیده است. 

انسر  هرگز نمی تواند انگدزش اصالح طلبی را از وجاود خاود حاذف کناد، زیارا       اصالح طلبی:

چندن آفرید  اس  و اصالح طلبی از ذاتدرت انسر  اس . فلسف  هر و علوم انسرنی در دورا   را آفرینش او

جستجو می کردند و نسخ  مای دادناد.   « حقدق »  و جدمز، اصالح را تنهر ب  محور پدش از شورش ندچ

ندچ  اصالح را بدشتر ب  جبر ترری  می سپررد، امر اصالح طلبی در بدنش مرکس وبر و ویلدرم جدماز چا    

 جریگرهی دارد؟ 

در مغارک  امروز آنر  ک  ب  وبریسم برور دارند در عدن حرل خود را اصالح طلب می دانند بشادت  

اس  و خود وبار  « ایدئولوژی»عدن  -ب  هر معنی و بر هر مفهوم و تعبدر -تنرقض افترد  اند؛ اصالح طلبی

 اعالم کرد  اس  ک  علم ایدئولوژی را نمی دهد. 

وبریس  هری اصالح طلب تنهر لفظ را عاوض مای کنناد با  جاری ایادئولوژی از واژۀ اساتراتژی و        

 این تغددر لفظی ن  حقدق  عوض می شود و ن  واقعد  ایدئولوژی. ترکتدک استفرد  می کنند ک  بر
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ب  نتدج  ای برسد امر  ،اصالح طلبی یک حرک  و یک عمل اس  و می تواند بر اسرس اصرل  عمل

بار  »این اصرل  عمل همر  ندس  ک  مورد نظر پراگمرتدسم اس ، زیرا اصرل  عمل پراگمرتدسام مبتنای   

اس  )همرنطور ک  پدش تر گفت  شد( و فقاط در مسادر دغدغاۀ فاردی     « اصرل  عمل فرد برای خود فرد

قرار دارد؛ در این مسدر چدزی ب  نرم اصالح جرمع  معنی ندارد مگر در ماواردی کا  فارد در حرکا      

فقط را  خود را برز کند، نا  دغدغاۀ   « سود خودش»فردی خودش موانعی را مشرهد  کند او برید مطربق 

جرمع  ب  هر چدزی مبتال گردد ربطی ب  او ندارد. این اصالح را  فردی خویشاتن  جرمع  را داشت  برشد؛ 

اس  بر هدفمندی سود فردی )اگر بتوا  واژۀ اصالح را دربرر  اش ب  کرربرد( امر اصاالح طلبای جرمعا     

 غدر از ایدئولوژی معنرئی ندارد.  (حتی در بُعد تنهر اصالح طلبی سدرسی)

ب  نارم اصاالح جرمعا ، نرمداد       -ود ک  اصل اول پراگمرتدسم اس همر  س -«سود شخصی»نرمدد  

رید پدرو یاک مکتاب برشاد و یار پدارو لدبرالدسام وباری و        فسرد اس  ب  نرم اصالح، زیرا هر کس یر باِ

پراگمرتدسم، نمی تواند هم لدبرال برشد و هم برای جرمع  اصرلتی قرئل برشد و اصالح آ  را طلب نمرید. و 

از  -حتای اصاالح جرمعا  در بُعاد سدرسای      -سلمر  بود و هم لدبرال، طلب اصالح جرمع نمی توا  هم م

 وَ الْآخِرِ بِالْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَّا يَقُولُ مَنْ النَّا ِ مِنَ وَ»موضع وبریسم و پراگمرتدسم مصداق این آی  هر اس : 

 هُدمُ  إِنَّهُدمْ  أَال -مُصْدلِتُونَ  نَتْدنُ  إِنَّمدا  قدالُوا  الْأَرْضِ فِي اتُفْسِدُو ال لَهُمْ قيلَ إِذا وَ -... -بِمُؤْمِنينَ هُمْ ما

راستی خودشر  را مؤمن ب  مکتاب و اصاالح     ب اینر  افرادی بودند ک  2«.يَشْعُرُون ال لكِنْ وَ الْمُفْسِدُونَ

کند و در  زش هری شخصی و فردی تعددن میدلدکن توج  نمی کردند ک  را  شر  را انگطلبی می دانستند 

 عدن مکتبی بود  لدبرال هستند. 

معنری این سخن این ندس  ک  فرد مؤمن و پدرو مکتب هرگز نبرید در مقرم اصالح طلبی برشد. آنهم  

آیرت ک  دربررۀ اصالح خود و جرمع  آمد  اس  و امر ب  معروف و نهی از منکر ک  قدرم کاربال یکای   

 هستند.  از مصردیق آ  اس ، همگی برای اصالح طلبی

مکتبی، اگر بار معدررهاری لدبرالدسام برشاد، ایان       ۀبحث در این اس  ک  اصالح طلبی در یک جرمع

اصالح طلبی ندس ، براندازی اس . اصالح طلب کسی اس  ک  در صدد اصالح جرمع  برشد بر معدررهری 

                                                
 . 21و 22، 8سورۀ بقر  آی  هری  2



 21دعری بدس  و دوم  
 

کند ک  مخرلف  و وبریسم جمع مدر  متنرقضدن اس . چندن کسی اول برید اعالممکتب. جمع مدر  مکتب 

 مکتب اس  واالّ اولدن گرمش مصداق دو روئی و افسرد اس . 

پس برید اصالح طلب بود و دغدغۀ اصالح جرمع  را داش ، امر برید کوشدد ک  اصالح طلبی از چهرر 

چوبۀ امر ب  معروف و نهی از منکر خرر  نگردد ک  بدو  این چهرر چوب مصداق لدبرالدسام و جملاۀ   

 می شود ک  در آی  آمد  اس .  «نيَشْعُرُو ال»

و کرمال  « علام صاحدح  »علوم انسرنی غربی علم اس ؛ کرر و زحم  فراوا  برایش هزین  شاد ، امار   

 فَلَيا  غَرِّبَا وَ شَرَُِّا»السالم ب  دو دانشمند نرمدار معرصر خود گف :  ندس ؛ نرقص اس . امرم برقر علد 

ب  شارق برویاد، با  غارب برویاد       2«:الْبَيْتِ أَهْلَ عِنْدِنَا مِنْ خَرَجَ شَيْتاً إِلَّا صَحِيحاً عِلْماً تَجِدَانِ

 )غرب زد  و شرق زد  برشدد( علم صحدحی نمی یربدد مگر آنچ  از پدش مر اهل بد  صردر شد  برشد. 

السالم( در این مسدر ندز ن   پرس  مکتب قرآ  و اهل بد  )علدهم اصالت نظر یا اصالت عمل؟؟:

زیرا عمل بدو  نظر امکر  ندارد. و نظار بادو     بل امر بین امرین.س  و ن  اصرل  عمل اصرل  نظر ا

می نردرس  اس . تفکدک مدر  نظار و  دساس . و اسرس این سؤال دو آل« عملعرلم بی »عمل ندز مصداق 

ای ذهن، فکر و کررشر  را منحصر  )علم و عمل( نردرس  اس  و تنهر از برب اضطرار اس  ک  عدّ عمل 

ب  نظر می کنند. و عد  ای اهل عمل می شوند؛ کررگرو  اول ندز عمل اس ، آیر کرر و فعرلد  فالساف  و  

 اهل شنرخ  و ندز شنرخ  شنرسی، عمل ندس ؟ بی کرری اس ؟ از هدچ اصرلتی برخوردار ندس ؟ 

و  حتی خود انگدز  و ندّ  ب  عمل، یک عمل اس . هدچ زاوی  ای مدر  نظر و عمال بارز نمای شاود    

امکر  ندارد مگر بر تفکدک صرفرً ذهنی، مرنند تفکدک وجود و مرهد ، یر تفکدک جوهر و عرض در 

 بدنش ارسطوئدر . 

پراگمرتدسم بدو  واقعد  گرائی معنی ندارد، پس چرا دچرر این ذهن گرائی شد  اس ؟ کسی ک  در 

گرائی اس . آنچا  آنار  را در    عمل را در برابر و تقربل بر نظر قرار می دهد، دچرر ذهن« اصرل »بحث 

 عدن واقعگرائی ب  این ذهن گرائی وادار می کند یک عرمل علمی ندس  بل یک انگدزۀ عرفی اس .

آیر اصرل  بر اهل نظری ک  هدچ توجهی ب  عمل ندارند یر کمتر با  آ  توجا  مای کنناد اسا ؟ یار       
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دازند؟ پس سخن در اهل نظر و اهال  اصرل  بر آنر  اس  ک  کم تر ب  نظر توج  دارند و ب  عمل می پر

 عمل اس  ن  در خود نظر و خود عمل.

پراگمرتدسم می گوید انسر  برید بر عمل پدش برود و این عمل اس  ک  در مسدر آزمو  و خطر، او را 

ب  نظر و علم خواهد رسرندد. این از جهتی درس  اس  و تجرب  ترریخی علوم شرهد قرطع این سخن اس . 

و معتقاد  ی کرمالً درس  می شود ک  واقعد  گرائی را در حدّ افراطی تارین افاراط بپاذیریم    امر این وقت

 برشدم ک  این ترری  بر این مرهدتش ک  بر انسر  گذشت ، سزاوار انسرند  انسر  بود  اس . 

 آیر انسر  بعنوا  یک موجود عرقل راهی غدر از آزمو  و خطر نداشت  و نادارد؟ یار مای توانسا  بار     

؟ انسار  ایان   -دچرر خطرهری بزرگ نشود و یر کمتر دچرر آ  هر شود ،را  درس  اندیش  و نظر ربانتخ

 قدر حقدر و بی چرر  اس  ک  همدش  در انتظرر زایش صواب هر و درستی هر از خطرهر برشد؟ 

برید امددش ب  خطرهر برشد تر  ،درس  اس ؛ اگر تعریف انسر  همر  اس  ک  در غرب تعریف شد 

هر از آ  هر زاد  شوند؛ براستی فالسف  و حتی انسر  شنرسر  و جرمع  شنرسر  غربی چ  دردی از  درستی

نشر  داد  اناد کا  قربال عمال      ،دردهری انسر  را درمر  کرد  اند؟ کدام را  را برای زیس  انسرنی انسر 

ر آ  هدچ ثماری  شد  و جرمع  بشری را در مسدر انسرند  قرار دهد؟ جرمع  ای ک  جریر  هری نظری د

 نداد  برشد راهی ندارد مگر دس  ب  دامن خطرهر برشد و خود را از قدل و قرل آکردمی هر نجرت دهد. 

و « عمل بادو  نظار  »و « نظر بدو  عمل»اصرل  دارد در برابر « عمل براسرس نظر» از دیدگر  اسالم 

خطر پرساتی:  »ین آخری سر از ک  ا« عمل بر اسرس تسلدم شد  بر خطر»و « عمل بر اسرس نظر نردرس »

 در می آورد.  «و شدطر  پرستی

نظار و عمال را از همادیگر تفکداک نکنداد، زیارا اولادن         ،در بحث اصرل  مکتب ما می گوید:

حرک  در نظر، خود یک عمل اس  پس مرهد  مسئل  یک مرهد  امر بدن امرین اسا ؛ نا  اصارل     

د کا  گارم اول آ    نم، درسا  و انسارنی مای شاو    نظر و ن  اصرل  عمل. هم نظر و هم عمال وقتای سارل   

برشد؛ اندیشۀ سرلم بدو  توج  ب  خدا در همر  گارم اول ساقوط در مسادر ابلادس      «خواستن از خدا»

 كَلَّفْتَنِيي  إِنَّيكَ  اللَّهُمَّ»ور ک  در آغرز این دعر می گوید: اس  ک  عمل اس  اولدن گرم عملی. همر  ط

 ...«. مِنِّي  بِهِ كُأَمْلَ أَنْتَ مَا نَفْسِي مِنْ
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خاود یاک نظار و عمال     « از خدا خواساتن »امر برید گف : در این جر ب  یک نقط  ای می رسدم ک  

در  «دو دستت ختدا  »سلسل رجوع کندد ب  کترب تاس ، این را برید از کجر شروع کرد؟ برای حلّ این 

  www.binesheno.comسری  بدنش نو 

 

 

 بخش پنجم

 گام حسد اولین سدّ در اولین

 روان شناسی و رفتار شناسی

 چه کسی عمالً حسود است؟

 باز هم تعریف آزادی
 

 وَ اليذُّنُو،ِ   عَينِ  احْصُيرْنِي  وَ الْحَسَيدِ   مِينَ  خَلِّصْينِي  وَ آلِهِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ»

 فِيمَيا  رِضَيايَ  وَ عِنْيدَكَ   هَوَايَ عَلْاَْ وَ الْمَعَاصِي  عَلَى تُجَرِّئْنِي لَا وَ الْمَحَارِمِ  عَنِ وَرْعْنِي

خدایر بر محمد و آلش درود فرس ، و مرا از حسد نجرت د ، و مارا از گنرهار  در    «:مِنْك عَلَيَّ يَرِدُ

حصرر بگدر، و دور کن مرا از محرّمرت، و ب  من جرئ  نرفرمرنی مد ، و گرایش دل مرا ب  سوی آنچا   

 )دلخوشی ام( را در چدزی قرار د  ک  از تو ب  من می رسد.  در نزد توس  قرار د ، و رضریتم

 

 شرح
 

اصارل   »در بخش چهررم در مبحث اصرل  عمل، گفت  شد ک   حسد اولین سدّ در اولین گام:

درس  اس  و ب  شرح رف  ک  خود نظر ندز یک عمل اس  و تفکدک مدار  ایان   « عمل بر اسرس نظر

وقتی این حقدق  واحد سرلم و درس  می شود )یعنای هام نظار کا      دو، امکر  ندارد. و ندز بدر  شد ک  

خود یک عمل اس  و هم عمل( ک  گرم اول آ ، رابط  بر خدا و دعر برشد. انسر  فطرترً بر توحدد و خدا 
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شنرس آفرید  شد ، پس برقراری این رابط  برایش بسی آسر  اس  بل این رابط  ب  طور آفرینشی برقارار  

 ب و آف  نگردد.هس  اگر دچرر آسد

کا  بخاش    -السالم آ  را در اول این بخاش  اولدن آسدب و آف  عبررت اس  از حسد ک  امرم علد 

 آورد  اس .  -معرفی آفرت اس 

چرا حسد اولدن آفا   »بحث دیگری تح  عنوا   2اکنو  در تکمدل مبرحث گذشت  ب  محور حسد،

و چدستی حسد معلوم می شود ک  حسد غدار   داشت  برشدم: بر یک دق  در مرهد « رابط  بر خدا اس ؟

معنی ندارد؛ چرا خدا فال  نعم  را ب  فال  شخص داد  اس ؛ نبرید می داد. و چرا ب  « انتقرد از خدا»از 

 من نداد  اس  و برید می داد. 

هناوز در اول   ک  هم دربررۀ دیگرا  و هم دربررۀ خود. و کسی 1«عدم رضر ب  فعل خدا»حسد یعنی 

سب  ب  خداوند )نعوذ برهلل( انتقرد دارد چگون  می تواند آ  گرم اول را بردارد و آ  خشا  اول  رابط  ن

 وَ»السالم( در شمررش آف  هر حساد را در اول آورد  اسا :    رابط  بر خدا را بگذارد؟ و لذا امرم )علد 

 «.الْحَسَد مِنَ خَلِّصْنِي

ت  ب  آ  اشرر  شد لدکن در این جار دلدال   امر در این عبررت یک نکت  ای هس  ک  در مبرحث گذش

روشن آ  آمد  اس ؛ گفت  شد ک  حسد در ذات انسر  بارلقوّ  هسا  آنچا  مهام اسا  جلاوگدری از       

، زیارا خاالص و رهارئی    «احفظنای »و نمی گوید « خلّصنی»رسدد  آ  ب  فعلد  اس  ک  امرم می گوید 

 آ  خالص شود.  وقتی اس  ک  چدزی وجود داشت  برشد و انسر  بخواهد از

و بر بدر  دیگر: اصل رقرب  و مسربق  در ذات انسر  قرار داد  شد  ک  عرمل حرک  و تکرمل برشاد.  

 امر این انگدزش می تواند ب  دو صورت برانگدخت  شود: ب  صورت حسد و ب  صورت غبط . 

د ب  طور بارلقوّ   گرهی این انگدزۀ محرّک، در حرل برلقوگی، حسد نرمدد  شد ، یعنی نطفۀ حس حدیث:

 در هر انسر  هس  حتی در انبدرء. بست  ب  فعلد  آ  اس  ک  ب  صورت حسد برشد یر ب  صورت غبط . 

                                                
 در مجلدات قبلی. 2

الساالم   و در بخش دوازدهم از نو دربررۀ حسد، سخن امرم علدا  « رضرء»برز هم دربررۀ در بخش یرزدهم همدن دعر،  1

 را خواهدم دید. 
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اس ،  «المقسم باسم القسم تسمية»برلقو  تقسدم می شود ب  دو قسم: غبط  و حسد. این از برب  حسدِ

 .2«بِلِسَر ٍ أَوْ یَدٍ یُظْهِرْ الْحَسَدُ مَر لَمْ وَ)...( وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَرلٍ »ک  می فرمرید: 

اولدن آف  رابط  بر خدا تحرک این عرمل ذاتی ب  صورت حساد اسا ؛ انسار  بریاد هام با  آنچا         

اسا  کا  در مبرحاث    « ساخط »در احردیث مر در مقربال  « رضر»خداوند ب  او داد  راضی برشد ک  این 

در برابر و تقربل بر « رضر»ند ب  دیگرا  داد  راضی برشد، و این پدشدن ب  شرح رف . و ندز ب  آنچ  خداو

 الْحَاسِيدَ  فَيإِنَّ »الساالم( فرماود:    اس  ک  نوع دیگر از سخط اس ؛ خداوند ب  موسی )علدا  « حسد»

 3پس هم رضرء دو محور دارد و هم سخط. 1«.لِنِعَمِي سَاخِطٌ

حسد اوالً عدال  خدا را ب  زیار ساؤال    3«.فَضْلِه مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ ما عَلى النَّا َ يَتْسُدُونَ أَمْ» قرآن:

و ممکان   2،«الْعَظديمِ  الْفَضْدلِ  ذُو اللَّهُ وَ»هم دارد: « فضل»می برد. ثرندرً برید انسر  توج  کند ک  خداوند 

 اس  ب  کسی فراتر از عدال ، نعم  بدهد.

 إِنَّ»  بر فضل خدا، لذا امارم بارقر فرماود    و چو  حسد یر منرزع  بر عدال  خداوند اس  و یر منرزع

حسد ایمر  را می خورد همرنطور ک  آتش هدزم  6«:الْحَطَب النَّارُ تَأْكُلُ كَمَا الْإِيمَانَ لَيَأْكُلُ الْحَسَدَ

 1السالم ندز آمد  اس . را می خورد. و همدن سخن از امرم صردق علد 

مرنع می شود؛ چو  مرنع از برقراری رابط  بر  ،بق ایمر ایمر  ب  خدا فطرترً هس ، حسد از رفترر مطر

 خدا می شود. 
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 2«.يَغْبِط لَا وَ يَحْسُدُ الْمُنَافٍُِ وَ يَحْسُدُ لَا وَ يَغْبِطُ الْمُؤْمِنَ إِنَّ»السالم فرمود:  امرم صردق علد 

خواس ، پس و دعر اس ، حتی صح  ندّ  را ندز برید از خداوند  اولدن خش  عمل، خواستن از خدا

السالم در دعر مای گویاد    دعر مقدم بر ندّ  اس ؛ یعنی دعر نسب  ب  ندّ  نوعی علدّ  دارد ک  امرم علد 

کسی ک  این اولدن گرم را بر حسد تخریب می کند چگون  می تواند ایمار    «.مِنَ الْحَسَد وَ خَلِّصْنِي»

 کرمل داشت  برشد. 
شرط، رهرئی و خالصی از حساد اسا ؛ در ایان صاورت بای      برای برقراری رابط  بر خداوند، اولدن 

تردید رابط  برقرار می شود. و پس از برقراری رابط  قوت و ضعف این رابط  در گرو پرهدز از گنرهر  

 و )خدایر( مرا از گنرهر  محصور بدار. «:الذُّنُو، عَنِ احْصُرْنِي وَ»اس  ک  می گوید: 

هس  زیرا ک  انسر  یک موجود غریزی هم هسا  و نبریاد    انگدزش هری گنر  ندز در وجود انسر 

دعر کندم ک  خداوند غرایز را از وجود مر بردارد زیرا غرایز برای انسر  الزم و ضروری هستند، بل برید 

هم هم  کندم و هم بر اسرس همر  رابط ، از خدا بخواهدم ک  غرایز مر  تح  کنترل و محصور برشند 

 ی فعرل برشند. و در بستر اقتضرهری فطر

زیارا   «خلّصيني عين اليذّنو،   »در این جمل  نمای گویاد    روان شناسی و رفتار شناسی:

ارتکرب گنر  از ذاتدرت انسر  ندس  تر رهرئی از آ  را بخواهد و فرق اس  مدر  حسد ک  یک تحرک 

نجارت   و عمل قلبی اس  بر گنر  ک  یک عمل خررجی اس . از گرفترری هری قلبی و روانی و شخصدتی،

الزم اس ، امر دربررۀ اعمرل خررجی گنر ، کنترل و محصور بود  الزم اس . و ایان نکتاۀ دقداق و مهام     

 السالم مدر  مسرئل روا  شنرختی و مسرئل رفترر شنرختی فرق می گذارد. اس  ک  امرم علد 

درس  اس  ک  خصل  هری روانی نسب  ب  رفتررهری خررجی علد  دارند، لادکن عادم تفکداک    

پس برید ب  فرق مدر  شر  توج  شود. در امور و خصرئل  در  این دو، خلط مدر  عل  و معلول می گرددم

روانی نجرت و خالصی را می خواهد، و در امور و رفتررهری خررجی محصاور باود  و کنتارل را. اگار     

هر سد و مرنع  انسر  در رابط  بر خدا از سد حسد ندز بگذرد برز ممکن اس  گنر  کند و همچندن اگر از

 ب  سالم  عبور کند برز معصوم نمی شود.  ،رابط 
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بر بدر  دیگر: تنهر رهرئی از مشکالت درونی و روانی کارفی ندسا ، بریاد در رفتررهار نداز بار طباق        

السالم دقدقرً را  و رسم صوفدر  را ردّ مای کناد کا  مای      عمل شود. و این بدر  امرم سجرد علد  شریعت

 ریق  و اصالح درو  موجب عدم ندرز ب  شریع  اس . گویند پرداختن ب  ط

و )خادایر(   «:الْمَحَارِم عَنِ وَرْعْنِي وَ»سپس برز می گردد ب  خصرئل درونی و روانی و می گوید: 

ب  من ورع و خصل  خودداری از حرام هر را بد . حرام هر را شریع  تعددن می کند و طریاق دوری از  

درونی اس  و عنصری از عنرصر تشکدل دهندۀ شرکلۀ روا  و شخصاد   حرام، ورع اس  ک  یک ملکۀ 

 اس . 

و  «:الْمَعَاصِيي  عَلَيى  تُجَرِّئْنِيي  لَا وَ»یک خصل  روانی توج  کرد  و می گوید:  ب آ  گر  برز 

 جرئ  بر گنرهر  را ب  من ند . 

 دربررۀ این جمل  توج  ب  دو مطلب الزم اس : 

اس . و برصطالح  «جرئ  بر گنر عدم »خواهد، بل آنچ  می خواهد عدم جرئ  را از خدا نمی  -2

 مفهوم سخنش این اس  ک  خدایر جرئ  بر رفتررهری ندک را ب  من بد . 

چدستی جرئ : جرئ  یک امر برلفعل اس  ک  در شخصد  انسر  پدیاد مای آیاد و منشاأ آ       -1

رصال مدشاود؛ تجربا  هاری منفای      اس ؛ جرئ  از تجربۀ خود شخص ح« تکرار یک رفترر یر رفتررهر»

جرئ  بر منفدرت را می آورد و تجرب  مثب  جرئ  بر مثبترت را. فارق اسا  مدار  حساد و جرئا ؛      

حسد یک امر ذاتی اس  )همر  طور ک  ب  شرح رف (. امر جرئ  از پدید  هری ثرنوی در وجود انسر  

 اس . 

چ  در( نزد تو اس  قارارد . ایان جملا  کلای     و گرایشم را )ب  سوی آن «:عِنْدَك هَوَايَ اَْعَلْ وَ»

 گرایش هری درونی را جه  دار می کند ک  جه  کلی شخصد  درو  ب  سوی خدا برشد.  ۀاس ؛ هم

 و قرارد  رضریتم را بر آنچ  از تو ب  من می رسد. «:مِنْك عَلَيَّ يَرِدُ فِيمَا رِضَايَ وَ»

یعنای  « حساد »ند مرحل  دوبرر  برمی گردد با   ب  لفظ رضر در این جمل  توج  کندد: پس از طی چ

اگر محصور از گنر  نبرشم، و دارای ندروی درونی ورع نبرشم، و جرئ  بر گنرهر  داشت  برشم، و گرایش 

 را از دس  می دهم. « رضر»هریم ب  سوی تو نبرشد، دوبرر  ب  مغرک حسد سقوط می کنم و 
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و رابط  را برقرار کنم پس از آ  این آف  هر رابطا   یعنی اگر در گرم اول بتوانم از سد حسد بگذرم 

 ام را تهدید می کنند.

 اشخرص حسود بر دو گون  اند:  چه کسی عمالً حسود است؟:

کسی ک  در گرم اول توا  برقراری رابط  بر خدا )دعر( را از دس  بدهد. بی تردیاد کسارنی کا      -2

ط  ای اس  ک  اخالق مورد ادعری لدبرالدسام  چشمداش  شر  ب  خدا ندس ، حسود می شوند. این جر نق

بر اخالق اسالمی زاوی  برز می کند؛ لدبرال هر گمر  می کنند ک  بدو  ایمر  ندز می تاوا  دارای اخاالق   

حسد نگش ، و لذا هرگز نمی توانند چشم از اموال و نعم  هری دیگرا   یندکو بود و مثالً دچرر بدمرر

هری لدبرال را در عدن لدبرال بود ، اساتعمررگر، اساتثمررگر و جناگ     فرو ببندند و این اس  ک  جرمع 

طلب می کند. و این یکی از تضردهر و تنرقضرت اسرسی اس  ک  هستۀ لدبرالدسم را با  ضاد خاود مبادل     

 کرد  اس . 

 کسی ک  پس از برقراری رابط  در گرم اول، آ  را بر آف  هری زیر از دس  می دهد:  -1

در مبرحث مجلدات قبلی ب  شرح رف  ک  آزادی فطاری، آری. امار آزادی    -رایز.عدم کنترل غ الف:

آزادی هتر کتس نبایتد آزادی کستان     »آزادی می گویناد:   غریزی، ن . و گفت  شد غربدر  در تعریف

این آزادی ندس  بل تعریف محدودی  انسر  اسا . امار در بدانش مکتاب مار       «.دیگر را تحدید کند

بدو  هدچ تزاحمای و بادو     هری فطری برشند، و فطریرت آزادند  کنترل اقتضرغرایز برید محدود و تح

  2هدچ محدودیتی. زیرا روند فطری هدچ کسی بر روند فطری کس دیگر تزاحم ندارد.

 آزادی غرایز منشأ حسردت هرس ؛ غریز  گرائی عدن حدواند  اس  و فطرت گرائی عدن انسرند .

 دپرئی دربررۀ محرمرت.عدم ندروی ورع و ملکۀ روانی خو ب:

جرئ  برگنرهر ؛ عدم کنترل غرایز و عدم ورع عل  می شوند ک  معلول شر ، جرئ  بر معرصی  ج:

 می شود و از نو شخص را ب  حسد مبتال می کنند. 

 جه  دار نبود  تمریالت و گرایش هری شخص، در جه  خداوند.  د:

  عدن سقوط ب  حسد اس . زیرا انسار  یار   عدم رضری  از آنچ  از جرنب خدا ب  او می رسد ک هت:
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 راضی اس  و یر سرخط، و سخط منشأ حسد اس . 

چرر  و پدشگدری این آف  هر ندز همر  خواستن از خدا و تقوی  رابط  بر خدا اس . آری دعر اس ، 

 دعر. 

 

 

 بخش ششم 

 ماهیت ترجمه

 لغت

 مدیریت و حسد

 جهت مدیریت

 استعاذه
 

 كُيلِّ  فِيي  اَْعَلْنِيي  وَ عَلَييَّ   بِهِ أَنْعَمْتَ فِيمَا وَ خَوَّلْتَنِي فِيمَا وَ زَُْتَنِيرَ فِيمَا لِي بَارِكْ وَ»

و در آنچ  ب  مان روزی کارد  ای و در    «:مُجَاراً مُعَاذاً مَمْنُوعاً مَسْتُوراً مَكْلُوءاً مَحْفُوظاً حَاالتِي

سادلۀ آ  بار مان نعما  داد  ای، برکا       آنچ  مدیری  آ  را در اختدرر من قرار داد  ای و در آنچ  بو

عطرکن. و در همۀ حرالتم مرا حفرظ  شد ، بر حفرظ  درو ، بر پرد ، منع شد ، پنار  بارد  و پنار  داد     

 شد ، قرارد . 

 

 شرح
 

؛ و مرادهار از کسای با  کاس دیگار اسا       زبر  وسدلۀ انتقارل معارنی، مفارهدم     ماهیت ترجمه:

ک  آنچ  در ذهن خود دارد آ  را بهتر در ذهن مخرطب قارار   توانمندترین مدرس و سخنرا  کسی اس 

دهد، امر در این انتقرل، چدزی مدمدرد و ب  چدز دیگر مبدل می شود و آنچ  در ذهن مخرطب جاری مای   
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 گدرد عدن همر  ندس  ک  در ذهن گویند  بود  اس . 

  در آفرینش آدم زبار   قرآ اس  ک  از روح فطرت نرشی می شود؛« توا »زبر  اولدن و ارجمندترین 

را اصل حکم  و فلسفۀ آفرینش انسر  معرفی کرد  و فرشتگر  را کا  از حکما  خلاق ایان موجاود      

و اسامرء )تاوا     2«:كُلَّهدا  الْأَسْدماءَ  آدَمَ عَلَّدمَ  وَ»پرسدد  بودند بر نمریش زبرنمندی انسر  قارنع مای کناد:    

ر موجود ک  بتواند ب  هر چدازی نارمی بگاذارد دارای    نرمگذاری بر اشدرءو افعرل( را ب  آدم یرد داد. و ه

فرشتگر  بر مشرهدۀ این استعداد دانستند: گرچ  این موجود جدید جنباۀ حداوانی دارد و    1زبر  می شود،

مطربق غرایزش ب  سفک دمرء و فسرد در محدط زیس  خواهد پرداخ  لدکن دارای خارنواد ، جرمعا ،   

 واهد بود. ترری ، اخالق )بویژ  حدرء( و... خ

بر این هم ، انتقرل معرنی و مفرهدم از ذهنی ب  ذهن دیگر در مدر  افراد همزبر ، سخ  اس  تار چا    

 رسد ب  ترجم  ک  انتقرل آ  از زبرنی ب  زبر  دیگر اس . 

ک  در ترکدب گزار   3ری از ظرایف، لطریف و احسرس هر داردهر واژ  ای عالو  بر معرنی مستقدم بر

می دهند؛ این جر  و شخصاد   « شخصد »کالم هستند و ب  آ  « جر » ۀن، تعددن کنندخهر و جریر  س

 در گفتمر  بر دو آف  مواج  می گردد: 

دچرر نسبد  « خرو »در مرحلۀ خرو  آنچ  در ذهن اس  و سوار شد  آ  بر زبر : مرهد  این  -2

نمی مرند و آنچ  ب  زبر  مای   «این همرنی مطلق»شدید اس  ب  حدی ک  در این مرحل  هدچ جرئی برای 

 آید عدن همر  ندس  ک  در ذهن بود  اس .

در مرحلۀ انتقرل ب  شخص دیگر ندز جر  و شخصدتی ک  گویند  با  ساخن داد ، عادن همار  در      -1

ذهن مخرطب جری نمی گدرد. زیرا همرنطور ک  درک هر کسی از چدزی بر درک کس دیگار متفاروت   

درخ ، از یک خاوردنی، از یاک جانس مخارلف، هرگاز مساروی       اس  و برداش  دو شخص از یک 

 ندس ، رابطۀ انسر  بر الفرظ ندز چندن اس .

فرصالۀ باس   « این همرنی»این هر دو مرحل  وقتی ک  ب  عرصۀ ترجم  می رسد، مجذور می گردد و 
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رلم بدشتر در فرز نسبد  پددا می کند. و هدچ مترجمی نمی تواند جر  سخنِ صرحب سخن را با  طاور سا   

پرداختا   « وام گداری »حفظ کند. اگر مترجمی یک پدرم جرندار قوی ب  مخرطب برسرند بی تردیاد با    

آزاد ترجم  ندس  بل برداش  مترجم اس  از  ۀاس  حتی در آزاد ترین ترجم  هر، در حرلی ک  ترجم

 متن مورد ترجم .

رای مسادحدر  ترجما    از یک دانشمند مسلمر  خواستند ک  آی  هری مربوط ب  حضرت عدسی را با 

کند، او ترجم  اش را ارائ  کرد و گف : این هم همر  اس  ک  قرآ  دربررۀ عدسای آورد  اسا  و هام    

ری شدشا  ای  طهمر  ندس . زیرا کرر من شبد  آ  اس  ک  یک تربلوی زیبر را بشویم و آ  را در یک ب

 طری همر  تربلو اس . قرار دهم و ب  شمر بگویم ک  محتوای این ب

سانگدن تار و    -روانی، شخصدتی و در اصال انسار  شنرسای    -متو  علوم انسرنی ۀین سختی در ترجما

بار  « این همرنی»مجلدات در  اف می کنم ک  ترجم  هری من در ایندس  ندرفتنی تر می گردد. و من اعتر

 آزاد بشادت  ۀ، فرصل  هری زیردی دارد. بویژ  خود را موظف مای دانام کا  از ترجما    صحیفۀ سجادیه

 پرهدز کنم و حتی االمکر  جر  سخن را فدای شدوائی ترجم  نکنم. 

در این بخش از دعری بدس  و دوم بر واژ  هرئی مواج  هستدم ک  ترجمۀ من از انتقرل پدرم متن، بسی 

دعر بود  اس ، پس بدش از پدش ب  معرنی لغاوی   دیگر بخش هری بررۀش از نرتوانی ک  درنرتوا  اس ؛ بد

 ات این بخش ندرز داریم: و بررسی مفرد

 از ریشۀ خرلَ. از برب تفعدل، خوّل : صدغۀ مفرد مخرطب مرضی -خوّ لتنی لغت:

 سرسهر و تعهّدهر: مدیری  و سدرس  دام هر را ب  عهد  گرف .  خا َ المواشيَ:

 . فالنی اهل و عدرل خود را مدیری  و کفری  کرد خا َ فالنٌ علي اَهلهِ: دبَّرَ امورَهم و كفاهم:

 آ  را در اختدرر او قرار داد. خَوَّ َ الشيئَ: ملّكهُ ايّاه:

انتخرب می کند، معلوم می شود ک  تاوجهش   «مَلَّكَ»را ب  جری  «خَوالَ»توضدح: وقتی گویند  واژۀ 

 اس ، ن  تملدک جنبۀ مرلد  آ . « خرلَ»ب  تملدک مدیری  آ  چدز اس  ک  معنی اصلی 

و »نقش ویژ  ای دارد؛ نمی گویاد   «عَلَي بِهِ أَنْعَمْتَ فِيمَاو »کلم  در  حضور این -بوسدلۀ آ . بِهِ:

در آنچا  بوسادلۀ آ     «:عَلَي بِهِ أَنْعَمْتَ فِيمَا»می گوید  .، در آنچ  ب  من نعم  داد  ای«فيما انعمت عليّ
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 ب  من نعم  داد  ای، ک  شرحش خواهد آمد. 

 خدا او را حفظ کرد.  فالناً: حَرَسَهُ و حَفَظهُ:كَلَأ اهلل  -«كَلَأ»از مردّۀ  :مَكْلوء

السالم، دو کلمۀ محفوظ و مکلوء، پش  سر هم آمد  اند. آیر معنی هر دو  امر در این سخن امرم علد 

؟ بدیهی اس  ک  چندن ندس ؛ «محفوظرً محفوظرً»کلم  دقدقرً مسروی اس ؟ مرنند این ک  امرم گفت  برشد 

بداداری   -«بدادار کارد  »مرضی برب افعرل از همار  ریشا  با  معنای      «أَكْلًا»مشرهد  می کندم ک  صدغۀ 

در ایان  « کأل»عنصری از کدفدرت درو  بود  اس . پس  دارای آمد  اس  البد در اصل ریش  ندز -درونی

 جر ب  حفرظ  درونی بر می گردد.

ا از اس  کا  شاخص ر  « حفظ کرد  شخصد  درو »هر حفظ کرد  ندس  بل « مکلوء»پس معنی 

 آثرر غفل  حفظ کند. 

 پوشدد  و در پرد  قرار داشتن. مستوراً:

برخی از شررحر  ک  ب  عربی شرح کرد  اند و ندز برخی ک  ب  فررسی ترجم  کرد  اناد، آ  را با    

هام داد  اناد کا  ماراد      دانست  اند، حتای گارهی توضادح   « پوشدد  و پنهر  مرند  از نظر دیگرا »معنی 

 اس . « هریم از دیگرا  پوشدد  مرند  بدی»

در حارلی   ربط داد  اند. پدرم این عبررت را ب  آی  هرئی ک  از ستّرر العدوب بود  خدا سخن گفت  اند،

ک  محور کالم امرم شخصد  درو  اس ، ن  بدی هر. و بر بدر  دیگر: امرم در مقرم شخصد  شنرسی اس  

 ن  در مقرم رفترر شنرسی. 

 جَعَلْندا  الْقُدرْآنَ  قَرَأْ َ إِذا وَ»مستور دربررۀ شخصد  شنرسی آمد  اسا :  همرنطور ک  در قرآ  کلمۀ 

هنگرمی ک  تو قرآ  را )برای آنر ( می خاوانی،   2«:مَسْتُوراً حِجاباً بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ ال الَّذينَ بَيْنَ وَ بَيْنَكَ

 دم. مدر  تو و آنر  ک  ب  آخرت ایمر  ندارند حجرب ستر شد  قرار می ده

امرم در برابر این ستر منفی، ستر مثب  را می خواهد. ستر آنر  از نفوذ حقریق با  قلاب و شخصاد     

 شر  مرنع می شود. و ستر مورد نظر امرم از نفوذ منفدرت ب  قلب و شخصد  مومن، مرنع می شود. 

ست  اند. در حرلی دان« منع کرد  دشمنر  از من»شررحر  و مترجمر  این لفظ را ندز ب  معنی  ممنوعاً:
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ک  این واژ  ندز در همر  سدرق واحد ب  محور شخصد  درو  اس  و ربطی ب  محفوظ مرند  از دسا   

 دشمنر  ندارد. 

 وَ بِاللَّيْدلِ  يَكْلَدؤُكُمْ  مَدنْ  قُلْ»پش  سر هم آمد  اند: « منع»و هم « کأل»در دو آی  از سورۀ انبدرء هم 

 نَصْدرَ  يَسْدتَطيعُونَ  ال دُونِندا  مِدنْ  تَمْدنَعُهُمْ  آلِهَةٌ لَهُمْ أَمْ -مُعْرِضُونَ رَبِّهِمْ ذِكْرِ عَنْ هُمْ بَلْ الرَّحْمنِ مِنَ النَّهارِ

بگو: چ  کسی شمر را از )گرایش( ب  خداوند رحمر  برز مای دارد؟ بال    2«:يُصْتَبُونَ مِنَّا هُمْ ال وَ أَنْفُسِهِمْ

شر  غدر از مر خدایرنی هس  ک  آنر  را از )گارایش با    یر برای  -خودشر  از یرد خدا اعراض می کنند

خدا( برز می دارند، خدایرنی )ب  هر( ک  حتی نمی توانند کمکی ب  خودشار  بکنناد و نا  همراهای ای     

 )شرکتی( بر مر دارند. 

دو آی  شگف !: کرفرا  می گفتند ب  هری مر اجرز  نمی دهند ک  ب  توحدد گرایش کندم همر  طور 

بی جر  ک  از منرفع خودشار  عارجز      مر  این چندن بود  اند. قرآ  می گوید چگون  ب  هریک  ندرکر

هستند می توانند شمر را از گرایش ب  رحمر  برز دارند بل این خود شمر هساتدد کا  از یارد خادا غرفال      

 وَ هدؤُالءِ  عْندا مَتَّ بَدلْ »هستدد و خودتر  درو  خود را از توحدد برز می دارید. در آی  بعدی می فرمریاد:  

بل این مر هستدم ک  آنر  و پدرا  شر  را بر خوردار کردیم ک  طاول   ...«:الْعُمُرُ عَلَيْهِمُ طالَ حَتَّى آباءَهُمْ

 1عمر بر آنر  گذش .

ی  می گوید با  هار هادچ    آمشرکر  می ترسددند اگر ب  ب  هر پش  کنند دچرر آف  و بال شوند، 

 ن  ب  پدرا  تر  و هر برخورداری ک  دارید از نرحدۀ خداوند اس . نعمتی ن  ب  شمر داد  اند و 

ب  برزداشتن درونی و منع درونی آمد  اند؛ عرمل برزدارندۀ منفی « منع»و هم « کأل»در این آی  هر هم 

السالم در تقربل بر آ ، عرمل برزدارند  و مناع کننادۀ درونای مثبا  را مای       و منع کنندۀ منفی. امرم علد 

                                                
 سورۀ انبدرء. 33و  31آی  هری  2

معنی « من مجرزات الرحّمن»را ب  « من الرحّمن»مفسرا  و مترجمر  قرآ  این س  آی  را طور دیگر معنی کرد  اند؛  1

بر خدا از آنر  دفرع می کنند. در حرلی ک  نا  فقاط در   کرد  اند. گمر  کرد  اند ک  در برور مشرکر  ب  هری شر  در برا

ترری  عرب بل در ترری  کل بشر هرگز ب  پرستر  مدر  خدا و ب  هر ب  تدافع قرئل نبود  اند. ب  هر را محباوب خادا و   

ب وسدل  هرئی برای جلب نظر خدا می دانستند. این متو  تفسدری ک  سلسلۀ نسب شار  با  تمادم داری کربرلدسا  و کعا     

 االحبرر کربرلدس  و عکرمۀ نرصبی و دیگر مغرضر  می رسد، این گون  بر آیرت قرآ  برزی کرد  اند. 
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دارندگی از تحوالت منفی و از نفوذ کجی هر ب  شخصد  ز. و ب  مر یرد می دهد ک  حفرظ ، و برخواهد

 درو  مر  از خداوند یرری بطلبدم.

 از ریشۀ عَوَذ.  -پنر  داد  شد. عاذاً:مُ

و ترریخچاۀ آ  در زنادگی   « جاوار »پنر  داد  شدۀ مورد حمری . در مبرحث پدش ساخن از   جاراً:مُ

کسی ک   2بحث شد.و جریگر  حقوقی جوار، « عهدنرم  هری جوار»ز گون  هری متفروت قبریل عرب، و ند

ب  کسی جوار می داد متعهد می شد ک  از او حمری  ندز بکند؛ حمری  دفرعی حتی نظرمی مسلحرن . پس 

 معنی مجرر هم پنر  داد  شد  و هم مورد دفرع اس . 

 كُدلِّ  مِدنْ  رَبِّكُمْ وَ بِرَبِّي عُذْ ُ إِنِّي»آمد  از آ  جمل : « عَوَذ»مورد از مردّ   21در قرآ  حدود  قرآن:

 مِدنَ  يَنْزَغَنَّدكَ  إِمادا  وَ»و:  3«.الْجداهِلين  مِدنَ  أَكُدونَ  أَنْ بِاللَّدهِ  أَعُوذُ»و:  1«.الْتِساب بِيَوْمِ يُؤْمِنُ ال مُتَكَبِّرٍ

و هرگر  وسوس  ای از شدطر  ب  تو رسد، ب  خادا پنار  بار     3«:ليمعَ سَميعٌ إِنَّهُ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ نَزْغٌ الشَّيْطانِ

 ک  شنوند  و دانر اس .

 وَ اللَّدهِ  داعِديَ  أَجيبُوا قَوْمَنا يا»مورد آمد  اس  از آ  جمل :  8ب  این معنی، «جرر یجدرُ»و از ریشۀ 

ای قوم مر دعوت کنندۀ الهی را اجرب  کندد و  2«:أَليم عَذابٍ مِنْ يُجِرْكُمْ وَ ذُنُوبِكُمْ مِنْ لَكُمْ يَغْفِرْ بِهِ آمِنُوا

 بِيَدِهِ مَنْ قُلْ»ب  او ایمر  آورید تر گنرهر  تر  را ببخشد و شمر را از عذاب دردنرک پنر  )جوار( دهد. و: 

خادا( در  بگو حکوم  و مرلکد  هار چداز )غدار از     6«:عَلَيْهِ يُجارُ ال وَ يُجيرُ هُوَ وَ ءٍشَيْ كُلِّ مَلَكُو ُ

 دس  کدس ، و او جوار می دهد و ندرزی ب  جوار دیگرا  ندارد. 

                                                
فردی یر خرنواد  ای ب  هر دلدل ک  از قبدلۀ خود جدا می شد یر فرار می کرد و ب  قبدلۀ دیگر پنر  می برد بر شارایط   2

همساری  اسا . در   «= جارر »جوار از مشتقرت واژۀ معاروف  مقرر عضو قبدلۀ دوم می شد و حقوق معدن دفرعی ندز داش . 

 معروف اس .  « دعری مستجدر»دعرهر ندز ب  همدن معنی مدر  بند  و خدایش ب  کرر رفت  اس  و 

 سورۀ غرفر. 11آیۀ  1
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 سورۀ اعراف. 111آیۀ  3
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اکنو  پس از این بحث مشروح دربررۀ مفردات این بخش، ب  بررسای فقارات    مدیریت و حسد:

 )جمل  هری( آ  بپردازیم: 

 و در آنچ  ب  من روزی کرد  ای برک  د . :رَزَُْتَنِي فِيمَا لِي بَارِكْ وَ

 استفرد ؛ بهرمندی و بهر  برداری از چدزی در نهری  استعداد برلقوّۀ آ  چدز.برک : بهروری= 

 در آنچ  مدیری  آ  را در اختدرر من گذاشت  ای.  (و )ب  من برک  د  :خَوَّلْتَنِي فِيمَا وَ

هم ب  امکرنرت تولددی و هم هار آنچا    « مخوّل»رزق معموالً ب  امکرنرت مصرفی گفت  می شود، امر 

 بعد العرم ذکر»ر انسر  اس  حتی تن و ندروی جسمی و توا  هری روانی. در این کالم ب  مصداق در اختدر

معماوالً با     : رزقاول نعم  هری مصرفی را آورد  سپس هر نعمتی ک  خداوند داد  اس . و ندز« الخرص

 گفت  می شود، لدکن مخوّل ب  نعم  برلقوّ .« نعم  برلفعل»

الساالم   اس  و امرم علد « محفوظ مرند  از تحرکرت حسدی»ی سخن، فراموش نکندم ک  محور اصل

در مقرم شمررش عوامل تحریک حسد اس  ک  اولدن عرمل فقدا  امکرنرت مصرفی و ندرزهری روز مارّ   

مرنع از تحرکرت درونای حساد اسا  همار      « رضرء»رضری  آور اس  و حرل   ،اس . روزی بر برک 

 طور ک  گذش . 

وفدق در مدیری  توا  جسمی و روحی وجود خود، و نداز در امکرنارت تولدادی و    عرمل دوم: عدم ت

کسبی اس . کسی ک  دیگرا  را در مدیری  موفق می بدند و خود را نارموفق، دچارر تحرکارت درونای     

 حسد می گردد.

نچ  با   و )ب  من برک  د ( در هر آ «:عَلَي بِهِ أَنْعَمْتَ فِيمَا وَ»سپس بر عبررت عرم تر می گوید: 

 وسدلۀ آ  ب  من نعم  داد  ای. ک  شرمل اوالد، نقش اجتمرعی و نفوذ مثب  در جرمع  ندز می گردد. 

ک  در این جمل  آماد   «  ِبِ»در مبحث لغ  و معنی مفردات این بخش گفت  شد ک  دربررۀ این کلمۀ 

خدا ب  او داد  اس ، می السالم برک  و بهر  وری کرمل را در هر آنچ   بحثی خواهدم داش ؛ امرم علد 

خواهد. امر در این جمل  بهر  وری کرمل از وسریل و ابزار بهر  وری از نعما  هار را مای خواهاد مای      

 گوید: و ب  من برک  بد  در آنچ  بوسدلۀ آ  ب  نعم  می رسم. 

 آنچ  ب  وسدلۀ آ  ب  بهر  وری از نعم  هر می رسم.  -بوسدلۀ آ « ب »
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 د  وسریل مردی و معنوی؛ درونی و خررجی. هدر نداو این یعنی مدیری ، و 

و فرازترین برک  و بهر  وری از داشت  هر، تربد  اوالد سرلم النفس و داشتن نقش در جرمع  اسا ؛  

 انسر  در زندگی دندوی برالتر از این درج  ای ندارد. 

شات  و  موفق بود  در تربد  اوالد را ب  مبرحث گذ نسبت میان نقش اجتماعی و حسادت:

 ندز ب  بخش هرئی از دعرهری آیند  واگذاریم ک  اگر توفدق الهی شرمل بود ب  آ  بپردازیم.

 انسر  هر در این برر  س  گرو  هستند: «: نقش اجتمرعی»امر مدیری  و موفقد  در 

آنر  ک  ن  توا  آ  را دارند و ن  در صدد آ  هستند. اینر  در ایان محاور دچارر حساردت نمای       -2

  شوند.

مدیری  درس  این توا  موفق ندستند. اینار  دچارر حساردت     درآنر  ک  توا  آ  را دارند لدکن  -1

 می شوند. 

آنر  ک  توا  آ  را دارند و در مدیری  آ  ندز موفق می شوند. اینار  نداز دچارر حساردت نمای       -3

 ب  سر می برند. « رضرء»شوند و همدش  در حرل  

توا  نقش اجتمرعی را دارند و هم در مدیری  آ  موفق هساتند   امر آنر  ک  هم جهتِ مدیریت:

لدکن هر دو را در جه  منفی و رسدد  ب  اقتضرهری غریزی ب  کرر می گدرند بشدت دچرر حسردت می 

شوند و آ  هم  جنگ پردشرهر  در ترری  از همدن جه  گدری منفی نرشی شد  و می شود. و برای همدن 

بدیهی اس  اگر  «.مَحْفُوظاً حَاالتِي كُلِّ فِي اَْعَلْنِي وَ»زرگ می گوید: نکت ، بل برای همدن اصل ب

داشت  هری شخص در روند برک  و بهر  وری برشد و از جه  گدری منفی محفوظ برشد ب  برالترین حد 

 نشرط روحی و رضری  شخصدتی می رسد. 

هر آسدب بویژ  از انگدزش هری  این همر  محفوظ مرند  استعدادهر و توا  هری درونی از «:مکلوءً»

 سقوط ب  جه  منفی اس . 

در ادبدرت قارآ   «: مستوراً»، می گوید ءًپس از مکلو کیسۀ قلب انسان گاهی پاره می شود:

 قَدرَأْ َ  إِذا وَ»آمد  اس : ستر مثب  قلب و ستر منفی قلب. ستر منفی را در آیۀ « ستر»و حدیث دو نوع 
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دیدیم. و هر قلبی مستور اس  یر بار   2«مَسْتُورا حِجاباً بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ ال الَّذينَ بَيْنَ وَ بَيْنَكَ جَعَلْنا الْقُرْآنَ

م  درو  و حفرظا  از روح فطارت   ستر مثب  و یر بر ستر منفی. ستر مثب  ک  عرمل حفرظ  از ساال 

السالم با  اباو بصادر      گرهی شخص بر ایمر  ندز دچرر پرر  شد  این ستر می گردد؛ امرم صردق علد اس 

 «:الْخَلٍَ كَالثَّوْ،ِ إِيمَانٌ لَا وَ كُفْرٌ فِيهِ مَا النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ مِنَ السَّاعَةَ لَيَكُونُ الْقَلْبَ إِنَّ»فرمود: 

گرهی سرعتی )= تک  ای از وق ( برای قلب پدش می آید ک  مرنند کدسۀ پرر  شد  می شود؛ ن  کفری در 

 تَجِيدُ  مَيا  أَ»ن  ایمرنی. آنگر  ب  تجربی بود  این حرل  عررضی توج  داد  و می فرمریاد  آ  می مرند و 

 مِينَ  النُّكْتَيةُ  تَكُونُ ثُمَّ»آیر این حرل  را در خودت ندید  ای؟ ادام  می دهد:  «:؟نَفْسِكَ مِنْ ذَلِكَ

از جرنب خدا در قلب می شاود و پار مای     سپس نکت  1«:إِيمَانٍ وَ كُفْرٍ مِنْ شَاءَ بِمَا الْقَلْبِ فِي اللَّهِ

 شود از کفر و یر ایمر .

مرنند کوبدد  درب خرن  بر انگش . در این جر « کوبدد  شد »از نَک َ ینک ُ، بمعنی « نکت »توضدح: 

 اس . « رفو شد  پررگی»ک  سخن از پررگی اس  برید گف  مراد 

د ک  این کدس  پر از ایمر  برشد و هرگز پرر  السالم ندز در این دعر از خدا می خواه امرم سجرد علد 

 نشود و هموار  مستور بمرند. 

از « ممنوعارً »امر این پررگی گرهی در اثر عوامل درونی اس  و گرهی در اثر عوامل خررجی. بر کلماۀ  

را از نفوذ ب  قلب، منع کناد. و آ  را در پنار  خاود داشات       منفی خداوند می خواهد ک  عوامل خررجی

 ، ن  فقط پنر  بل پنر  و دفرع را می خواهد. «معرذاً» برشد:

این بخش از دعر چگونگی استعرذ  را مشروحرً بدر  می کند؛ در دعرهری قبلای دیادیم کا      استعاذه:

ب  این تفصدل و پرداختن ب  ابعرد متعدد آ ؛ در این جار با  اعمارق روا      ن  سخن از استعرذ  آورد  لدکن

دقدق با  مسارئل مهام پرداختا      « درو  شنرسی»نرسی کرمل بر گرایش انسر  شانسرنی توج  کرد  و یک 

 اس . 

استعرذ  بر دو نوع اس : استعرذۀ پدشگدران  ک  برای دفع آسدب هرس ، و استعرذۀ درمرنی ک  درمار   

                                                
 اء.سورۀ اسر 32آیۀ  2

 ط دار االضواء.  311ص  1کرفی )اصول(    1
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حسد را معدرر تشخدص سالم  و بدمرری درو ، قرار داد  هم عوامل محرک حسد را بر  ؛آف  هر اس 

را « رضرء»م نحوۀ پدشگدری و ندز درمر  آ  را شرح داد  و هم سالم  از حسد و رسدد  ب  شمرد  و ه

 از خدا خواست  اس .

 2«.الرَّجيم الشَّيْطانِ مِنَ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ الْقُرْآنَ قَرَأْ َ فَإِذا» دفع و پیشگیری:

 1«.عَليم سَميعٌ إِنَّهُ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ نَزْغٌ الشَّيْطانِ مِنَ يَنْزَغَنَّكَ إِماا وَ» رفع و درمان:

السالم در این دعر هم مرهد  مسئل  را شرح داد  و هم را  و رسم این هر دو ناوع اساتعرذ     امرم علد 

در صادد پدشاگدری    ،ندرز ب  درمر  از را، بویژ  در آخرین عبررت از این بخش ب  مر یرد می دهد ک  قبل

 بخواهدد.  برشدد و آ  را از خداوند

 

 

 بخش هفتم

 انسان شناسی

 عامل ترک تکلیف

 رابطۀ جسم و جان

 رابطۀ روانی انسان با تکالیف متروکه

 گرا و ترجیح دهنده است جود گزینشانسان مو

 رابطۀ روان و شخصیتی انسان با وظایف متروکه
 

 فِيي  لَيكَ  عَلَييَّ  فَرَضْتَهُ وَ َْمْتَنِيهِأَلْ مَا كُلَّ عَنِّي اُْضِ وَ آلِهِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ»

 عَنْيهُ  وَهَنَيتْ  وَ بَدَنِي  ذَلِكَ عَنْ ضَعُفَ إِنْ وَ خَلْقِكَ مِنْ لِخَلٍٍْ أَوْ طَاعَتِكَ وَُُوهِ مِنْ وََْهٍ

                                                
 سورۀ نحل.   18آیۀ  2

 سورۀ اعراف.  111آیۀ  1
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خادایر بار    :«نَسِييتُه  أَوْ ذَكَرْتُيهُ  يَدِي  ذَاُُ لَا وَ مَالِي يَسَعْهُ لَمْ وَ مَقْدُرَتِي  تَنَلْهُ لَمْ وَ ُُوَّتِي 

مرا بدا  مکلّف کرد  ای و انجرم آ  را بر من واجب کارد  ای   ک  محمد و آلش درود فرس  و هر چ 

جهتی از جهرت اطرع  خودت، یر در جه  مخلوقی از مخلوقرت ، تو خاودت ادای آ  را از جرناب   در 

شود و توانرئی من ب  آ  نرسد و من متکفّل برش گرچ  بدنم برای آ  ضعدف برشد و ندرویم از آ  سس  

یر آنک  مرل و دارائدم گنجریش آ  را نداشت  برشد و یر آنچ  در دس  دارم ب  آ  نرساد. با  یارد داشات      

 برشم یر آ  را فراموش کرد  برشم. 

 

 شرح
 

چرا انسر  هر ب  تکرلدف خود عمل نمی کنند؟ ابتدا برید ب  یرد داشت  برشدم  عامل ترک تکلیف:

ر  ب  هدچ تکلدفی ک  توا  آ  را نداشت  برشد مکلف ندس ، یعنی تکلدف مر ال یطرق و خارر  از  ک  انس

 «.حق النرس»برشد و خوا  در « حق اهلل»توا  نداریم خوا  تکلدف بدنی برشد و خوا  مرلی، و خوا  در 

ک آ  را السالم در این بخش از دعر سخنی از تکلدف می گویاد و در عادن حارل دلدال تار      امرم علد 

می داند، مرادش چدس ؟ مگار چنادن تکلدفای هام داریام؟! مترسافرن  بسادرری از شاررحر  و         « نرتوانی»

 مترجمر  صحدف  ب  این اصل توج  نکرد  اند.

اسا . براساتی   « نارتوانی در اراد  و تصامدم  »مراد امرم نرتوانی در انجرم تکلدف ندس ، بل مقصاودش  

اراد  اس ؛ در تصمدم ب  انجرم آ  عرجز می شود. و امرم ضعف کسی ک  تکلدفی را ترک می کند دچرر 

در مقرم شنرسرئی عرمل این ضعف و را  رهرئی از آ  را ب  مر یرد می دهد ک  دعر و خواساتن از خداوناد   

 اس ؛ هم  چدز را برای ب  جری آورد  تکلدف دارم، همّ  و اراد  اش را ندارم، چ  کنم؟ 

 ر از استمداد از خداوند، چدزی ندس . را  چررۀ این نقص و خالء غد

« فعال »خودداری از انجرم تکلدف عوامل متعدد و مختلف دارد؛ ک  همۀ آ  هر غریزی هستند خاوا   

مرنند تنبلی. امر را  نجرت از ترک تکلدف فقط یک چدز اس ؛ دعار و  « رکود و بی فعلی»برشند و خوا  

 خواستن از خداوند. 

م در این بخش تنهر تکرلدف واجب و فرایض اس ، ن  مستحبرت، یعنای  السال و محور سخن امرم علد 



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  18
 

را  عال  بدمرری بی ارادگی را نشر  می دهد و در این موضوع تقسدم عوامرن  مدر  امور دندوی و اخروی 

محرل اس ؛ عمل ب  یک تکلداف   ،نمی کند، زیرا تفکدک مدر  دندوی بود  و اخروی بود  یک تکلدف

نب  دندوی دارد و هم جنبۀ اخروی؛ هدچ واجب و فریض  ای ندسا  کا  تنهار بارای     )هر تکلدفی( هم ج

 آخرت انسر  مؤثّر برشد حتی نمرز شب. 

خدایر با  جاری آور؛ با  تحقاق و      «:عَلَيَّ فَرَضْتَهُ وَ أَلَْْمْتَنِيهِ مَا كُلَّ عَنِّي اُْضِ وَ»می گوید: 

 زام و واجب کرد  ای. مرحلۀ عمل برسر  از وجود من آنچ  را ک  بر من ال

بی معنی می شود: خدایر از جرنب من آنچ  را ک  بر مان  « عنّی»ظرهری این سخن بر توج  ب   رتعبر

واجب کرد  ای ب  جری آور. نتدج  اش فرار از تکرلدف و برداشتن شریع  از مردم می شود. بدیهی اس  

 س  ن  شرن  خرلی کرد  از آ  هر. ، انجرم وظریف ا«بی فعلی»اس  ن  « فعل»اس  « عمل»ک  مرادش 

« حق النرس»برشد و هم « حق اهلل»هم برید دربررۀ  ،آنگر  توضدح می دهد ک  این خواستن ندروی اراد 

 أَوْ»ک  در طرعرت خاودت برشاد،   انجرم واجبی  «:طَاعَتِكَ وَُُوهِ مِنْ وََْهٍ فِي لَكَ»ک  می گوید 

 فع مخلوقی از مخلوقرت تو برشد. یر در جه  و ن «:خَلْقِك مِنْ لِخَلٍٍْ

نرک و عرم شمول اس ؛ شرمل همۀ مخلوقارت خادا مای شاود از حقاوق ماردم،       خاین جمل  بس فرا

اعضری خرنواد ، آب و هوا، گدر  و حدوا  سنگ و خرک و حقاوق محادط زیسا  عمومارً. شاررحر  و      

انسر  هر محدود و محصور مترجمر  )تر جرئی دس  من رسدد  اس ( همگی این جمل  را تنهر ب  حقوق 

 «. یر برای آفرید  ای از آفریدگرن »کرد  اند، غدر از مرحوم فدض االسالم ک  چندن ترجم  کرد  اس : 

 عَينْ  ضَيعُفَ  إِنْ وَ»می گوید خدایر تکرلدفم را از من با  تحقاق برسار      رابطۀ جسم و جان:

ودش نارتوانی جسامی محاض، ندسا  بال آ       گرچ  بدنم از انجرم آ  نرتوا  برشد. مقصا  «:بَدَنِي ذَلِكَ

نرتوانی جسمی اس  ک  از ضعف هم  و نرتوانی اراد  نرشی شود؛ توجهش ب  تعرمل و تعرطی مدر  جسم 

و جر  اس ، زیرا همر  طور ک  گفت  شد هر تکلدف ک  بر نرتوانی جمسی محض، مواجا  شاود، دیگار    

وید خدایر نرتوانی هری جسمی مرا جبرا  کان  تکلدف ندس  و سرقط می شود. و امرم در این سخن نمی گ

این را در دعرهری  «.و قوّ جسمي للعمل علي كل ما الزمتينه»تر تکرلدف از من سرقط نشوند. و نمی گوید 

از )وجوب تکلدف را مسلّم گرفت ؛ یعنی پس از آ  ک  تکلدف بر شرایطی  جر دیگر خواست  اس ، در این
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انجرم آ  را می خواهد. تکلدفی ک  همۀ شرایط را دارد، پس در این  ،مسلّم شد  (جمل  شرط توا  جسمی

 مدر  تنهر چدزی ک  می تواند فقدا  آ ، تکلدف را سرقط نکند اراد  و هم  اس . 

وقتی ک  اراد  نبرشد جسم ندز از انجرم آ  نرتوا  می شود و همدن نرتوانی جسمی نرشی از فقدا  اراد  

 ود  سرقط نمی کند. اس  ک  تکلدف را از تکلدف ب

 و کسی ک  بد  سرلم دارد و برای روز  گرفتن کرمالً توا  جسمی دارد، امر بدلدل ضاعف عازم   مثال:

 اراد ، جسمش هم توا  را از دس  داد  و نرتوا  می شود. و همدن طور اس  هر عمل دیگر. 

و  «:مَقْيدُرَتِي  تَنَلْيهُ  لَيمْ  وَ»و گرچ  ترب و توانم از آ  سس  گاردد.   «ُُوَّتِي عَنْهُ وَهَنَتْ وَ»

 توانرئی من ب  آ  نرسد. 

شارمل جسام و    ورا در نظر دارد ن  فقط توا  جسامی را  « توا  کلّ وجود»در این دو فقر  از سخن، 

 جر  )هر دو( می شود. 

قبلی عطف می کنناد،   ۀندستند، بل دو مفهوم دیگر را ب  جمل« عطف بدر »بر بدر  ادبی: این دو جمل  

آ  مجهاول را   ،عطف بدر  در جرئی اس  ک  نکت  ای در معطوف علد  مجهول بمرند و جملاۀ معطاوف  

می  «ذَلِكَ بَدَنِي عَنْ ضَعُفَ» بعدی تکرار همر  ۀدو جمل در این جر اگر عطف بدر  فرض شود،بدر  کند. 

 شوند و مجهولی را بدر  نمی کنند. 

   شود ب  شرح زیر می شود: امر اگر هر س  جمل  بطور مستقل در نظر گرفت

و ضاعف در  « امسارک »ضاعف در  تأثدر ضعف اراد  در ضعف جسامی: مرنناد مثارل روز ؛ کا       -2

 اس . « داریدخو»

مثرل: بدنی ک  می تواناد وزنا  ای را باردارد اگار دچارر      «: ندروی جسمی»تأثدر ضعف اراد  در  -1

اس  دیگر کررهر. و فرق مدر  ردیف  ضعف روحی برشد، در برداشتن آ  شکس  می خورد و همدن طور

؛ آ  ضاعف در عادم   «ضاعف در اقادام  »اس  و ایان  « ضعف در امسرک»اول و دوم در این اس  ک  آ  

 الفعل اس  و این ضعف در فعل. 

ترثدر ضعف اراد  در استحکرم ندروی جسمی: ممکن اس  توا  جسمی برای کارری آمارد  برشاد     -3

. نمای  «مَقْيدُرَتِي  تَنَلْيهُ  لَمْ وَ»کرر را ب  نتدج  مورد نظر نریل کند:  اراد  هم برشد امر ن  در حدی ک 

توجهش ب  اجزاء متعدد اس  ک  بار هام جماع شاد  و قادرت را      «. مقدرتی»، می گوید «قدرتی»گوید 



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  81
 

تشکدل می دهند. مقدرت یعنی همرهنگی و در یک جه  واحد قارار گارفتن هما  قاوای انسار . پاس       

ع اس : ضعف اراد  در اصل عمل؛ همر  مثرل وزن  برداری. و ضعف اراد  در جماع  ضعف اراد  بر دو نو

. ممکن اس  برای اصل برداشن وزن  اراد  کرفی داشت  برشد، امر در وساط  اوجور و همرهنگ کرد  قوی

 کرر از تجمدع قواهری خود برز مرند. 

واردی مطلق برشد، در بدشتر موارد تأثدر ضعف اراد  در توا  مرلی: توا  مرلی برای کرری اگر در م -3

داشت  برشد می بدند ک  توا  مارلی دارد. مصارف مارل در    کرفی  ۀنسبی اس . بست  ب  اراد  اس  اگر اراد

د همر  اولوی  می اهداف مختلف و جهرت متعدد اس ، هر کدام از آ  هر بدشتر مورد ارادۀ شخص برشن

کرفی داشت  برشد می بدند ک  توا  مرلی  ۀا بدهد اگر ارادد. اگر بخواهد طلب طلبکرر روشیربد و عمل می 

مای   زآ  را دارد و اگر دچرر ضعف اراد  برشد ندرزهری د یگر در نظرش مهم می شوند و از آ  کارر بار  

عدم ساعۀ مارل   »ندس  بل « عدم سعۀ مرل ب  طور مطلق»السالم در این کالم  مرند. پس مقصود امرم علد 

 اس . « دآ  چنرنک  شخص می خواه

تاوا   »می آیاد و گارهی با  معنای     « دارائی»ذات ید گرهی ب  معنی  «:ذات ید»ضعف اراده در  -5

فی و ندارزی،  نقدی ک  برلفعل برای مصرف در هد و مرل منقول« نقد»، و گرهی ندز ب  معنی «هزین  کرد 

آ  ب   جریگر ک  « عطف بدر »آمرد  اس . روشن اس  ک  در این جر معنی اول مراد ندس  مگر بر فرض 

 شرح رف .

امار   شت  برشاد ممکن اس  کسی اموال منقول و غدر منقول دا«: توا  هزین  کرد »امر معنی دوم یعنی 

روانی اس  کا    ۀ، و خسّ  یک مقولبرشدو برصطالح خسدس  شت  برشدجسررت هزین  کرد  آ  را ندا

 غدر از ضعف اراد  چدزی ندس . 

نقد و حرضر داشت  برشد لدکن در ترجدح ندرزهر در اثر ضاعف اراد ،  معنی سوم: ممکن اس  ک  مرل 

« برز دس  و دل»  ندس  بل شرید فرد واجبرت را مرجوح بداند: انگدز  اش در این ترجدح خسّ و فرایض

و ن  آنچ  در دس  دارم وساع  آ  عمال    «:يَدِي ذَاُُ لَا وَ»برشد لدکن ن  دربررۀ فرایض و واجبرت: 

 ت  برشد، البت  مطربق محرسبرت خودم در انگدز  هر و گزینش هر. واجب را داش

چ  بسر کسرنی ک  ب  ادای حق اهلل و حق النّرس نقداً ندز تاوا  مارلی دارناد امار بادلدل ضاعف اراد        

 احسرس می کنند ک  فرقد این توا  هستند. 
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ر  قارآ  با  ایان عنصار و اصال انسا       انسان موجود گزینش گرا و ترجیح دهنده است:

گفت  شد از نظر قرآ  تکرلدف با  تکلداف دنداوی و     ؛شنرختی اهمد  وافر داد  و آ  را فراز کرد  اس 

تکلدف هر هم دندوی هستند و هم اخروی حتی نمرز شب و حتای   ۀتکلدف اخروی تقسدم نمی شوند؛ هم

ی. و اساالم هار   الی اهلل هم دندوی اس  و هم اخارو  قربةفرزند آوری، غذا خورد  و... هر عملی بر ند  

 فعل و رفترر را بر این ند  می خواهد.

امر انسر  هر در عمل مدر  دندر و آخرت تفکدک می کنند؛ هر عملی ک  بر انگدزۀ صرفرً غریزی انجرم 

می دهند، می شود عمل دندوی و هر عملی ک  بر انگدزۀ فطرت انجرم می دهند می شود عمل اُخروی خوا  

 مدیری  فطرت برشد و خوا  یک عمل خالف غریز  برشد. آ  عمل یک عمل غریزی تح  

واضح اس  ک  هر کدام از این دو نوع عمل بر ترجدح بر دیگری ب  مرحلۀ اقدام می رسد؛ انسر  می 

 تواند آ  را مقدم و مرجّح بداند یر این را. 

 لَنَتْنُ إِنَّا وَ -بِخازِنينَ لَهُ أَنْتُمْ ما وَ أَسْقَيْناكُمُوهُفَ ماءً الساماءِ مِنَ فَأَنْزَلْنا لَواقِحَ الرِّياحَ أَرْسَلْنَا وَ» قرآن:

 رَبادكَ  إِنَّ وَ -الْمُسْدتَأْخِرينَ  عَلِمْنَا لَقَدْ وَ مِنْكُمْ الْمُسْتَقْدِمينَ عَلِمْنَا لَقَدْ وَ -الْوارُِْونَ نَتْنُ وَ نُميتُ وَ نُتْيي

سرختن گدرهر  با  را  اناداختدم، و از آسامر  آبای      ربردهر را برای بررو 2«:عَليمٌ حَكيمٌ إِنَّهُ يَتْشُرُهُمْ هُوَ

م و شمر را بر آ  سدراب سرختدم در حرلی ک  شمر توانرئی برزداشاتن )بارد و باررا ( و مخازو      ینرزل کرد

و البت  مر هم  -مرئدم ک  زند  می کندم و می مدراندم و وارث )هم  چدز( هستدم -کرد  آ  هر را ندارید

 دم دارندگر  را می داندم و هم موخّر دارندگر  را. مق

یعنی مر می داندم چ  کسی چ  چدزی را مقدم داشت  و ترجدح می دهد و چ  کسای چا  چدازی را    

 موخّر داشت  و آ  را مرجوح می داند؛ غرایز را مقدم می دارد یر فطریرت را.

گاوئی  «. شمر را دانستدم و هم مترخرا  رامر هم پدشدندر  »اخدر را چندن معنی کرد  اند:  ۀمفسرین آی

لقد علمنر المتقدمدن مانکم  »برب استفعرل هدچ نقشی و کرربردی در معنی ندارد؛ نمی فرمرید « استا»حرف 

تر معنی مذکور درس  برشد، می فرمرید مر هم کسرنی را می داندم ک  در صدد مقدم داشتن « و المترخرین
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وخر کرد  هستند. اسرسرً انسر  موجود مقدم کنند  و مؤخّر کنناد   هستند و هم کسرنی را ک  در صدد م

 اس  و کرر و زندگدش همدن اس . 

شگف  اس !: پدروی تفسدر نویسر  از یهودیر  کربرلدس  از قبدل تمدم داری، کعب االحبرر و... چشم 

برلدسا  هاری   و گوش شر  را ب  حدی بست  اس  ک  قواعد اصدل عربی را ندز زیار پار گذاشات  اناد. کر    

اولدن تفسدر کنندگر  قرآ  بودند، همگی غدر عرب، یهودی و بویژ   ،مذکور ک  مترسفرن  بحکم خالف 

 و می توانستند قواعد زبر  عرب را نردید  بگدرند، امر مسلمرنر  چرا؟  2بودند« یهودی -مسدحی»

 أبي عن بصير أبي نع»دربررۀ این آی  حدیثی هس  ک  آ  را ندز ب  همدن سدرق معنی کرد  اند 

 هيم : ُيا   الْمُسْيتَأْخِرِينَ  عَلِمْنَيا  لَقَيدْ  وَ مِينْكُمْ  الْمُسْيتَقْدِمِينَ  عَلِمْنَا لَقَدْ و السالم عليه َعفر

 این ام  هستند. مؤمنر فرمود: آنر   1«االمة هذه من المؤمنون

غریزیارت تارجدح   معنری درس  این حدیث این اس  ک  مؤمنر  ندز گزینش می کنند فطریرت را بر 

می دهند و مقدم می دارند حتی شهوت جنسی غریزی را ندز بر ند  الهی ب  شهوت جنسی صرفرً غریازی  

 مقدم می دارند. 

د، حتی نسورۀ حجر مکی اس ؛ در مک  ترریخی بر ام  نگذشت  بود تر پدشدندر  و پسدندر  داشت  برش

ایمار  آورد  بودناد، آیار     (آلا   و علدا   اهلل )صلّی معلوم ندس  در زمر  نزول این آی  چند نفر ب  پدرمبر

برشند. امر معنی درس  آی  هام  « پدشدندر »کسرنی از آ  افراد انگش  شمرر از دندر رفت  بودند تر مصداق 

 مطربق قواعد اسرسی ادبی اس  و هم دربررۀ مؤمنر  ام  از بدو مبعث تر روز قدرم ، مصداق دارد. 

ن  چندن اس ، بل شمر  3«:الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ -الْعاجِلَةَ تُتِبُّونَ بَلْ كَالَّ»ری و در همدن سدرق اس  آی  ه

و آخارت را وا مای    -)و مقدم می دارید(لذت هری زود گذر )رفترر هری صرفرً غریزی( را دوس  دارید 

آنار  لاذاّت زود    3«:ثَقييال  يَوْماً وَراءَهُمْ يَذَرُونَ وَ الْعاَِلَةَ يُحِبُّونَ هؤُالءِ إِنَّ»گذارید. و ندز آی  
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گذر را دوس  دارند )و مقدم می دارند( و روز سختی را )معرد را( ب  پش  سر می اندازند )پش  ب  آ  

 می کنند(.

بند  ای نسب  ب  پروردگررش متقی  2«:تَوْبَتَهُ َُدَّمَ وَ نَفْسَهُ نَصَ َ رَبَّهُ عَبْد  فَاتَّقَى» نهج البالغه:

 سَيمِعَ [[ عَبْيداً ]] امْرَأً اللَّهُ رَحِمَ»نفس خود دلسوزی کرد و توب  اش را مقدم داش . و گش ، و ب  

خداوند بدرمرزد کسی را ک  ندا  خارلص را مقادم     1«:صَالِحاً عَمِلَ وَ خَالِصاً َُدَّمَ فَوَعَى.... حُكْماً

 داش  و عمل صرلح انجرم داد. 

اول توفدق عمل با    السالم امرم علد  وکه:رابطۀ روانی و شخصیتی انسان با وظایف متر

تکرلدف را می خواهد تر هدچ وظدف  ای متروک نگردد، سپس ب  تکرلدف متروکا  توجا  کارد  و مای     

با  یارد    ،را آ  )خودداری از انجرم ادای حقوق اهلل و حقوق جمداع مخلوقارت(   «:نَسِيتُه أَوْ ذَكَرْتُهُ»گوید: 

   برشم. داشت  برشم یر آ  را فراموش کرد

 افراد نسب  ب  وظریفی ک  انجرم نداد  اند، س  گرو  اند: 

گروهی ک  در اثر تکرار و تداوم تارک وظاریف، حسرساد  روحای را از دسا  مای دهناد و         -2

تکرلدف متروک  را فراموش می کنند. اینر  ن  ب  توب  موفّق می شوند و ن  با  قضارء و جبارا  تکارلدف     

 رَبِّدهِ  بِآيا ِ ذُكِّرَ مِمانْ أَظْلَمُ مَنْ وَ»ین فرد نسب  ب  خویشتن خویش هستند؛ متروک . این گرو  ستمگرتر

 3«.يَداهُ قَدامَتْ ما نَسِيَ وَ عَنْها فَأَعْرَضَ

نرسدد  اند، برخی  -برصطالح امروزی: مرگ وجدا  -مرگ حسرسد  هر از گروهی ب  آ  حدّ -1

د آمد و این از آثرر توب  اس . و چو  اهل توبا  هساتند   از متروکرت فراموش شد  ندز ب  یردشر  خواه

اگر برخی از آ  هر را هرگز ب  یرد ندرورند، احتمرل بخشش خداوند دربررۀ شر  بدشتر مای شاود، زبار     

اموش کرد  پروردگررمر! اگر مر فر 3«:أَخْطَأْنا أَوْ نَسينا إِنْ تُؤاخِذْنا ال رَبانا»حرل و مقرل شر  چندن اس : 
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 اَخذ مکن. خطر کرد  ایم مر را ب  آ  و یر

دنداوی آ  اسا  کا  هار گنار        اَخذ: هر گنر  یک اخذ دندوی دارد و یک مواخذۀ اخاروی؛ اَخاذ  

ی گنر  دیگر اس  مگر خداوند ببخشد و شخص را از این تسلسل حفظ کناد. مواخاذۀ اخاروی    راهگشر

 ندز معلوم اس . 

ستند؛ تکرلدف متروک  را ب  یرد دارند. می توانند گروهی ک  از سالم  کرفی درو  برخوردار ه -3

 إِلَيْدهِ  تُوبُوا ُْما رَباكُمْ اسْتَغْفِرُوا أَنِ وَ»از حد برالی توفدق توب  برخوردار شوند و مصداق این آی  می شوند: 

ما  هاری   ک  گرایش ب  بخشش داشت  برشدد سپس توبا  کنداد تار شامر را از نع     2«:حَسَناً مَتاعاً يُمَتِّعْكُمْ

 زندگی برخوردار کند. 

توضدح: استغفرر یعنی توب . امر در این آی  استغفرر و توب  دو چدز متفروت آمد  اند؛ مراد از اساتغفرر  

 ، ب  معنی مدل درونی اس . لرعفبرب است« استا»  بخشش اس  و حرف حرل  درونی گرایش ب

 ب  مر یرد می دهد ک : از هر کدام از این س  گارو   «نَسِيتُهُ أَوْ ذَكَرْتُهُ»السالم بر عبررت  امرم علد 

برشدد، از خداوند توفدق عمل ب  وظریف متروک  و جبرا  آ  هر را بخواهدد تر )برصطالح فقهی( آ   بود 

هر را قضرء کندد خوا  حق اهلل برشد و خوا  حق النرس و خوا  حق هر موجاود دیگار برشاد حتای حاق      

 1طبدع  و محدط زیس .

نرتوانی بدنی، ندروئی، عدم قدرت عملی، عدم توا  مرلی و عادم ساعۀ نقادی،     این بخش: یجمع بند

 برای انجرم تکرلدف دو نوع اس : 

 فقدا  و عدم توانرئی واقعی: در این صورت تکلدف از اصل و اسرس سرقط می شود.  -2

لدف در جری فقدا  و عدم توانرئی مطربق محرسبرت و ترجدحرت شخص مکلّف: در این صورت تک -1

  و شخص برید توفدق عمل ب  آ  هر و توفدق اصالح محرسبرت و ترجدحرت خود را از خداوند خود هس

 بخواهد هم دربررۀ تکرلدف پدش رو و هم دربررۀ تکرلدف متروک .
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 بخش هشتم

 غفلت طبیعی، و اغفال خویشتن خویش

 گناه بر دو نوع است

 انسان به هر صورت وظیفۀ فراموش شده دارد

 محشر و حقوق ضایع شدۀ افراد
 

 ََِْييلِ  مِينْ  عَنِّيي  فَيأَدْهِ  نَفْسِيي   مِينْ  أَنَيا  أَغْفَلْتُهُ وَ عَلَيَّ أَحْصَيْتَهُ َُدْ مِمَّا رَ،ْ  يَا هُوَ »

 أَنْ ييدُ تُرِ مِنْيهُ  ء شَييْ  عَلَييَّ  يَبْقَيى  لَيا  حَتَّى كَرِيم   وَاسِع  فَإِنَّكَ عِنْدَكَ  مَا كَثِيرِ وَ عَطِيَّتِكَ

آ  )وظدفاۀ   «:رَ،ْ يَيا  أَلْقَياكَ  يَيوْمَ  سَييْتَاتِي  مِينْ  بِيهِ  تُضَياعِفَ  أَوْ حَسَنَاتِي  مِنْ بِهِ تُقَاصَّنِي

مرتوک (، ای پروردگرر من، از چدزهرئی هستند ک  تو آ  هر را شمرر  کرد  ای بر علد  من، و من خودم 

ز عطاری بزرگا  و وفاور رحمتا ، کا  تاوئی تاوانگر        را غرفل کردم از آ . پس آ  را از من ادا کن؛ ا

بخواهی آ  را از اعمرل ندک من کسر کنی، یر آ  را بر اعمرل باد   ک بخشند ، تر چدزی از آ  برقی نمرند 

 من بدفزائی در روزی ک  تو را مالقرت می کنم.

 

 شرح
 

ت  اس ؛ دق  بدشتری را الزم گرف «اَغفلته»کلم   غفلت طبیعی و اِغفال خویشتن خویش:

ک  شرحش گذشا . در ایان    «نَسِيتُهُ أَوْ ذَكَرْتُهُ»سخن در فراموشی اس  ک  در جملۀ قبلی می گوید 

 تقسدم می کند:  قسمجر نوع این تکلدف فراموش شد  را بدر  می کند و آ  را ب  دو 

 تکلدف ک  بطور طبدعی از آ  غرفل شد  و فراموش کرد  ام. -2

 آ  برای خودم ایجرد غفل  کرد  ام.تکلدف ک  خودم دربررۀ  -1

را آورد  اس  ک  با  معنای   « اغفل »را می آورد، امر کلم  « غَفل ُ»اگر مراد نوع اول بود برید لفظ 
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اس ؛ یعنی خودم خودم را غرفل کردم. پس ماراد تارک آ  وظدفا  اسا  کا  انسار  در       « غرفل کردم»

رتوا  می بدند در حرلی ک  تاوا  آ  را داشات    ترجدحرت خود و محرسبرت خود، خودش را از انجرم آ  ن

جمع »تح  عنوا   ،اس . یعنی همر  مطلبی ک  در آغرز بخش هفتم ب  آ  اشرر  شد و در پریر  آ  بخش

 بدر  شد. « بندی

 -تر جرئی ک  در دسترس من باود   -این نکت  بل اصل مهمی اس  در این دعر ک  شررحر  و مترجمر 

سرمح عجدب شد  اند و هم اصول رابطۀ انسار  بار تکلداف، و رابطاۀ     تهم دچرر ب  آ  توج  نکرد  اند، 

 انسر  بر نسدر  و رابطۀ انسر  بر خدا را درهم آمدخت  اند.

در همدن نکرت اس  ک  برید بر دق  مورد توج  قارار   صحیفۀ سجادیهمسرئل علمی دقدق و ژرف 

رما   ا نداشتم گنار  محساوب شاوند و در قد   ک  توا  انجرم آ  هر ر یگدرند. چگون  ممکن اس  تکرلدف

 یر معردل آ  هر از حسنرتم کرست  شود و یر بر سدئرتم افزود  شود؟! دربررۀ آ  هر مواخذ  شوم؟! و

و گنرهرنی هساتند  گنرهرنی هستند ک  از محدودۀ خود تجروز نمی کنند،  گناه بر دو نوع است:

  و از بدن می برناد. و همچنادن اسا     ردآفتمند ک د تجروز کرد  و اعمرل ندک را ندزک  از محدودۀ خو

عمل ندک؛ عملی ک  ندکی آ  از محادودۀ خاود تجاروز نمای کناد و عمال ندکای کا  گنرهار  را نداز           

 الزَّكاةَ آتَيْتُمُ وَ الصاالةَ أَقَمْتُمُ لَئِنْ»)برصطالح( می شوید و از بدن می برد، از آ  جمل  نمرز و زکرت اس : 

سدئرت شمر را از شمر فرو مای   اگر نمرز را برپر دارید و زکرت را بدهدد.... 2«:سَيِّئاتِكُمْ عَنْكُمْ نَّلَأُكَفِّرَ ....

 یم(. ریزم )می شو

 -ک  قسروت قلب می آورند -این فروریختن هم در دندر اس  و هم در آخرت، در دندر آثرر سدئرت را

 از بدن می برد و هم دو نتدج  در آخرت دارد: 

در اثر نمرز و زکرت، در محدودۀ خود می مرناد و قساروت قلاب نمای آورد و را  را بارای      گنر   -2

 گنرهر  دیگر برز نمی کند و موجب افزایش گنر  نمی گردد تر موجب افزایش عذاب گردد. 

 نمرز و زکرت موجب می شود ک  گنر  نتواند اعمرل ندک را آفتمند کرد  و از بدن ببرد. -1

 عَلدى  نُدزِّلَ  بِمدا  آمَنُوا وَ الصاالِتا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ وَ»ایمر  و عمل صارلح:  و از این جمل  اس  
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آنر  ک  ب  خدا ایمر  آوردناد و اعمارل    2«:بالَهُم أَصْلَحَ وَ سَيِّئاتِهِمْ عَنْهُمْ كَفَّرَ رَبِّهِمْ مِنْ الْتَقُّ هُوَ وَ مُتَمادٍ

نرزل شد  و آ  حق اس  از  (آل  و علد  اهلل وردند ب  آنچ  بر محمد )صلّیندک را انجرم دادند، و ایمر  آ

 جرنب پروردگررشر ، خداوند گنرهر  شر  را فرو می ریازد و درو  )شخصاد  درو ( شار  را اصاالح     

 می کند. 

ایمر  و عمل صرلح ک  مطربق شریع  اسالم برشد شخصد  درونی انسر  را اصاالح مای کناد هام از     

 هر  محفوظ می دارد و هم موجب ریخت  شد  گنرهر  قبلی می گردد. ارتکرب گنر

 لَوْ وَ»؛ شرک گنرهی اس  ک  اعمرل ندک را پوک و پوچ می کند: شرکو دقدقرً ب  عکس آ  اس  

و از آ  جمل  اس  گرایش بر آئدن و فرهنگ کرفرا  در برخای   1«.يَعْمَلُون كانُوا ما عَنْهُمْ لَتَبِطَ أَشْرَكُوا

این بخرطر آ  اس  ک  آنر   3«:أَعْمالَهُم فَأَحْبَطَ رِضْوانَهُ كَرِهُوا وَ اللَّهَ أَسْخَطَ ما اتَّبَعُوا بِأَنَّهُمُ ذلِكَ»ر: امو

پساندیدند،  چ  را ک  مورد رضری  خداوند اسا  ن پدروی کردند از آنچ  خدا را ب  خشم می آورد و آن

و از آ  جمل  اس  تحقدر رساول خادا و عادم رعریا      پس خداوند اعمرل ندک شر  را ندز پوک کرد. 

 بَعْضِكُمْ كَجَهْرِ بِالْقَوْلِ لَهُ تَجْهَرُوا ال وَ النَّبِيِّ صَوْ ِ فَوْقَ أَصْواتَكُمْ تَرْفَعُوا ال آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»احترامش: 

ی کسرنی ک  ایمار  آورد  ایاد صادای تار  را فراتار از      ا 3«:تَشْعُرُون ال أَنْتُمْ وَ أَعْمالُكُمْ تَتْبَطَ أَنْ لِبَعْضٍ

صدای پدرمبر نکندد و در برابر او بلند سخن مگوئدد آ  طورک  بعضی از شمر بر بعض دیگر بلناد حارف   

  2نمی داندد. می زندد. در آ  صورت اعمرل ندک تر  پوک می شود در حرلی ک 

  انجرم آ  هر برای شخص بمرند و مصداق اعمرل ندک تنهر زحم ین قبدل گنرهر  موجب می شود ازا

 . ، گرددعمل کنند  ای ک  تنهر زحمتش برایش می مرند 6«:ناصِبَة عامِلَةٌ»

                                                
 .(آل  و علد  اهلل سورۀ محمد )صلّی 1آیۀ  2

 سورۀ انعرم. 88آیۀ  1

 .(آل  و علد  اهلل سورۀ محمد )صلّی 18آیۀ  3

 سورۀ حجرات. 1آیۀ  3

کربارال و پریار    »برخی از مسلمرنر  چندن رفترری بر آ  حضرت داشتند، برای شرح بدشاتر رجاوع کنداد با  کتارب       2

 بخش آخر.« ترریخش

 سورۀ غرشد . 88آیۀ  6
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امر گنرهرنی هم هستند ک  از حدود خود تجروز نمی کنند و اعمرل ندک را پوک نمای کنناد. و لاذا    

 بِيهِ  تُقَاصَّنِي أَنْ»ع اول می گوید: السالم ب  هر دو نوع گنر  توج  کرد  و دربررۀ گنرهر  نو امرم علد 

ک  بر آ  گنر  از حسنرت من تقرصّ کنی. و دربررۀ نوع دوم ک  در محادودۀ خاود مای     «:حَسَنَاتِي مِنْ

 یر بر آ  بر مدزا  گنرهرنم بدفزائی. «:سَيْتَاتِي مِنْ بِهِ تُضَاعِفَ أَوْ»مرنند می گوید: 

انسر  خوا  در اثر غفل  طبدعی و خاوا    دارد:انسان به هر صورت وظیفۀ فراموش شده 

صاومدن(؛ در ایان   در اثر اغفرل نفس خود، ب  هر صورت تکرلدف متروکۀ فراموش شد  دارد )غدار از مع 

. امر از جبرا  و قضری آ  نرتوا  اس  زیرا مجهاول فراماوش شاد  را    یکلّ ۀمی تواند توب  کند؛ توب  برر

السالم ب  مر یرد مای دهاد کا  در بان بسا        چدس ؟ امرم علد  چگون  می توا  جبرا  کرد. پس چرر 

نمرندد ب  عظم  خدا و لطف بی کرانش توج  کندد و از او بخواهدد آ  فراماوش شاد  هار را خاودش     

 كَيرِيم    وَاسِيع   فَإِنَّيكَ  عِنْدَكَ  مَا كَثِيرِ وَ عَطِيَّتِكَ ََِْيلِ مِنْ عَنِّي فَأَدْهِ»جبرا  کند، بگوئدد: 

پس )خدایر( خودت آ  را از جرنب من اداکن از عطری گساترد  ات و   «مِنْه ء شَيْ عَلَيَّ يَبْقَى لَا ىحَتَّ

 )فراموش شد ( برقی نمرند.   ک  توئی توانگر بخشند ، تر چدزی از آ ،وفور رحمت 

ماوش  منحصر می شاود آ  فرا « حق النرس»السالم، موضوع سخن تنهر ب   امرم علد  در این جری سخنِ

و حقوق دیگر جرندارا  و طبدع  ب  خودی خاود از  شد  را در نظر دارد ک  حقوق مردم برشد، حق اهلل 

ندستند. از خدا می خواهد « ادا»دایر  کالم خرر  می شود، زیرا این هر قربل عفو و گذش  هستند و قربل 

 رسد. ب خود ک  حقوق متروکۀ فراموش شد  را خود خدا ادا کند تر صرحب حق ب  حق

ا را شارح  دالسالم( ک  مبدّن دین و قرآ  هستند چگاونگی ایان ا   اهل بد  )علدهم چگونگی این ادا:

 داد  اند؛ اینک دو حدیث: 

 أَهْيلُ  فَدَخَلَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْخَلَائٍَِ اللَّهُ ََمَعَ إِذَا :آلِه وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُو ُ َُا َ -9

 فَعَلَييَّ  بَيْينَكُمْ  الْمَظَيالِمَ  تَتَارَكُوا الْعَرْشِ تَحْتِ مِنْ مُنَادٍ نَادَى  النَّارَ النَّارِ أَهْلُ وَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةِ

آنگر  ک  خداوند در روز قدرم  مردمر  را در محشر جمع می کند، اهل بهش  وارد بهشا    2:ثَوَابُكُمْ
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ندا دهند  ای از جرنب عرش ندا می دهاد: حقاوق ضاریع    می شوند و اهل دوز  داخل دوز  می گردند، 

 شدۀ تر  را ب  همدیگر ببخشدد عوضش را من می دهم.

در این حدیث اهل محشر ب  س  گرو  تقسدم می شاوند: گروهای کا  اساتحقرق بهشا  را       توضیح:

  دارند وارد بهش  می شوند. و گروهی ک  مستحق دوز  هستند داخل دوز  می گردند. گرو  ساوم کا  

 مشکل دارند و )برصطالح( بدنربدن هستند می مرنند ک  این ندا بر آنر  می آید. 

 تَبَيارَكَ  اللَّهِ عِنْدِ مِنْ مُنَادٍ فَيُنَادِيالسالم در ضمن حدیث مفصّل می فرمرید:  امرم سجرد علد  -2

 رُءُوسَيهُمْ  فَيَرْفَعُونَ َُا َ الْقَصْرِ هَذَا إِلَى فَانْظُرُوا رُءُوسَكُمْ ارْفَعُوا الْخَلَائٍِِ مَعْشَرَ يَا تَعَالَى وَ

 مَينْ  لِكُلِّ هَذَا الْخَلَائٍِِ مَعْشَرَ يَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ مُنَادٍ فَيُنَادِي َُا َ يَتَمَنَّاهُ فَكُلُّهُمْ

س منردی از جرنب خداوند متعرل ندا می دهاد: ای  سپ 2:الْقَلِيلَ إِلَّا كُلُّهُمْ فَيَعْفُونَ َُا َ مُؤْمِنٍ عَنْ عَفَا

خالئق سرتر  را برال بگدرید و ب  این قصر نگر  کندد. سرهر را برال گرفت  و همگی آروزی تملاک آ  را  

عفو کناد. پاس همگای    می کنند. آنگر  منردی ندا می دهد: ای مردم، این مرل کسی می شود ک  مومنی را 

 ی کنند مگر افراد اندک.)حقوق ضریع شد  خود را( عفو م

خداوند، حقوق و تکرلدف متروک  را این چندن ادا می کند. آیر این ادا تنهر شرمل حقاوق   -2 توضیح:

؟ چاو   -و تکرلدف متروکۀ فراموش شد  اس  یر شرمل فراموش شد  و فراموش نشد  )هر دو( می شاود؟ 

و ادای هر دو را مای خواهاد،    «نَسِيتُهُ أَوْ هُذَكَرْتُ»السالم( در این دعر می گوید  همدن امرم سجرد )علد 

 پس می توا  گف  این حدیث ندز شرمل هر دو هس . 

 این عفو و بخشش و ادای خداوند، تنهر دربررۀ مؤمنر  اس . «:عن مؤمن اعف» -1

خداوناد مای گدرناد،    ش را از ضا دیگر مومنر  را عفو می کنند و عو ،همۀ مومنر  «:الْقَلِيل إِلَّا» -3

هام بار    بهشاتی  گر عدّۀ قلدلی. ظرهراً برخی مظلم  هر هستند ک  مؤمن آ  را حتی در برابر یک قصار م

 مؤمن دیگر نمی بخشد. 

 كَثِيرِ وَ عَطِيَّتِكَ ََِْيلِ مِنْ عَنِّي فَأَدْهِ»بنربر این، آیر تنهر کسرنی این دعر را بکنند و بگویناد:   -3
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؟ اوالً هادچ دعارئی   -؟ یر همگر  می توانند این دعر را بکنند-نندک  خودشر  را مؤمن می دا «عِنْدَك مَا

برشد و « خوف و رجرء»منع نشد  اس . ثرندرً ب  شرح رف  ک  رابطۀ بندگر  بر خدای شر  برید بر اسرس 

رجارء  »هدچ کسی نمی تواند بر ایمرنش و دوام ایمرنش، قطعرً یقدن داشت  برشاد زیارا در ایان صاورت در     

قرار می گدرد و از مصداق مؤمن خرر  می شود. پس همگر  برید چنادن دعارئی   « خوف»و بدو  « محض

 داشت  برشند و ب  استجرتب آ  ندز امددوار برشند. 

نبرید و نمی توا  وظریف متروکۀ فراموش نشد  را ب  امدد این ک  خداوند آ  را ادا خواهد کرد،  -2

درمد. زیرا در این صاورت مشامول نکاوهش شادید     همچنر  رهر کرد  و در صدد عمل و جبرا  آ  هر ن

چا  چداز تاو را بار خداوناد       انسار   ای 2«:الْكَريم بِرَبِّكَ غَرَّكَ ما الْإِنْسانُ أَيُّهَا يا»قرآ  می گردد ک : 

 صورت اس :  دو فقط در« عَنِّی فَأَدِّ ِ»بنربر این، این دعر و گفتن  1کریم  مغرور می کند.

از بدن رفت  برشد؛ مثرل: کسی ب  کسای اهرنا  کارد  و     آ  ۀ عمل و جبرا الف: در موردی ک  زمدن

اینک ن  او را می شنرسد و ن  دسترسی ب  او دارد تر ب  هر وسادل  ای جبارا  کناد و رضاری  او را با       

 دس  آورد. 

ب: در مقرم عطف توج  ب  پریر  زندگی: بارالخر  بار وجاود هار کوشاش و ساعی در ادای حقاوق        

در پریر  عمر چدزهرئی خواهد مرند زیرا انسر  غدر معصوم در ایان زنادگی پار از اشاتبر  و      زدیگرا ، بر

خطر، بدو  اشتبر  و خطر از دندر نخواهد رف ، پس برید چندن دعرئی داشت  برشد. و ترک چنادن دعارئی،   

، آری. دعتا خود اشتبر  و خطری بزرگ اس . مؤمن ترین و پررسر ترین فرد ندز محتار  ایان دعار اسا .     

 غرور، نه.

خداوند عردل اس ؛ هدچ حق ضریع شد  ای را بدو  جبرا   محشر و حقوق ضایع شدۀ افراد:

یر بدو  مجرزات، وانمی گذارد. برخی از آ  هر را هم در دندر ب  مجرزات می رسرند و هم در آخرت، و 

و متروک  ای ک  در  برخی دیگر را ب  مجرزات اخروی وا می گذارد. و در آخرت دربررۀ حقوق ضریع 

 دندر جبرا  نشد  اند، یکی از س  رفترر هری زیر خواهد بود: 
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 خداوند از جرنب شخص ضریع کنند ، آ  را ادا خواهد کرد، ب  شرحی ک  گذش . -2

اگر مشمول ادا نبرشد، از حسنرت شخص ضریع کنند  برداشت  شد  و ب  حسارب شاخص صارحب     -1

 مِينْ  بِيهِ  تُقَاصَّينِي  أَنْ»الساالم مای گویاد     اس  کا  امارم علدا    « تقرصّ»حق گذاشت  می شود و این 

 «.حَسَنَاتِي

اگر شخص ضریع کنند ، حسنرتی نداشت  برشد )یر در حدّ کرفی نداشت  برشاد( از سادئرت صارحب     -3

 أَوْ»الساالم مای گویاد:     حق برداشت  شد  و بر سدئرت شخص ضریع کنند  افزود  می شود. ک  امرم علد 

 «.سَيْتَاتِي مِنْ بِهِ اعِفَتُضَ

 مُسْيلِمٍ  عِنْدَ لِمُسْلِمٍ الْمَظْلِمَةُ كَانَتِ فَإِذَا :الْقُرَشِيُّ لَهُ فَقَا َالسالم(:  از امرم سجرد )علد  حدیث:

 حَيٍِّ  بِقَيدْرِ  حَسَينَاتِهِ  مِينْ  الظَّيالِمِ  مِنَ لِلْمَظْلُومِ يُؤْخَذُ :َُا َ ؟الْمُسْلِمِ مِنَ مَظْلِمَتُهُ يُؤْخَذُ كَيْفَ

 ؟-حَسَينَاُ   لِلظَّالِمِ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ :الْقُرَشِيُّ لَهُ فَقَا َ َُا َ .الْمَظْلُومِ حَسَنَاُِ عَلَى فَيَُْادُ الْمَظْلُومِ

 عَلَى فَيَُْادُ لُومِالْمَظْ سَيْتَاُِ مِنْ تُؤْخَذُ سَيْتَاٍُ لِلْمَظْلُومِ فَإِنَّ حَسَنَاُ  لِلظَّالِمِ يَكُنْ لَمْ إِنْ :َُا َ

مردی از قریش ب  آ  حضرت گف : اگر یک مسلمر  بر ذمّۀ مسلمر  دیگر مظلما    2«:الظَّالِمِ سَيْتَاُِ

از او گرفت  می شود؟ فرمود: از حسنرت ظارلم با  قادر حاق مظلاوم       شا  ای داشت  برشد، چگون  مظلم

؟ فرماود:  -: اگر ظرلم حسنرتی نداشت  برشدبرداشت  شد  و ب  حسنرت مظلوم افزود  می شود. قرشی گف 

اگر ظرلم حسنرتی نداشت  برشد، مظلوم ک  سدئرت دارد، از سادئرت او برداشات  شاد  و با  سادّئرت ظارلم       

 افزود  می شود. 

دربررۀ حقوق متروکۀ مؤمنر  در مدر  خودشر  اس . امر حقاوق ماؤمن در ذمّاۀ کارفر، و      ،این هم 

 مؤمن، شرح دیگر دارد:  برلعکس: حقوق کرفر در ذمّۀ

را جدا کرد، زیرا چندن کسی در این  «کافر مستضعف»در این مسئل  پدش از هر چدز برید جریگر  
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مسئل  در ردیف مؤمنر  اس . مراد از کرفر مستضعف کسی اس  ک  ب  اسالم و اصول و فروع آ  اعتقرد 

و اباالغ نشاد ؛ ماثالً در محادط غدار      و اطالعرتی اس ؛ اسالم ب  ا یندارد بخرطر این ک  مستضعف فکر

مسلمر  ب  دندر آمد  و مطربق فرهنگ آ  جرمع  زیست  و مرد  اس . او نداز مرنناد مسالمرنر  حسانرت     

دارد و سدّئرت، بر اسرس برورهری خودش محرسب  خواهد شد، و لذا بهش  خداوند بزرگتر و گسترد  تر 

درردهر برابر کوچکتر اس . زیرا همۀ غدر مسلمرنر  از دوز  اس ؛ دوز  در برابر بهش  )برصطالح( مدل

 ب  دوز  نخواهند رف ، اکثرشر  مشمول مصداق مستضعف هستند. 

 ؛ کفر بر دو نوع اس : «کرفر آگر »می مرند 

کرفر مشرک: در همدن برگ هر گفت  شد ک  شرک گنرهی اس  ک  اعمرل ندک شخص را نداز   -2

رتی ندارد ک  از آ  هر برداشت  شاد  و با  حسارب شاخص     پوک و پوچ می کند. پس چندن شخصی حسن

 ستمدید  گذاشت  شود. 

کرفر موحّد: کسی اسالم را نپذیرفت  لدکن ب  توحدد معتقاد اسا ، از سادئرت شاخص ساتمدید        -1

 افزود  می گردد:  اوبرداشت  شد  و ب  سدئرت 

 كَيانَ  إِذَا اللَّيهِ  رَسُيو ِ  ابْنَ يَا :رَيْشٍُُ مِنْ رََُلٌ لَهُ فَقَا َ السالم(: از امرم سجرد )علد  حدیث:

ُلِ ُلِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ لِلرََّ  ؟-النَّيارِ  أَهْلِ مِنْ هُوَ وَ الْكَافِرِ مِنَ يَأْخُذُ ءٍشَيْ أَيَّ مَظْلِمَةٌ الْكَافِرِ الرََّ

 الْكَيافِرِ  عَلَيى  لَيهُ  مَا بِقَدْرِ سَيْتَاتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِ عَنِ يُطْرَحُ (:ع) الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ لَهُ فَقَا َ َُا َ

ماردی از قاریش    2:مَظْلِمَتِهِ مِنْ ُِبَلَهُ لِلْمُسْلِمِ مَا بِقَدْرِ عَذَاباً بِكُفْرِهِ عَذَابِهِ مَعَ بِهَا الْكَافِرُ فَيُعَذَّ،ُ

داشات  برشاد،    ب  آ  حضرت گف : ای پسر رسول خدا، اگر یک فرد مؤمن مظلم  ای در ذمّۀ فرد کارفر 

؟ فرمود: از سدئرت آ  مومن ب  قدر حقای  -چ  چدزی از او می گدرد در حرلی ک  او از اهل دوز  اس 

مّۀ او ذشت  می شود، و عذاب آ  ب  کرفر می رسد ب  مقداری ک  فرد مؤمن در اک  بر ذمّ  کرفر دارد برد

 مظلم  دارد. 
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 بخش نهم 

 شخصیت شناسی

 شیرینی غرایز

 بتانسان و رغ

 زهد: معیار از برون

 عمل مکلّفانه، و عمل مشتاقانه

 زندگی در میان مردم
 

 أَعْيرِفَ  حَتَّيى  لِيخخِرَتِي  لَكَ الْعَمَلِ فِي الرَّغْبَةَ ارْزُُْنِي وَ آلِهِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ»

 الْحَسَنَاُِ أَعْمَلَ حَتَّى وَ دُنْيَايَ  فِي هْدَالُّْ عَلَيَّ الْغَالِبُ يَكُونَ حَتَّى وَ َُلْبِي  مِنْ ذَلِكَ صِدْقَ

 بِيهِ  أَهْتَدِي وَ النَّاسِ  فِي بِهِ أَمْشِي نُوراً لِي هَبْ وَ خَوْفاً  وَ فَرَُاً السَّيْتَاُِ مِنَ آمَنَ وَ شَوُْاً 

حماد و آلاش درود فرسا ، و    مخدایر بر  «:الشُّبُهَاُِ وَ الشَّكْ مِنَ بِهِ ءُأَسْتَضِي وَ الظُّلُمَاُِ  فِي

ب  من روزی کن حتی صدق این رغب  را در قلب خاود احسارس   « رغب  در عمل برای تو»رتم برای آخ

کنم، و حتی آنچ  بر )جر  و شخصد ( من غرلب می شود زهد در دندریم برشد. و حتای ندکای هار را بار     

ری )بدنش صحدحی( ب  من بد  ک  بار  شوق ب  جری آورم، و بر بدزاری و ترس از بدی هر، ایمن برشم. و نو

از شک و شبهرت با  یقادن   آ  در مدر  مردم را  بروم، و بر آ  در ترریکی هر هدای  یربم، و بوسدلۀ آ  

 برسم. 
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 شرح
 

اس  بر این تفروت کا  در فَارَق، عنصاری از    « رْقفَ»دزی از چدزی؛ همر  معنی چفَرَق: جدائی  لغت:

 هس . « نرسرزگرری»و « فرصل »

بر بدر  دیگر: در واژۀ فَرَق هم ب  جدا بود  دو چدز توج  می شود و هم ب  فرصلۀ مکرنی و یر معنوی 

مدار  دو مزرعا  و دو بارغ     «:بَينَ ضَيعتي فالن فَرَقٌ»آ  هر. و گرهی ب  معنی صرفرً فرصل  می آید مرنند 

 فالنی فرصل  هس . یعنی دو برغ او ب  هم چسبدد  ندستند. 

فرصل . و گرهی نگی و جدائی هس  امر فرصل  ندس  و گرهی هم دو گرنگی هس  و هم گرهی دو گر

یعنای مدار     ،«بَينَ الصّدقِ و الكدذبِ فَدرَقٌ  »این فرصل ، مکرنی نمی شود بل ذاتی و معنوی می برشد مرنند 

مای  « وحش  چدزی از چدازی »صدق و کذب دو گرنگی ذاتی و نرسرزگرری هس ؛ حتی گرهی ب  معنی 

 «:فَدرَقٌ خيدرٌ مدن حدبٍّ    » بعضی هر می گویند ش  کرد. وحترسدد و و فَرِق الرّجل فَرَقاً: فزع منه: آید:

بهتر از محب  آنر  با  تاو اسا .     یهدب  بهتر از محب  اس : یعنی نسب  ب  دیگرا  هدب  داشت  برش

 2البت  این منطق زور مدارا  اس .

رر بود  شخصد  درو  انسر  بر بدی هار اسا  کا     السالم ب  معنی نرسرزگ و در این سخن امرم علد 

 شخصد  نسب  ب  بدی هر دافعۀ ذاتی داشت  برشد. 

در طبع اولّدۀ انسر ، عمل با  اقتضارهری غرایاز، شادرین اسا . و عمال بار طباق          شیرینی غرایز:

، غریاز   ، و حق تل  اس . زیرا فطرتشدرینبرطل  «:الباطل حُلوٌ و التقّ مُرّ»اقتضرهری فطری تل  اس : 

را کنترل، محدود و مدیری  می کند و تحمل آ  برای غریز  دشوار و تل  اس . و انسر  وقتی انسر  می 

شود ک  قضد  برعکس شود؛ زندگی بر اسرس فطریرت برایش شدرین، و پدروی افسرر گسادخت  از غرایاز   

مادن اسا  بازرگ    برایش تل  برشد ب  حدی ک  این حرل  ب  شخصد  نرخودآگار  او مبادل شاود. و ه   

 مشکل انسر  شد  و انسر  بود . 

                                                
 اس . « فَرِقَ»اس . و فَرَق مصدر « فَرَقَ»، مصدر رْقفَ 2
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وقتی ک  از طبع اولداۀ  ؟ -کی و چ  وقتی می تواندم بداندم ک  ب  این واقعد  رسدد  ایم یر ن ؟ معیار:

الساالم مای    عبور کرد  و ب  طبع ثرنوی برسدم و شدرینی زیستن بر طبق فطریرت را بچشدم، ک  امرم علد 

تار صادق )رغبا  با  فطریارت( را در قلابم و درو         «:َُلْبِيي  مِنْ ذَلِكَ قَصِدْ أَعْرِفَ حَتَّى»گوید 

 شخصدتم بچشم.

: بچشم. لدکن همرا  بر شنرخ  آ  شدرینی؛ یعنی قلبم و شخصد  درونی ام بر آ  شدرینی آشانر  أَعْرِفَ

ودسار،  و )برصطالح( اُخ  برشد و تلخی حقریق از عرصۀ درونم کند  شود و جریش را ب  تلخی غرایاز خ 

 بدهد. 

«: دو برر تکارار شاد  اسا     «لِخخِرَتِي لَكَ الْعَمَلِ فِي الرَّغْبَةَ ارْزُُْنِي وَ»در « لاِ»حرف  نکته:

و بارای خادا   « لِلّا  »السالم بر این طریق ب  مر یرد می دهد هر عملی کا    امرم علد  «.لِآخِرَتِي»و  «لَكَ»

؛ بهترین عمل ندز ب  نفع خدا ندس  زیرا خداوند ندرزمند برشد، دقدقرً برای خودمر  و ب  نفع خودمر  اس 

 ندس  تر نفع یر ضرری متوج  او برشد. 

 فِدي  الْمَدوَداةَ  إِالَّ أَجْراً عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ»قرآ  ب  پدرمبر دستور می دهد ک :  پیروی از اهل بیت:

اهم مگر دوستی اهال بداتم. و در آیا  دیگار مای      بگو برای رسرلتم هدچ پرداشی از شمر نمی خو 2«:الْقُرْبى

بگاو   1«:شَدهيد  ءٍشَديْ  كُدلِّ  عَلى هُوَ وَ اللَّهِ عَلَى إِالَّ أَجْرِيَ إِنْ لَكُمْ فَهُوَ أَجْرٍ مِنْ سَأَلْتُكُمْ ما قُلْ»فرمرید: 

هار بار   آنچ  بعنوا  پرداش )محب  اهل بد ( از شمر خواستم، آنهم ب  نفع خود شامر اسا . اَجار مان تن    

 خداوند اس  و او ب  هم  چدز گوا  اس . 

 السالم( ندز ب  نفع شمر اس  ن  برای سود جوئی برای اهل بدتم. یعنی محب  و پدروی از اهل بد  )علدهم

زیستن در مسدری ک  خدا، پدرمبر و اهل بد  تعددن می کنند، را  رسدد  با  انسارند  اسا  و هار     

برشد، دقدقرً لنفس خود انسر  اس ؛ نفاس فطاری نا  نفاس صارفرً      « بىالقر لذی و للرسول و هلل»عملی ک  

 غریزی.

خوا  رغب  غریزی برشد  انسر  بدو  رغب  نمی شود؛ رغب  همزاد انسر  اس  انسان و رغبت:
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و خوا  رغب  فطری. لدکن همرنطور ک  در مبرحث پدشدن ب  شرح رف ، رغب  هری غریزی نساب  با    

دارند؛ انسر  در همر  آغرز تولد مدل ب  غذا را دارد، همرنطور ک  از آغرز  رغب  هری فطری تقدم زمرنی

با  او   جنادن  انعقرد نطف  در رحم مردر تغذی  می شود، امر روح فطرت )روح انسرنی( در چهارر مارهگی  

 دمدد  می شود. 

  روح غرایز پدشترز هستند تر برسد ب  وقتی ک  غریزۀ شهوت ب  جنبش در آید، در این وق  اس  ک

فطرت از برلقوگی ب  فعلد  کرفی می رسد. و در این وق  اس  ک  دو رغبا  در عارض هام با  طاور      

  بر کشمکش درو  مواج  می گاردد. اکناو    ربر هم درگدر می شوند و انس« متضرد»و گرهی « متعررض»

 کدام یک از این دو رغب  برید حذف شوند؟ هدچکدام. بل بریاد رغبا  غریازی توساط رغبا  فطاری      

 مدیری  گردد. 

خادایر با  مان آ      «:لِيخخِرَتِي  لَيكَ  الْعَمَلِ فِي الرَّغْبَةَ ارْزُُْنِي وَ»السالم می گوید:  امرم علد 

 رغب  عمل برای تو برای آخرتم اس .  ک  رغب  را نصدب کن

گویند؛  می« الف و الم عهد ذهنی»توج  کندد؛ این حرف را  «الرَّغْبَةَ»در « اَلا»ب  حرف  نکتۀ ادبی:

یعنی آ  رغبتی ک  در ذهنم معهود اس ؛ رغب  معدن و مشخص، ن  هر رغب ؛ آ  رغب  کا  در ذهان   

 دارم. 

مشخص می شود و ندرزی  ..«لِخخِرَتِي لَكَ الْعَمَلِ فِي»شرید گفت  شود: ویژگی این رغب  بر جملۀ 

د و حتای ممکان اسا  زایاد     برش« حقدق الف و الم »ندس  و می تواند « اَلا»ب  عهد ذهنی بود  حرف 

 مسروی برشد.  «الْعَمَلِ.. فِي الرَّغْبَةَ ارْزُقْنِي وَ»برشد و بر 

نکت  در همدن جرس : اوالً رغب  غریزی را نمی خواهد و رغب  فطری را می خواهد. و ثرندرً  پاسخ:

. زیارا خدلای   هر رغب  فطری را ندز نمی خواهد، بل آ  رغب   را می خواهد ک  راکد نبرشد فعرل برشد

هر برز می مرنند. و لذا می گوید: آ  رغب  کا  با  مرحلاۀ      هر مدل ب  خوبی هر دارند امر در عمل از آ

 عمل برسد. 

بدرید گرچ  من نتوانستم اینگون  ترجم  کنم. و لاذا گفتا  اناد هادچ     « آ »لفظ  ،پس برید در ترجم 

زبر  دوم منتقل کناد، باویژ  ایان ظرایاف و     ترجم  ای نمی تواند برخی ظرایف و دقریق یک زبر  را ب  
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 السالم( تر حدّ معجز  پدش رفت  اس .  دقریق در ادبدرت قرآ  و اهل بد  )علدهم

واقعدا  انسارند  رسادد     گفت  شد بر چ  معدرری می توا  دانس  ک  ب   زهد: معیار از برون:

قط معدرر درونی اس ، وقتی چنادن  م؟ وقتی ک  شدرینی فطرت گرائی را در درو  مر  بچشدم. امر این فیا

 حَتّى»چشدد ، واقعی می شود و از دایرۀ توهّم خرر  می گردد ک  در برو  ندز آثرر خود را نشر  دهد: 

زهاد در دنداریم    ،تر آنچ  بر )شخصد ( من غرلاب مای شاود    «:دُنْياى في الُّْهْدَ عَلَىَّ الغالِبُ يَكُونَ

 برشد. 

 بق اقتضرهری روح فطرت.زهد یعنی زیستن مطر تعریف:

مترسفرن  گرهی زهد بر فقرگرائی اشتبر  می شود در حرلی ک  فقرگرائی را اسالم نکوهش کرد  اس . 

و گرهی ندز ب  سرکوبی غرایز معنی می شود در حرلی ک  در مبرحث گذشت  با  شارح رفا  کا  هماۀ      

بوسدلۀ فطرت اس . گرهی ندز ب   غرایز برای انسر  الزم و ضروری اس . آنچ  برید برشد مدیری  غرایز

 معنی شد  اس  ک  این ندز در اسالم تحریم شد  اس .« خود آزاری»

پس از آ  ک  حسن بصری تصوف را در جرمع  مسلمرنر  بندر  نهرد و رهبرند  آبرء و اجداد مسدحی 

ب  وجود آماد   خرن  نشدن شد  ائمّۀ طرهرین  اسالمی کرد، بدلدل خالئی ک  در اثر ۀخود را وارد جرمع

بود، اشخرص بسدرری مرید او شدند و بر ژس  نو آوری، زهد را ب  تررک دندرئی تفسدر کردند؛ خاود را  

شدند حتی گرهی ائمّ  طرهرین را با   « اولدرء اللّهی»دین شنرس برجست  معرفی می کردند و مدعی سم  

طرف خالف  هر نداز حمریا  مای     زیرا از زیر سؤال برد  و از آنر  برزخواس  بل برزجوئی می کردند.

السالم( بر  شدند، قرطبۀ عوام النرس ندز شدفتۀ تررک دندرئی آ  هر بودند. ب  حدی ک  ائم  طرهرین )علدهم

 آنر  بشدت بر تقد  رفترر می کردند؛ تقد  ای معردل تقد  از خالف  هر. 

   را آشکرر کرد: السالم در یک مرجرائی بی پریگی و بی فریدگی زهد آنر امرم سجرد علد 

و مجلسی در بحرر، آورد  اند: ثرب  بنرئی می گوید: در مراسم حج بودم و همۀ « احتجر »طبرسی در 

الغالم، حبدب فررسی و مرلک بن دینارر، با  حاج     عتبةاز قبدل ایوب سجسترنی، صرلح مریّ، « عبّرد بصر »
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شد  و در اثر خشک سرلی عطاش بار   ک  آب کمدرب  میوقتی وارد مکّ  شدیم مشرهد  کرد آمد  بودند؛

 -مردم مک  غرلب شد ، اهل مک  ب  سوی مر فرا آمد  و از مر می خواستند ک  برای شر  استسقرء کنادم 

. ب  کعب  آمد  طواف کردیم بر خضوع و تضرّع بررا  خواساتدم امار دعاری    -از خداوند طلب بررا  کندم

غم و غص  اش او را در سانّ   و دیم ک  پدش آمدمر  مستجرب نگش . در این حرل جوانی را مشرهد  کر

چند دور ب  اطراف کعب  طواف کرد، آ  گر  ب  سوی  2برال نشر  می داد، سدمری درهم شکست  ای داش ،

 عتبدة مر توج  کرد و گف : ای مرلک بن دینرر، ای ثرب  بنرئی، ای ایوب سجسترنی، ای صرلح الماری، ای  

 1ای عمر، ای صرلح اعمی، ای رابع ، ای سعدان ، ای جعفر بن سلدمر .الغالم، ای حبدب فررسی، ای سعد، 

 گفتدم: لبّدک ای جوا .

 گف : در مدر  شمر کسی ندس  ک  خداوند رحمر  او را دوس  داشت  برشد؟

 گفتدم: وظدفۀ مر دعر کرد  اس  و اجرب  بر اوس . 

  دوستش داش ، اجربا  مای   گف : از کعب  دور شوید؛ اگر در مدر  شمر کسی بود ک  خدای رحمر

 کرد. 

 أَسْاقَدْتَهُمُ  إِلَّار  لِی بِحُبِّکَ سَدِّدِی»سپس ب  کعب  آمد ب  سجد  افترد، شنددم ک  در سجد  اش می گف : 

 سرورم ب  محبتی ک  ب  من داری این مردم را بر بررا  سدراب کن.«: الْغَدْثَ

 رد گوئی از دهر  مشک هر می ریزد.هنوز سخنش را تمرم نکرد  بود بررا  شروع ب  بررید  ک

 گفتم ای جوا  از کجر دانستی ک  او تو را دوس  دارد؟ 

اگر مرا دوس  نمی داش  ب  زیررت خرن  اش دعوتم نمی کرد، چو  دعوتم کرد دانساتم کا    گف : 

 مرا دوس  دارد. 

                                                
 السالم و یررانش و اسررت خرندانش ب  آ  حضرت وارد کرد  بود. مراد غم و غص  ای اس  ک  شهردت امرم حسدن علد  2

اینر  همگی شرگردا  حسن بصری و مدعدر  نو آوری در را  و رسم عبردت و خدا شنرسی بودند و برصاطالح زاهاد    1

ۀ عدوی  و سعدان ، ک  آواز  شر  جرمعۀ مسلمرنر  را فرا گرفت  بود. و شاد   زمر  بودند ک  دو نفرشر  مونث هستند: رابع

 چ  سرایش هری عوام فریبرن  دربررۀ آ  هر دارد ک  خراف  اندر خراف  اس . «االولياء ةتذكر»عطرر در 
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 آ  گر  پش  ب  مر کرد می رف  و می گف :
 

 تُغْنِده  فَلَمْ الرَّبا عَرَفَ مَنْ
 

 1شَدقِيٌ  فَهَدذَا  الدرَّبِّ  مَعْرِفَةُ 
 

 نَالَهُ مَا الطَّاعَةِ فِي ضَرَّ مَا
 

 2لَقِيَ ذَا مَا وَ اللَّهِ طَاعَةِ فِي 
 

 الْغِنَدى  بِعِزِّ الْعَبْدُ يَصْنَعُ مَا
 

 3لِلْمُتَّقِددي الْعِددزِّ كُددلُّ الْعِددزُّ وَ 
 

 

 السالم( ابن علی ابی طرلب )علدا   حسدن )علد مردم مک  این جوا  کدس ؟ گفتند: علی بن الگفتم ای 

 3السالم(.

الساالم   اسالمی، و موضع گدری امرم علدا   ۀدربررۀ این گرو  بدع  گذار و موسس تصوف در جرمع

 در برابرشر ، در بخش یرزدهم از همدن دعر شرحی خواهد آمد. 

اسا  از: مادیری     الساالم( عباررت   زهد صحدح و درس  و مطربق مکتب قرآ  و اهل بد  )علدهم

 غرایز توسط روح فطرت. چنر  ک  گذش .

یک لفظ در قرآ  آمد  آ  هم با  معنای صارفرً لغاوی      طاز این واژ  و مشتقرتش فق زهد در قرآن:

 مِدنَ  فيدهِ  كدانُوا  وَ مَعْددُودَةٍ  دَراهِدمَ  بَخْدسٍ  بِدََمَنٍ  شَدرَوْهُ  وَ»سورۀ یوسف می فرمریاد:   11اس : در آیۀ 

                                                
 آنک  مدعی عرفر  خدا اس  و عرفر  خدا بی ندرزش نکرد )ب  دردش نخورد( پس او شقی اس . 2

م استجرب  دعر دلدل شقروت انسر  ندس ، مراد امرم آنار  هساتند کا  مادعی بارالترین مقارم در عرفار  و        توضدح: عد

 عبردت بودند.

 چ  زحمتی در عبردت متحمل شد و ب  چ  چدزی رسدد در عبردت خدا و چ  چدزی را ب  دس  آورد! 1

 -ساورۀ غرشاد    1آیاۀ   -«ناصِبَة عامِلَةٌ»ۀ توضدح: یعنی اینر  از عبردت هری شر  چدزی ب  دس  ندروردند و مصداق آی

 شدند.

 بند  چ  می تواند بکند )چ  راهی دارد( غدر از تقوی و عزّت؛ همۀ عزت برای متقی اس . 3

توضدح: کسی در زهد ب  معنری تررک دندرئی نهض  حسن بصری و یررانش، تردید نداشا  و نداز در کثارت عباردت     

رفترر و گفترر عمالً روشن می کند ک  ن  تقوای آنر  تقوای مورد نظر اساالم اسا  و نا     السالم بر این  هری شر . امرم علد 

 عبردت شر  و ن  زهدشر .

 .22و  21ص  36بحرر،    -السالم. احتجر  طبرسی، برب احتجرجرت امرم سجرد علد  3
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برادرا  یوسف او را ب  بهری اندکی؛ چند درهم، فروختند در حارلی کا  با  آ  بهارء )پاول(       «:الزَّاهِدين

 رغبتی ندز نداشتند. یعنی او را ب  خرطر پول نفروختند بل هدف شر  دور شد  یوسف از آ  سرزمدن بود.

 امر فرایند همۀ آیرت قرآ ، زهد اس ؛ زهدی ک  تعریفش بدر  شد.

 السالم( فراوا  آمد  اس  نمون  هرئی را مشرهد  کندم:  لدهمزهد در ادبدرت اهل بد  )ع

 زهد در زیس  دندرئدم. «:دُنْيَاي فِي الُّْهْدَ»السالم:  همدن سخن امرم سجرد علد  -2

 بِهَيا  أَنْطَيٍَ  وَ َُلْبِيهِ  فِيي  الْحِكْمَةَ اللَّهُ أَثْبَتَ الدُّنْيَا فِي زَهِدَ مَنْ»السالم:  امرم صردق علد  -1

 2:«السَّيلَامِ  دَارِ إِلَيى  سَالِماً الدُّنْيَا مِنَ أَخْرَََهُ وَ دَوَاءَهَا وَ دَاءَهَا الدُّنْيَا عُيُو،َ بَصَّرَهُ وَ سَانَهُلِ

هر کس در )زیس ( دندوی زاهد برشد، خداوند حکم  را در قلب او ثربا  مای کناد، و زبارنش را بار      

می کند؛ ب  دردهار و دواهاری آ . و او را از دندار با       حکم  گویر می کند، و او را ب  عدوب دندر بصدر

 سوی بهش  ب  طور سرلم خرر  می کند.

 فِي كُلُّهُ الْخَيْرُ َُعِلَ»السالم شنددم ک  می گف :  حفص بن غدرث می گوید: از امرم صردق علد  -3

ترقی( قرار داد  شد  و کلدد آ  زهاد  کل خدر در خرن  ای )ا «:الدُّنْيَا فِي الُّْهْدَ مِفْتَاحُهُ َُعِلَ وَ بَيْتٍ

 در دندر اس .

ُلُ يَجِدُ لَا» آلِه(: وَ هِعَلَيْ اللَّهُ )صَلَّي اللَّهِ رَسُولُ قَالَفرمود: سپس   َُلْبِيهِ  فِيي  الْإِيمَيانِ  حَلَاوَةَ الرََّ

مگر ایان کا  بارایش مهام      انسر  شدرینی ایمر  را در قلبش نمی یربد «:الدُّنْيَا أَكَلَ مَنْ يُبَالِيَ لَا حَتَّى

 نبرشد ک  چ  کسی دندر را خورد.

 تَْْهَدَ حَتَّى الْإِيمَانِ حَلَاوَةَ تَعْرِفَ أَنْ ُُلُوبِكُمْ عَلَى حَرَام »السالم افزود:  آنگر  امرم صردق علد 

هاد  ی شمر ک  شدرینی ایمر  را درک کند تار وقتای کا  در دندار زا    حرام اس  بر قلب هر 1«:الدُّنْيَا فِي

 د. برش

                                                
 ط دار االضواء. 218ص  1کرفی )اصول(    2

 همر . 1
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 2«:اليدُّنْيَا  فِيي  الُّْهْدَ الدْينِ عَلَى الْأَخْلَاقِ أَعْوَنِ مِنْ إِنَّ»السالم فرمود:  امدرالمؤمندن علد  -3

 یرری کنند  ترین خصل  بر دین انسر ، زهد در دندر اس .

 الُّْهْدِ دَرَََةِ عْلَىفَأَ أَشْيَاءَ عَشَرَةُ فَقَا َ»السالم پرسدد:  مردی دربررۀ زهد از امرم سجرد علد  -2

 أَدْنَيى  الْيَقِيينِ  دَرَََيةِ  أَعْلَيى  وَ الْيَقِيينِ  دَرَََةِ أَدْنَى الْوَرَعِ دَرَََةِ أَعْلَى وَ الْوَرَعِ دَرَََةِ أَدْنَى

 ال وَ فداتَكُمْ  ما عَلى اتَأْسَوْ لِكَيْال -ََلَّ وَ عََّْ اللَّهِ كِتَا،ِ مِنْ آيَةٍ فِي الُّْهْدَ إِنَّ وَ أَلَا الرِّضَا دَرَََةِ

فرمود: زهد د  چدز اس : برالترین درجۀ زهاد پارئدن تارین درجاۀ ورع اسا ، و       1«:آتاكُم بِما تَفْرَحُوا

برالترین درجۀ ورع پرئدن ترین درجۀ یقدن اس ، و برالترین درجۀ یقدن پرئدن ترین درجاۀ رضارء اسا .    

برای آ  اس  کا  شامر با      -حوادث نرگوار -این: »بداندد: زهد در یک آی  از قرآ  خالص  شد  اس 

 آنچ  از دس  داد  اید تأسف نخورید، و ب  آنچ  خداوند ب  شمر داد  اس  نبرلدد.

فرمود  اس : زهد د  چدز اس ، لدکن آ  د  چداز را نشامرد  اسا ، چهارر درجا  از       -2 توضیح:

ندم ک  خود آ  حضرت ایان خصاریل د    را شمرد  اس . مر نمی دا« ایمر  درونی و ایمر  عملی»درجرت 

؟ امر نظر ب  این ک  همدن امرم سجرد -گرن  را شمررش نکرد  یر راوی از شمررش آ  هر عبور کرد  اس ؟

و دندرگرائی را در حدیث دیگر شمرد  اس ، می فهمدم ک  ضد « ضد زهد»عوامل و خصریل  السالم علد 

 مُتَماددٍ  بْدنِ  الْقَاسِدمِ  عَنِ الْقَاسَانِيِّ مُتَمادٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ»آ  خصریل، زهد اس . متن حدیث: 

 مُسْدلِمِ  بْنِ مُتَمادِ الزُّهْرِيِّ عَنِ رَاشِدٍ بْنِ مَعْمَرِ عَنْ هَماامٍ بْنِ الرَّزااقِ عَبْدِ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ

 مِدنْ  مَدا  فَقَدالَ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَيُّ السالَام عَلَيهِ الْتُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ ئِلَسُ: قَالَ شِهَابٍ بْنِ

 لِدذَلِكَ  إِنَّ وَ االددُّنْيَ  بُغْضِ مِنْ أَفْضَلَ آلِه وَ عَلَيهِ اللَّهُ صَلَّي رَسُولِهِ مَعْرِفَةِ وَ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهِ مَعْرِفَةِ بَعْدَ عَمَلٍ

 كانَ وَ اسْتَكْبَرَ وَ أَبى حِينَ إِبْلِيسَ مَعْصِيَةُ هِيَ وَ الْكِبْرُ بِهِ اللَّهُ عُصِيَ مَا فَأَوالُ شُعَباً لِلْمَعَاصِي وَ كََِيرَةً لَشُعَباً

 شِدئْتُما  حَيْثُ مِنْ فَكُال -لَهُمَا جَلَّ وَ عَزَّ هُاللَّ قَالَ حِينَ حَوااءَ وَ آدَمَ مَعْصِيَةُ هِي وَ الْتِرْصُ وَ الْكافِرِينَ مِنَ

 إِلَدى  ذُرِّياتِهِمَدا  عَلَى ذَلِكَ فَدَخَلَ إِلَيْهِ بِهِمَا حَاجَةَ لَا مَا فَأَخَذَا الظَّالِمِينَ مِنَ فَتَكُونا الشَّجَرَةَ هذِهِ تَقْرَبا ال وَ

                                                
 همر . 2

 ر .هم -سورۀ حدید( 13)آیۀ  1
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 حَيْدثُ  آدَمَ ابْنِ مَعْصِيَةُ هِيَ وَ الْتَسَدُ ُْما إِلَيْهِ بِهِ حَاجَةَ لَا مَا آدَمَ ابْنُ طْلُبُيَ مَا أَكََْرَ أَنَّ ذَلِكَ وَ الْقِيَامَةِ يَوْمِ

 الْكَلَامِ حُبُّ وَ الرَّاحَةِ حُبُّ وَ الرَِِّاسَةِ حُبُّ وَ الدُّنْيَا حُبُّ وَ النِّسَاءِ حُبُّ ذَلِكَ مِنْ فَتَشَعابَ فَقَتَلَهُ أَخَاهُ حَسَدَ

 مَعْرِفَةِ بَعْدَ الْعُلَمَاءُ وَ الْأَنْبِيَاءُ فَقَالَ الدُّنْيَا حُبِّ فِي كُلُّهُنَّ فَاجْتَمَعْنَ خِصَالٍ سَبْعَ فَصِرْنَ الََّرْوَةِ وَ الْعُلُوِّ حُبُّ وَ

 2«.مَلْعُونَة يَادُنْ وَ بَلَاغٌ دُنْيَا دُنْيَاءَانِ الدُّنْيَا وَ خَطِيئَةٍ كُلِّ رَأْ ُ الدُّنْيَا حُبُّ ذَلِكَ

می فهمدم ک  د  خصل  عرمال دندار گرائای و د  خصال      « تعرف االشدرء برضدادهر»پس ب  مصداق 

 عرمل زهد هستند: 
 

 خصائل زهد خصائل دنیا گرائی

 شخصد  درو  در تواضع 2 بدنی برتر خود و کبر 2

 قرنع بود  و سرلم بود  از بدمرری آز 1 حرص و آز 1

   از بدمرری حسدسرلم بود 3 حسد 3

 عف  و کنترل شهوت جنسی 3 حبّ النسرء )ز  بررگی( 3

 ابزار دانستن دندر و شدفت  نبود  ب  آ  2 حبّ الدندر )اصدل دانستن دندر( 2

 6 حبّ ریرس  و شدفتگی ب  آ  6
ریرس  را برر سنگدن و گرایش با  آ   

 را تکلّف دانستن

 فعرلد  گرائی 1 راح  طلبی 1

 سکوت گرائی مگر در موارد لزوم 8 فتن )ن  ب  شندد (عشق ب  گ 8

 ار  قرئل شد  ب  بندگر  خدا 1 )برتری جوئی( حبّ العلوّ 1

 سرلم بود  از ثروت پرستی 21 )ثروت پرستی( ثروت ب  شدفتگی 21
 

همۀ عوامل و خصریل دندرگرائی، بدمرری هستند. و عوامل و خصریل زهد، صح  و سالم  درو  را 

 می کنند.تضمدن 

« معلاولی  -علّی»البت  برخی از خصرئل دندرگرائی از برخی دیگر منشعب می شوند و مدر  شر  رابط  

                                                
 .232و  231همر ، ص  2
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 هس . 

 حمد خدای را ک  در این مجلدات دربررۀ همۀ این خصرئل بدستگرن  بحث هرئی ب  شرح رفت  اس . 

ر همر  برب از کرفی و در همۀ این حدیث هر و احردیث دیگر ک  کلدنی )قُدس سرّ ( د توضیح دوم:

الزّهاد عان    -«عن»آمد  اس  و حرف  -الزّهد فی الدّندر -«فی»دیگرا  در متو  دیگر آورد  اند، حرف 

 اس .« زهد از دندر»و دومی ب  معنی « زهد در دندر»ندرمد  اس ؛ اولی ب  معنی  -الدّندر

، تحقدار نعما    «دندار زد   پش  پر ب  هم  چدز»پرهدز از نعم  هری مشروع دندر و برصطالح عوام 

هری الهی اس  و بر آ  هم  آیرت ک  نعم  هری دندوی را منّ  الهی مای شامررند و شاکر آ  هار را از     

 بندگر  خواستررند، تضرد دارد. 

اگر در قرآ  یر حدیث نکوهشی از دندر می شود، نکوهش دندر پرستی و نکاوهش عوامال و خصاریل    

 کدام یک بدمرری روانی ضد انسرند  و خطرنرک هستند. دهگرنۀ مذکور دندرگرائی اس  ک  هر

السالم در این بخش از دعر، اول رغب  و شوق ب  عمل در جه  آخرت را می خواهاد، آ    امرم علد 

 گر  ب  مر دو معدرر و نشرن  می دهد: 

 اگر لذت شوق ب  اعمرل اخروی را در درو  تر  احسرس کردید. -2

   درو  و در گرایش هری برو ، زهد برشد.و اگر جریر  غرلب در شخصد -1

 أَعْيرِفَ  حَتَّى لِخخِرَتِي لَكَ الْعَمَلِ فِي الرَّغْبَةَ ارْزُُْنِي وَ»بداندد ک  در صراط مستقدم هستدد: 

 «.دُنْيَاي فِي الُّْهْدَ عَلَيَّ الْغَالِبُ يَكُونَ حَتَّى وَ َُلْبِي  مِنْ ذَلِكَ صِدْقَ

هر از گرهی دچرر تمریالت از  2طلق گرائی نمی کند. زیرا انسر  هر انسر ،و م «.الغالب»می گوید 

 در زندگی، غلب  بر زهد برشد.  سن  خصریل دهگرن  منفی مذکور می گردد. مهم این اس  ک 

 اهل طرع  و عبردت دو گرو  هستند: فانه، و عمل مشتاقانه:عمل مکلّ

و برای ب  جری آورد  تکلداف اسا : اینار     « اخوف از خد»آنر  ک  عبردات شر  تنهر بر اسرس  -2

ایمر  دارند واالّ ن  خوفی از خدا داشتند و ن  اهمدتی ب  تکلدف می دادند، و ب  اجار شار  نداز خواهناد     

                                                
 مگر معصومدن. 2
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 از عبردت اس . کرفی، رابطۀ روانی شر  بر طرع  و عبردت فرقد عنصر لذت لدکن رسدد.

، شوق و اشتدرق ندز دارند؛ از اعمرل شار  لاذت   آنر  ک  نسب  ب  عبردات عالو  بر خوف مذکور -1

 می برند.

 الْحَسَينَاُِ  أَعْمَيلَ  حَتَّيى  وَ»السالم این نوع رابط  بر عباردات را از خادا مای خواهاد:      امرم علد 

نقش مهمّی در حفرظ  ایمر  دارد، زیرا اهل شوق از سقوط ب  بدی هار در   ،شوق بر اعمرل ندکو «.شَوُْاً

هر سقوط بخرطر یک لذت اس  و انسر  بدو  لذت نمی تواند زندگی کناد، اگار از   امر  هستند، چو  

عبرداتش لذت نبرد بی تردید لذت را در سدئرت خواهد دید و همدشا  با  ساوی آ  هار کشاش خواهاد       

داش ، لدکن اگر از عبردات لذت ببرد روحاش اقنارع شاد  و سادئرت را فرقاد لاذت خواهاد دانسا  و         

جادائی  »یعنای  « فَارَق »و این اسا  معناری    اش بدی هر نخواهد د ب کشش  شخصد  نرخودآگرهش ندز

 «.فَرَُاً السَّيْتَاُِ مِنَ آمَنَ وَ»ک  می گوید « درونی و شخصدتی از سدّئرت

در این جر یک موضوع مهم هس ؛ گفت  شد آنر  ک  مکلّفرن  و بدو  شوق، ندکی هر را  نکتۀ مهم:

عمل می کنند. آیر معنی این سخن این اس  کا  اهال شاوق    « ز خداخوف ا»ب  جری می آورند، بر اسرس 

فررغ از خوف عمل می کنند؟ ن  چندن اس ؛ مکرر در این مجلدات ب  شرح رف  ک  رابطۀ انسر  )هار  

برشد. عنصر خاوف همدشا  بریاد برشاد      «خوف و رجا»انسر  حتی معصومدن( بر خداوند برید بر اسرس 

شود و یر شوقش ب  عشق مبدل می گاردد و رابطا  اش بار خداوناد با        وگرن ؛ انسر  یر دچرر عُجب می

د و همدن نکت  بل همادن  گردخرر  می « معبود -عبد»د و از رابطۀ شومبدل می « معشوق -عرشق»رابط  

وراً لفظ خوف السالم ف اصل اس  ک  صوفدر  و مدعدر  عرفر ، از آ  سخ  غرفل هستند. و لذا امرم علد 

السالم از خدا می ترسد و  امرم سجرد علد  «.خَوْفاً وَ فَرَُاً السَّيْتَاُِ مِنَ آمَنَ وَ»ک : را ندز می آورد 

ترس را ندز می خواهد، امر صوفدر  مر بر خداوند ب  عشق و عرشقی می پردازند؛ گمر  مای کنناد با      این

 حدی رسدد  اند ک  از مرحلۀ خوف گذشت  اند. 

 الَّيذِي  الْأَََيلُ  لَيا  لَيوْ [ وَ]»در تعریف مؤمنر  بر جست ، می گوید: السالم ندز  امدرالمؤمندن علد 

 وَ الثَّيوَا،ِ  إِلَيى  شَيوُْاً  عَيْنٍ طَرْفَةَ أََْسَادِهِمْ فِي أَرْوَاحُهُمْ تَسْتَقِرَّ لَمْ[ عَلَيْهِمْ] لَهُمْ اللَّهُ كَتَبَ
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العادن نداز روح    طرفدة   نوشت  اس ، یک و اگر نبود اجلی ک  خداوند برای شر 2«:الْعِقَا، مِنَ خَوْفاً

 شر  از شوق ثواب و ترس عذاب، در جسم شر  نمی مرند.

 «.عشقرً»، نمی گوید «شوقرً»می گوید 

چهرر مورد آمد  کا    -چدزی از واژ  عشق و مشتقرتش در قرآ  ندرمد  اس ، در حدیث ندز تنهر س 

السالم با  نقال از    ر، از امرم صردق علد هم ضعف سند دارند و هم اشکرالت دیگر، در یک حدیث معتب

آل  آمد  اس  امر ن  ب  معنی عشق ب  خدا، بل ب  معنای عشاق با  عباردت:      و علد  اهلل رسول اکرم صلّی

 لَيا  فَهُوَ لَهَا تَفَرَّغَ وَ بِجَسَدِهِ بَاشَرَهَا وَ بِقَلْبِهِ أَحَبَّهَا وَ فَعَانَقَهَا الْعِبَادَةَ عَشٍَِ مَنْ النَّاسِ أَفْضَلُ»

برترین مردم کسای اسا  کا  عرشاق      1«:يُسْرٍ عَلَى أَمْ عُسْرٍ عَلَى الدُّنْيَا مِنَ أَصْبَ َ مَا عَلَى يُبَالِي

عبردت برشد و بر آ  معرنق  )دس  محب  ب  گرد ( برشد و بر قلبش آ  را دوس  بدارد و بر بدنش ب  آ  

 رایش می رسد از سختی هر و آسرنی هر.عمل کند، پس او اهمد  نمی دهد ب  آنچ  از دندر ب

انحرافرت و بدع  هر را از جرمعۀ مسلمدن بردارد تر از یوغ کفّرر ستمگر خداوند بر رحم  خودش، 

 و استعمررگر رهر شوند.

انسر  موجود جرمع  گرا و جرمع  سرز اس ، امر برید در جرمع  سارزی   زندگی در میان مردم:

 بِأَلْسِنَتِكُمْ خَالِطُوا النَّاسَ» لیکن مقلد جامعه نباشد:داشت  برشد،  بر مردم برشد؛ همکرری کند؛ نقش

بر مردم برشدد امر مقلد مردم نبرشدد؛ یعنی جادائی از   3 «بِقُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ وَ أَبْدَانِكُمْ وَ زَايِلُوهُمْ

  مثب  و ترویج معروف و جرمع  درس  ندس  و رهبرند  در اسالم حرام اس ، امر نقش تر  در جرمع

 تضعدف منکر برشد. ب  جرمع  در مسدر مثبترت کمک کندد و عرمل افزایش منفدرت نبرشدد.
امر داشتن این نقش و این جه  گدری مشکل و سخ  ندرزمند بصدرت اس  و برید از خداوند یارری  

خدایر با  مان ناوری     «:الظُّلُمَاُ فِي بِهِ أَهْتَدِي وَ النَّاسِ  فِي بِهِ أَمْشِي نُوراً لِي هَبْ وَ»طلبدد: 

                                                
 .283فدض، خطبۀ  -286نهج البالغ ، ابن ابی الحدید، خطبۀ  2

 ط دار االضواء. 83ص  1کرفی )اصول(    1

 ط صدوق. 121)للنعمرنی( ص  الغيبة -.226ص  21بحرر،    3
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 )بصدرتی( د  ک  بر آ  در مدر  مردم را  بروم و بر آ  در ترریکی هر را  درس  را بدربم.

ب  فرهنگ مبدل می شاود با    مراد از ظلمرت در این سخن، ظلمرت فرهنگی اس ؛ وقتی ک  چدز بد 

لفظ ظلمرت تعبدار مای شاود. انسار  بار      حدی خطرنرک می شود ک  در ادبدرت قرآ  و حدیث از آ  بر 

بصدرت ب  بدی آ  متوج  می شود و از چنگرل سترگ آ  رهر می شود؛ رهر شدنی کا  بادو  بصادرت    

 محرل اس . 

گرهی فردی ب  منفی بود  یک سنّ  اجتمرعی متوج  می شود لدکن ب  داوری و گزینش کرمال نمای   

درد. بویژ  وقتی ک  افراد بظرهر برجست  را می رسد؛ این جرس  ک  در بن بس  شک و شبه  قرار می گ

بدند ک  ب  آ  سن  و بدنش ارزش می دهند، توا  خرو  از آ  را از دس  می دهد و در شک و تردید 

السالم ب  مر یرد می دهد ک  از خداوند بخواهدد چنر  بصدرتی ب  شمر بدهد ک   ب  سر می برد. امرم علد 

و در ضوء و نوراند  آ   ؛«الشُّبُهَاُِ وَ الشَّكْ مِنَ بِهِ ءُأَسْتَضِي وَ» در چندن بن بستی قرار نگدرید:

 )بصدرت( در شک و شبهرت، نمرنم.

سا  گارو     بنربراین؛ انسر  هر در رابط  بر منفدرت اجتمرعی ک  ب  سن  و فرهنگ مبادل شاد  اناد   

 : هستند

دچ وجا  ندارناد بال    ها  الح جرمعا  را با   آنر  ک  اسرسرً فرقد بصدرت هستند: اینر  ن  فقط توا  اص -2

 وجودشر  و زندگی شر  در تقوی  و ترویج بدی هر و ریش  دار شد  منفدرت اجتمرعی، مصرف خواهد شد.

آنر  ک  بصدرت دارند لدکن در حد ضعدف و نرکرفی: اینر  در بن بس  شاک و شابه  خواهناد     -1

ا  سوم را برای بن بس  شر  برز خواهند کرد، مرند، و خطرنرک تر از گرو  اول هستند و برالخر  یک ر

زیرا انسر  نمی تواند همدش  در شک و شبه  زندگی کند و چو  هر دو طرف برایش مسروی اسا  در  

« بادع  »صدد را  سوم خواهد بود، بر جرمع  انتقرد دارد امر راهی ک  پدشنهرد می کند بی تردید مصداق 

نگی را این قبدل افراد ایجرد می کنند مگر بدع  گزاری کا   خواهد بود. و همۀ بدع  هری علمی و فره

د  ای از مردم عتعمد دارد و بدعتش از شک و شبه  نرشی نمی شود و همدن افراد متعمد ندز ابتدا در ذهن 

ایجرد شبه  و شک می کنند تر زمدن  را برای بدع  خود فراهم کنند، پس هدچ بدع  فکری، علمی و یر 

 ر مستقدمرً از شک و شبه  نرشی می شود یر بر واسط . و این اس  ظلمرت اجتمرعی.فرهنگی ندس  مگر ی

 السالم( هستند. آنر  ک  بصدرت کرفی و نرفذ دارند؛ اینر  افراد مورد امضری قرآ  و اهل بد  )علدهم -3
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 بخش دهم

 باز هم خوف و شوق

 نظام خاص و ادبیات ویژۀ این سخن

 ویژگی دوم

 در دعا رفع و دفع احتماالت

 عرفان

 صالح؟ یا: اصالح؟
 

 الْمَوْعُيودِ  ثَيوَا،ِ  شَيوْقَ  وَ الْوَعِيدِ  غَمْ خَوْفَ ارْزُُْنِي وَ آلِهِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ»

 مِينْ  يُصْيلِحُنِي  مَيا  تَعْلَمُ َُدْ اللَّهُمَّ مِنْهُ بِكَ أَسْتَجِيرُ مَا كَأْبَةَ وَ لَهُ  أَدْعُوكَ مَا لَذَّةَ أََِدَ حَتَّى

اندو   از ، و خوفخدایر، بر محمد و آلش درود فرس  «:حَفِيّاً بِحَوَائِجِي فَكُنْ آخِرَتِي وَ دُنْيَايَ أَمْرِ

ب  من بد ، و شوق ثواب ک  وعد  داد  ای بد  تر لذّت آنچ  را ک  تو را بارای   ،وعدد داد  ای و کدفر ک 

چ  ک  از آ  ب  تو پنر  می برم را دریربم. خدایر تاو خاود آنچا       آ  می خوانم، دریربم. و )ندز( تلخی آ

 اصالح کرر دندر و آخرت من اس  می دانی پس ب  ندرزهری من توج  کرمل و شرمل داشت  برش.

 

 شرح
 

 دلنگرانی ک  در سدمری انسر  مشرهد  شود: انکسرر. :كَأْبَة لغت:

 نب . لطف و توج  کرمل و هم  جر«: حفر حفواً»از  حفيّ:

وعدد را ب  من بد . سا  نکتا  در    غمِ می گوید: خوفِ نظام خاص و ادبیات ویژه این سخن:
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 این جمل  نهفت  اس : 

 بر وعددهری تو بر مسرمح  رفترر نکنم. -2

 از وعددهری تو غمگدن برشم. -1

 از همدن غم بترسم. -3

 قسدم می کند:بر این بدر  انسر  هر را در رابط  بر وعددهری خدا ب  س  قسم  ت

 آنر  ک  نسب  ب  وعددهر بر مسرمح  برخورد می کنند ن  دلنگرانی جدی دارند و ن  ترس از آ  هر.  -2

آنر  ک  دلنگرا  هستند و دربررۀ آ  هر دچرر اندو  هم می شوند، لدکن بر توجدهرتی این دلنگرانی  -1

 را قربل ترس نمی دانند.

رر اس  و می بخشد، رحما  خادا گساترد  تار از غضابش      توجدهرت: بر خود می گوید: خداوند غفّ

وقتی ک  این گون  افکرر با  جریار     اوال:اس ، و... برخی از این توجدهرت در اصل درس  اس ، لدکن 

ی در آ  بارقی نمای   «خاوف »می کند و « ایمن»عمومی و مداوم فکری مبدل می شود، شخصد  درو  را 

 ن  رجرء محض. 2برشد، «خوف و رجاء»بر خدا بر اسرس  مرند در حرلی ک  قرار اس  رابط  انسر 

این توجدهرت اگر ضمدر خودآگر  را ایمن کند، از ایمن کرد  ضمدر نرخودآگر  نرتوا  اسا    و ثانیاً:

 و شخص همدش  بر دلنگرانی درونی کشمکش دارد.

ترسند ب  حادی  آنر  ک  نسب  ب  وعددهر دلنگرانی جدی دارند؛ دچرر اندو  هستند و از آ  می  -3

 ک  حرل  انکسرر در سدمری شر  مشهود می گردد. 

السالم، برید سدمر و قدرفاۀ ماؤمن    ویژگی دیگر این سخن بس مهم اس ؛ آیر مطربق این سخن امرم علد 

همدش  افسرد  و منکسر برشد؟ ن  چندن اس ، زیرا اول لذّت عبردت و دعر و بر خدا رابطۀ عملی داشتن را 

انکسرر را. بدیهی اس  هر لذّتی در چهرۀ انسر  متجلّی خواهد شد. یعنی هام سادمری    آورد  اس ، سپس

شرداب می خواهد و هم سدمری منکسر. چگون  این دو متضرد جمع مای شاوند؟! اوالً: ایان از آ  ضادین     

 و بر بدر  دیگر: ضدین دو نوع هستند: ندس  ک  هرگز قربل جمع نبرشند. 

رد نسب  ب  فرد دیگر نمی تواند هم پدر او برشد و هام فرزناد او. یار    الف: ضدا  مطلق: مرنند یک ف
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 یک چدز نمی تواند هم سفدد مطلق برشد و هم سدر  مطلق. این گون  ضدین هرگز قربل جمع ندستند.

ب: ضدا  غدر مطلق و نسبد  پذیر: این گون  ضدهر قربل جمع شد  هستند و اسرسرً همدن نوع جماع  

در یک جه  سرزند  جمع شد  و درگداری  « آنتی تز»و « تز»می کند و همدش   اس  ک  جهر  را ادار 

 سرزند  دارند.

انسر  نمی تواند در هدچ چدزی، حرلتی، امری، مطلق برشد و نبرید مطلق برشد، مطلق فقاط مارل خادا    

رنی اس . ن  شردابی مطلق سزاوار انسر  اس  و ن  اندوهگدنی مطلق. زیرا در هر دو صورت از شاأ  انسا  

 خود خرر  می شود؛ یر دچرر مستی و یر دچرر یأس می گردد. 

 يَبْتَغُدونَ  سُدجاداً  رُكَّعداً  تَراهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَماءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدااءُ مَعَهُ الَّذينَ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُتَمادٌ» قترآن: 

محمد)ص( رسول خدا اس ، و کسارنی   2«:السُّجُودِ أََْرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ في سيماهُمْ رِضْواناً وَ اللَّهِ مِنَ فَضْالً

ک  بر او هستند در برابر کفّرر سرسخ ، و در مدر  خود مهربرنند، آنر  را اهل رکوع و سجود می بدنای،  

ک  در صدد جلب فضل و رضری  خدا هستند، سدمری شر  )ویژگی شر ( در چهارۀ شار  از اثار ساجد      

 نمریر  اس .

 ن یرفت  اس .ویژگی. لدکن در ویژگی چهر  تعدّ لغ : سدمر:

آنر  )فقرا( را از سدمری شار  مای شنرسای، چدازی از      1«:إِلْتافاً النَّا َ يَسْئَلُونَ ال بِسيماهُمْ تَعْرِفُهُمْ»

 مردم نمی خواهند بخرطر پوشدد  داشتن فقرشر .

رر درونی داشت  ک  سجد  کرد  و در آیۀ اول اثر عمل نشر  از تواضع و انکسرر سدمر اس ؛ البد انکس

 اثر سجد  در سدمریش نمریر  اس .

و در آیۀ دوم اثر قهری فقر در درو ، در سدمری ظرهری ندز نمریر  اس ؛ انکسارر درو  مشاهود در   

 برو ؛ غم فقر در سدمری برو  پددا اس .

 ندز چدز دیگر اس . « ترس از آ  غم»غم فقر، یک چدز اس  و 

 چدز دیگار اسا . امارم علدا     « ترس از آ  غم»یک چدز اس  و « غم وعدد»ر و در موضوع بحث م
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 السالم داشتن غم و دلنگرانی از وعدد را کرفی نمی داند، ترس از آ  غم را ندز الزم می داند. 

غم و غص  دربررۀ وعدد، خود نوعی ترس اس ، برید از همدن ترس، ترسدد. زیرا همدن غم خود نوعی 

 ا تل  و آرامش روحی را درهم می زند. عذاب اس ؛ زندگی ر

 غَدم   مِنْ مِنْها يَخْرُجُوا أَنْ أَرادُوا كُلَّما»در آخرت ندز عالو  بر عذاب جسمی عذاب غمی ندز هسا :  

 هرگر  بخواهند از غم و اندو  هری دوز  خرر  شوند، آنر  را ب  آ  برز می گردانند.  2«:فيها أُعيدُوا

هستند: خرو  از خود دوز . و اگر نتوانند از آ  خرر  « خرو »دو نوع اهل دوز  هموار  در صدد 

شوند، در صدد خرو  از غم آ  می آیند ک  برز ب  آ  غم برگرداندد  می شوند؛ یعنی همرنطور ک  عذاب 

در دندر هم می تواند جسمی برشد و هم می تواند عذاب روحی برشد و هام مای تواناد  هار دو برشاد در      

 ندن اس .آخرت ندز همچ

بترسدد، اگر « غم وعدد»السالم در این بخش از دعر ب  مر یرد می دهد ک : از گرفترر شد  ب   امرم علد 

 آسود  می شوید.  یبترسدد عمل می کندد و از عذاب روحی دلنگران

بدانش و هساتی    چاو   از این عذاب روحی آسود  اس . امار  ظرهراً کسی ک  ب  آخرت ایمر  ندارد،

 . ، درونش مضطرب و آشفت  اس ا شنرسی و شنرختش از رابط  انسر  بر خدا، غلط اس شنرسی و خد

و کسی ک  مطربق برور ب  آخرت دربررۀ وعددهر عمل کند، عالو  بر ثمرۀ آخرت از عذاب روحی و 

 دلنگرانی مضطرب کنند  و تل  کنندۀ زندگی، آسود  می شود.

  ب  این اصل در زندگی اس ؛ بهش  خواهی ندس ، السالم در این بخش توج  داد مقصود امرم علد 

 . ت عمدق در زندگی دندوی داردلذ؛ خود بهش  خواهی یک بهش  خواهی اس  لذت دندویِ

غم و ترس از وعدد بدو  عمل ندز در سدمری ظرهری بروز می کند. و ترس از این ترس ندز بروز مای  

 وصد  می کند.کند؛ هر دو انکسرر آور هستند، امرم انکسرر دوم را ت

انکسرر اول بس خطرنرک اس ، زیرا آهنگ زندگی را مختلّ می کند و ندز بر حرل  تصرعدی همرا  

 اس ؛ هر روز بدش از پدش بر سالم  روند زندگی آسدب می زند. 

السالم ب  آنر  ک  ب  آخرت ایمر  دارند یک هشدار می دهد: ایمر  اگر  و خالص  این ک : امرم علد 
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و بادو  عمال نداز در آخارت     « صرفرً ایمار  »نرسد زندگی دندوی را خراب می کند گرچ  ب  حد عمل 

 سودمندی بسدرر دارد. 

نمی دانم بر این بحث مشروح توانستم ویژگی نظرم و برف  این کالم شگف  و عجدب را توضدح دهام  

 غَيمْ  خَوْفَ ارْزُُْنِي وَ»یر ن ؟؟ نواقص آ  را ب  دق  و هوشمندی خوانندۀ محترم وا می گذارم. ببدندد: 

و مختل کنند  زندگی را از بدن می برد، زیرا با  آ  جها    آ  غم سرگردانی آور  ،این خوف  «الْوَعِيدِ

فرد سرگردا  در صاراط مساتقدم قارار مای      در این صورت، داد  و انسر  را از بن بس  خرر  می کند؛

 گدرد. 

بار آ  در آمدازد، مصاداق درگداری     « لذت عمل»و آمدخت  گردد « اشتدرق ب  ثواب»اگر این خوف بر 

 شَيوْقَ  وَ»مثب  تز و آنتی تز می گردد و این اس  را  درس  زندگی ک  انسر  برای آ  آفرید  شاد :  

 «.لَه أَدْعُوكَ مَا لَذَّةَ أََِدَ حَتَّى الْمَوْعُودِ ثَوَا،ِ

 لَيذَّةَ  أََِيدَ  حَتَّى الْمَوْعُودِ ثَوَا،ِ شَوْقَ وَ»ویژگی دوم این بخش در همدن جمل   ویژگی دوم:

اس : در این جر ندز ب  آثرر دندوی عمل ب  برورهر، توجا  دارد: خادایر با  مان شاوق       «لَه أَدْعُوكَ مَا

 رسدد  ب  وعد  ات )بهش ( را بد  تر لذت آنچ  بر تو منرجرت می کنم را بچشم.

، انگدزش ب  سوی عمل اس . امر ایان  «ترس از غم وعدد= ترس از ترس وعدد»گفت  شد: نتدجۀ  دقت:

 ندز بر دو نوع اس :

عمل بدو  شوق ب  عمل، ک  صرفرً انجرم وظدف  اس  کا  بارری اسا  سانگدن بار روح و روا        -2

 انسر .

عمل بر شوق و لذت، ک  آ  را از حرل  صرفرً وظدفگی خرر  کرد ؛ برر روانی را با  یاک امار     -1

 شدرین روانی مبدل می کند. 

و سختی بی لذت باود ، و تلخای آنچا  از     «:مِنْهُ بِكَ أَسْتَجِيرُ مَا كَأْبَةَ وَ»فرصل  می گوید: و بال

آ  ب  تو پنر  می برم را در قلب خود بچشم. این خود سرآنجرمش لذت اس ؛ وقتی ک  انسر  تلخی یاک  

 تل  را بشنرسد و آ  را از خود دور کند، ب  یک لذت دیگر رسدد  اس . 

اسا   « دفع تل  هر و تلخی هار »اس . و در جمل  دوم د ر صدد « جلب لذت»ول در صدد ا ۀدر جمل
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 ک  نتدج  اش برز لذت اس . 

اس  کا  دندار را بارای انسار      « خوف و رجر»؛ برخرست  از «خوف و شوق»و این لذتِ برخرست  از 

 بهش  می کند و بهش  آخرت را ندز در پی دارد.

 اس  ک  شرحش گذش . «الْمَغْفِرَةِ طَلَبِ إِلَى اقِالِاشْتِيَ فِي»دعری دهم صحدف  

انسر  مطربق تشخدص خودش آنچ  را ک  برای خود سودمند می  رفع و دفع احتماالت در دعا:

داند، دعر کرد  و از خدا می خواهد. لدکن ممکن اس  در تشخدصش دچرر خطر یر اشتبر  گاردد و یاک   

 بِالْخَيْرِ دُعاءَهُ بِالشَّرِّ الْإِنْسانُ يَدْعُ وَ»را از خداوند بخواهد؛  چدز مضرّ و خطرنرک را سودمند بداند و آ 

و )گرهی( انسر  شرّ را از خدا می خواهد آ  گون  ک  خدار را مای خواهاد و     2«:عَجُوال الْإِنْسانُ كانَ وَ

 انسر  موجود عجول اس .

تارجدح چداز زود رس و   ل  در از خدر و سودمند از مضّر. و عج عجل  در دو محور: در تشخدص شرّ

)برصطالح( دم دستی و فدا کرد  خدر بزرگ و مهم آیند . و این یک اصل از اصول انسر  شنرسی مکتب 

 السالم اس . قرآ  و اهل بد  علدهم

 أَنْتُمْ وَ يَعْلَمُ اللَّهُ وَ مْلَكُ شَرٌّ هُوَ وَ شَيْئاً تُتِبُّوا أَنْ عَسى وَ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ وَ شَيْئاً تَكْرَهُوا أَنْ عَسى وَ»و: 

  بسار  چا و چ  بسر چدزی را دوس  نداشت  برشدد در حرلی ک  آ  برای شامر خدار اسا      1«:تَعْلَمُون ال

 و شمر نمی داندد.چدزی را دوس  داشت  برشدد در حرلی ک  آ  برای شمر شرّ اس ، خداوند می داند 

تشخدص درس ، یک نقم  را نعم  بداندم و آ  را از بنربر این، در مواردی ممکن اس  در اثر عدم 

ترریخی فردی، خرنوادگی و اجتمرعی انسر  از این نوع خطرهر و اشتبرهرت، فاراوا    ۀخدا بخواهدم؛ تجرب

دارد. پس بهتر اس  این اصل را ندز فراموش نکندم و گرهی از خدا بخواهدم ک  در استجرب  دعر بر علام  

 مَيا  تَعْلَمُ َُدْ اللَّهُمَّ»السالم این اصل را بدین صورت ب  مر یرد می دهد:  لد خودش رفترر کند ک  امرم ع

خدایر تو می دانی هر آنچ  را کا  مان    «:حَفِيّاً بِحَوَائِجِي فَكُنْ آخِرَتِي وَ دُنْيَايَ أَمْرِ مِنْ يُصْلِحُنِي

رمل و شرمل و هم  جرنب  داشت  را اصالح می کند، در امور دندریم و آخرتم، پس ب  ندرزهری من توجّ  ک
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ی از رخبرش. یعنی در دعرهریم بر علم خودت بر من رفترر کن، ن  بر تشخدص من. و ب  مر یرد می دهد ک  ب

مواردی ک  دعری مر  مستجرب نمی شود ب  همدن دلدال اسا  و هار کسای در عمارش از ایان دعرهاری        

   دعریش را مستجرب نکرد  اس . نرمستجرب، دارد و از خدا تشکر می کند ک  فال  روز فال

رحم  خادا   از گرهی عدم استجرب  دعرئی یر دعرهرئی، زمدنۀ یأس از دعر، و حتی گرهی زمندۀ یأس

را در درو  انسر  ایجرد می کند ک  هم برای زندگی دندوی خطرنرک اس  وهم برای آخرت، ک  مسئل  

 ال إِنَّدهُ  اللَّهِ رَوْحِ مِنْ تَيْأَسُوا ال»  می کشرند: خرر  کرد  و ب  بی راه« رابطۀ خوف و رجرء»را از بستر 

حما  خادا ماأیوس    رحم  خدا مأیوس نشوید، زیرا از ر از 2«:الْكافِرُون الْقَوْمُ إِالَّ اللَّهِ رَوْحِ مِنْ يَيْأَ ُ

 نمی گردد مگر افراد کرفر. 

تکارار کا  در قارآ  نظدار      دوبرر تکرار شد ، نوعی از« روح اهلل= رحم  خدا»در این آی  عبررت 

ندارد و یر کمترین نظدر را دارد، بخرطر این ک  انسر  همدش  و در هم  حرل )حتی اگر گنرهکاررترین و  

« روح»مجرم ترین فرد برشد( از رحم  خدا مأیوس نبرشد. و زیبرتر این ک  ب  جری واژۀ رحما ، واژۀ  

س . چ  قدر در این آی  ب  بناد  اش نزدیاک   را آورد  ک  شدرین تر از آ  اس  گرچ  ب  همر  معنی ا

 می شود و ب  او دلداری و امدد می دهد!؟

 و آی  هری دیگر در نکوهددگی یأس و ستودگی امدد. و احردیث فراوا .

 السالم، مبحث زیر را برای همدن موضوع برز می کنم:  این اس  عرفر  قرآ  و اهل بد  علدهم

 

 

 عرفان و صحیفۀ سجادیه
 

السالم اس ، عرفر  خود= خود شنرسای، عرفار     حدفۀ سجردی  متن عرفرنی اهل بد  علدهمص عرفان:

انسر = انسر  شنرسی، عرفر  هستی و جهر = هستی شنرسی، عرفر  فرشت = فرشت  شنرسی، عرفار  خادا=   

انسر  بر خدا، عرفر  خصریل و خلق درونی انسار = شخصاد  شنرسای و روا      ۀخدا شنرسی، عرفر  رابط
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 فرد بر جرمع  و برلعکس. و... و... و... ۀی، عرفر  جرمع  و رابطشنرس

ندا ، ضاد   عرفر  یعنی علم و شنرخ ، ن  هذیر  گوئی و لفّرظی هپروتی، گزار  هری ضد عقل و عقال

گرا بر منطق واقعد  گرا، ن  عرفر  صدرویر  ک  چشم از واقعدارت هساتی   علم و دانش. عرفر  حقدق  

 ن گرائی می پردازند. فرو بست  ب  تخدالت ذه

را بارای  « شانرخ  »السالم چدزی بنرم عرفر  جدای از علم ندارند، تنهر یک  قرآ  و اهل بد  علدهم

« جهاال  »اس . عرفرنی ک  متعررض بر علم برشد عرفار  ندسا    « شنرخ  علمی»بشر تعددن می کنند ک  

گرائی و شدطر  پرساتی اسا ؛ در   اس  ک  از الزم  هری قهری وال ینفکّ آ  و ثمرۀ نهرئی آ  همجنس 

ر توضدح داد  ام؛ بزرگر  شر  در طول ترری  ب  این دو الزمۀ عرفر  شر  تصاریح  مقرالت دیگ کترب هر و

کرد  اند، امر پدروا  امروزی شر  در این برر  کور و کر می شوند و فرقاد آ  مردانگای هساتند کا  با       

 د.همجنس گرا و شدطر  پرس  بود  خودشر  تصریح کنن

مفرتدح »شدطر  شنرسی صحدف  را در دعری هفدهم ببدندد، آ  گر  شدطر  شنرسی مالصدرا را در کترب 

بخواندد ک  می گوید: من مطرلبی را فهمدد  ام ک  جز احمق هر و نردا  هر انکاررش نمای کنناد؛    « الغدب

 2را می پرستددند.همر  نور شدطر  از نرر عزّت خداس ، اگر نور شدطر  ظرهر می شد همۀ خالیق او 

وحادت  »غدر از این نتدجا  ای نمای دهاد باویژ  بارور با        « وحدت وجود»بدیهی اس  ک  برور ب  

 ک  محی الدین و وارث او مالصدرا ب  آ  معتقد هستند و همچندن صدرویر  امروزی مر. « موجود

بر این هم   ب  همجنس گرائی او می رسند کور و کر می شوند، 1حضرات صدروی وقتی ک  در اسفرر

 خود را برتر، عررف تر، و متّقی تر از پدروا  اندیشمند و دانشمند مکتب اهل بد  می دانند. 

گوش  هری عمدق جر  و روا  و شخصد  درو  انسر  را جزء ب  جزء می شکرفد  صحیفه سجادیّه

و... را شارح داد  و   انسر  بر خود انسر ، بر جهر ، بر خرلق جهر ، بر جرمعا   ۀو شرح می دهد، ابعرد رابط

شنرخ  می کند؛ شنرخ  عمدق و ژرف؛ بر ریز  کرری تمرم، ب  حادی کا  در ایان مسارئل عظادم هادچ       

اُخيت  »پرسشی ندس  ک  پرس  آ  را نداد  برشد؛ هدچ مجهولی ندس  ک  آ  را مکشوف نکرد  برشاد.  

                                                
 .211مفرتدح الغدب ص  2

 و ادامۀ آ . ط مصطفوی.   211تر  212ص  1   1
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 اس .  «القرآن

دعر از آ  را دس  ترری  منحاوس،   22و هزار اسف ک  جرمعۀ بشر ار  این متن عظدم را ندانس  و 

 از بدن برد. 

بگذریم؛ این مصدب  عظمرئی اس  ک  امروز مرنند سرطر  کشند  در حوز  و دانشگر  مر جوال  می 

 2دهد؛ عد  ای خود را پدرو مکتب اهل بد  می دانند در عدن حرل مرید محی الدین کربرلدس  اساپرندرئی 

ک  در عصر صفوی را  شر  ب  ایرا  برز شد. برگر دیم با  اداماۀ شارح     مالصدرا کرر گزار اسپرندرئدر و 

 بخش دهم از دعری بدس  و دوم: 

این  «.آخِرَتِي وَ دُنْيَايَ أَمْرِ مِنْ يُصْلِحُنِي مَا تَعْلَمُ َُدْ اللَّهُمَّ»می گوید:  صالح؟ یا: اصالح؟:

ر و آخرت من اس  می دانی. و یر گفتا  اناد:   فراز را چندن معنی کرد  اند: خدایر تو آنچ  صالح کرر دند

عربی و فررسی بر تفروت  یخدایر تو می دانی در دندر و آخرت شریستۀ من چدس . و همچندن در شرح هر

خواند  شاود نا    « یا»بر فتحۀ حرف  «صْلِتُنِييَ»این معنی وقتی درس  اس  ک   اوالً:در لفظ. امر  هرئی

از برب افعرل اس  و معنای  « یُصلح»نچ  در متن دعر آمد  ضبط دوم اس  و بر ضمّۀ آ . امر آ «يُصْلِتُنِي»

 آ  چندن می شود: خدایر تو خود آنچ  را ک  امر دندر و آخرت مرا اصالح کند، می دانی. 

و کسی در این جر ادعری قرائ  بر فتح  نکرد  اس  و شگف  اس  بر این حرل چرا ب  ساراغ معنای   

 دیگر رفت  اند!؟!

و معناری  « یصالح لای  »عالو  بر ضبط بر ضمّ ، اگر مراد صالح بود ن  اصالح، برید می گف   :و ثانیاً

ب  هدچ وج  سرزگرر ندس . می گوید آنچ  من را اصالح می کند در امور دندوی و اماور  « نی»مذکور بر 

 اخروی من. 

ین اصتالح درون و شخصتیت، عت   نکت  بس مهم اس ، بل یک اصل بزرگ را معرّفای مای کناد:    

چگونگی زندگی انسر  دقدقرً انعکرس چگونگی درو  اوسا ؛   اصالح زندگی دنیوی و اخروی است.

زندگی شدرین را. شدرینی زندگی ن  ب  مرل اس  و نا    ،دهد و درو  شدرینزندگی تل  را می  ،درو  تل 

                                                
ری  بدانش ناو   سا « دلدل بدس  دوم: کربرلدس  بزرگ ک  کربرلدسم را در مدر  مسلمرنر  نفوذ داد»رجوع کندد: مقرل   2

www.binesheno.com 
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  2«.مطلق علم»ب  مقرم و حتی ن  ب  

من توج  هم  جرنب  )کرمل و شرمل( داشت  برش؛ نعما    پس ب  ندرزهری «:حَفِيّاً بِحَوَائِجِي فَكُنْ»

با   « حفّای »برای بدشتر روشن شد  معنی  1«.عَلَيْكُمْ نِعْمَتي لِأُتِما وَ»هری  را ب  من نمرم کن؛ مصداق آیۀ 

از تاو   3«:اللَّدهِ  عِنْددَ  عِلْمُهدا  إِنَّمدا  قُدلْ  عَنْها حَفِيٌّ كَأَنَّكَ يَسْئَلُونَكَ»قرآ  بنگریم آ  جر ک  می فرمرید: 

زمر  وقوع آ  علم حفّی داری، بگو: علماش تنهار نازد     بر)دربررۀ قدرم ( طوری می پرسند ک  گوئی تو 

 خداس . 

علم کرمل ب  چگونگی قدرم  و حتی ب  زمر  وقوع آ  دارد، لدکن  (آل  و علد  اهلل رسول اکرم )صلّی
 س . اعلم کرمل انسرنی، ن  علم حفّی ک  فقط از آ  خداوند 

در مواردی از دعرهر گفت  شد ک  امرم در ظرهر سخنش خودش را می گوید، امر در واقع در مقرم یارد  
خنش اسا ؛  سا داد  ب  مرس  خودش مشمول این سخنش ندس ، امر در این سخن خاودش نداز مشامول    

  نمی داند. زیرا مسئل  در حد همر  علم با  چگاونگی و زمار  قدرما  اسا  کا      « حفّی»خودش را ندز 
 السالم ب  عوامل اصالح کنندۀ درو ، علم کرمل دارند امر علم کرمل انسرنی، ن  علم حفّی.  معصومدن علدهم
 را فقط خدا اعطر می کند. « اعطری حفّی»در عمل ندز 

آنچ  از این تک جملۀ امرم یرد می گدریم، یک اصل بزرگ دیگر اس : در مبرحث گذشت  از دعرهر 
الم ب  مر یرد می دهد ک : هر چ  از خدا می خواهدد، ترمّ و کرمل آ  را بخواهدد؛ الس دیدیم ک  امرم علد 

خواستۀ نرقص و کوچک، سسزاوار عرض  ب  حضور ربّ العرلمدن ندس . امر در این جار بارالتر از آ  را   
را خدایر آنچ  من را اصالح می کند، آ  را در حد کرملتر از آ  ک  ذهن من توا  تصور آ  »می خواهد: 

 ؛ مطربق علم حفّی خودت بد ، ن  مطربق درک من. «دارد، ب  من بد 
 برالتر از این دعرئی و خواست  ای امکر  ندارد. در این عبررت، جریر  دعر ب  او  اعلی می رسد و 

د  واژۀ عظدم در بدر  قرآ  ب  دو کرربرد آم 3«.الْعَظيمِ الْفَضْلِ ذُو اللَّهُ وَ»در چندین آی  فرمود  اس  

                                                
مطلق علم؛ هر علمی موجب شدرینی درونی انسرنی نمی شود. بل علمی الزم اس  ک  در بستر و مسدر و جه  صحدح  2

 برشد، ن  علمی ک  بمب اتم بسرزد.  

 سورۀ بقر . 221آیۀ  1

 سورۀ اعراف.  281آیۀ  3

 سورۀ جمع . 3سورۀ حدید، و  11و  12سورۀ انفرل، و  11و  سورۀ آل عمرا  13سورۀ بقر  و  212از آ  جمل  آیۀ  3
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 اس : 
 عظدم از نظر مردم و انسر . -2
عظدم از نظر خدا: آ  جر ک  سخن از عظم  خود، عظم  صفرت خاود و عظما  فضال خاود      -1

پس  ،سخن می گوید، عظمتی اس  ک  خرر  از توا  درک بشر اس . فضل خدا ب  این معنی عظدم اس 
 رشد.عظدم داشت  ب ۀبرید انسر  در این فضل عظدم، طمع عظدم و خواست

در مبرحث گذشت  از زبر  حدیث شنددیم ک  طمع در فضل و لطف خدا، مذموم ندس  بال ممادوح   
 اس  بویژ  در غفرا  معرصی و اصالح درو . 

 را ب  خدا واگذاریم:« مجهول»نتدج : در این بخش از دعر ب  مر یرد می دهد ک  دو 
  نفع مرس  در حرلی ک  ب  ضارر  گرهی چدزی را از خداوند می خواهدم و گمر  می کندم ک  ب -2

 مرس . 
 خواستۀ مر  را در آ  کمرل و تمرم بخواهدم ک  درک مر  ب  آ  نمی رسد. -1

 

 

 بخش یازدهم

 انسان شناسی

 انسان مؤمن هم دچار حاالت مختلف می گردد

 پیش گیری از گسست روانی

 شکر

 شکر در ناگواری ها

 فرق میان شاکر و شکور
 

 بِمَا لَكَ الشُّكْرِ فِي تَقْصِيرِي عِنْدَ الْحٍََّ ارْزُُْنِي وَ مُحَمَّدٍ  آ ِ وَ مُحَمَّدٍ لَىعَ صَلِّ اللَّهُمَّ»

 وَ الرِّضَيا  رَوْحَ نَفْسِيي  مِنْ أَتَعَرَّفَ حَتَّى السَّقَمِ  وَ الصْحَّةِ وَ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ فِي عَلَيَّ أَنْعَمْتَ

 وَ الرِّضَيا  وَ الْيأَمْنِ  وَ الْخَيوْفِ  حَيا ِ  فِيي  يَحْيدُثُ  فِيمَيا  لَكَ يَجِبُ مَابِ مِنِّي النَّفْسِ طُمَأْنِينَةَ
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خدایر، بر محمد و آلش درود فرس ، و ب  من قوّتِ )اراد ( بد  وقتای کا     «:النَّفْعِ وَ الضَّرِّ وَ السُّخْطِ

بدمارری، تار در    در شکر نعم  هری  دچرر )حرل ِ( کوترهی می شوم، در آسریش و رنج، در تندرساتی و 

درو  خود رضری  از تو و طمرندن  دریربم، )رضری  و طمأندن ( بر آنچ  برای تو بر من واجب اس  در 

 حوادث: در حرل خوف و اَمن؛ رضر و سخط؛ ضرر و نفع.

 

 شرح
 

 واژۀ حقّ کرربردهری متعدد دارد:  لغت:

 2«.الْباطِلُ قَزَهَ وَ الْتَقُّ جاءَ»از این برب اس   -الحقّ: ضدّ البرطل. -2

 1«.الْتَقُّ عَلَيْهِ الَّذي لْيُمْلِلِ وَ فَلْيَكْتُبْ»ب  معنی حقوق فردی و اجتمرعی:  -1

اصاطالح   -ریرفا  درساتی خبار را د   «:: وقف علي حقيقتهالْخَبَرَ حَقَّ»بررسی درستی یک خبر:  -3

 ن کرربرد اس . دماز ه« تحقدق علمی»

 3«.وَعيد فَتَقَّ الرُّسُلَ كَذَّبَ كُلٌّ»و  3«.لَذاِِقُون إِنَّا رَبِّنا قَوْلُ عَلَيْنا فَتَقَّ»استحقرق و سزاوار شد :  -3

 يَتْلُونَهُ الْكِتابَ آتَيْناهُمُ الَّذينَ»دیرٌ ب : سزاوار آ  اس . و از این برب اس  جای  :«حقٌّ ب »می گویند 

 2«.تِالوَتِهِ حَقَّ

  6«.يُؤْمِنُون ال أَنَّهُمْ فَسَقُوا الَّذينَ عَلَى رَبِّكَ كَلِمَةُ تْحَقَّ»ب  حقدق  پدوستن یک گفترر:  -2

 يُبْطِدلَ  وَ الْتَدقَّ  لِيُتِدقَّ »تثبد  یک چدز= معنی مقربل سس  کرد ، شُال کارد ، محاو کارد :      -6

                                                
 سورۀ اسراء. 82آیۀ  2

 سورۀ بقر . 181آیۀ  1

 سورۀ صرفرت. 32آیۀ  3

 سورۀ ق. 23آیۀ  3

 سورۀ بقر . 212آیۀ  2

 سورۀ یونس.   33آیۀ  6
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  1«.الْتَقَّ يُتِقُّ وَ الْباطِلَ اللَّهُ يَمْحُ»و  2«.الْباطِلَ

شُل »گر  را محکم بس . معنی مقربل  «:حَقَّ العُقدة» : می گویند محکم کرد : استحکرم بخشدد -1

 «.سس  بستن»، «بستن

جر دو کرربرد ششم و هفتم در کنرر هم و بر هم، اس  ک  معنی مقربال   نیالسالم در ا مراد امرم علد 

 اس . ب  شرح زیر: « شُل بود  و سس  بود »و « گسستگی»

ی و درونی انسر ، خشاک، منجماد و یکنواخا     حرل  روان پیش گیری از گسست روانی:

ندس . بل جر  آدمی متغدر و در حرک  از حرلی ب  حرل دیگر و انتقرل از وضعدتی با  وضاعد  دیگار    

 اس  این تغددر و انتقرل، در دو محور ر  می دهد: 

ود و انتقرل از ندرزی ب  ندرز دیگر: وقتی ک  تشن  اس  آب می خورد، ندرز ب  آب بر طرف می ش -2

نوب  ب  ندرز دیگر می رسد از قبدل گرسنگی و یر هر ندرز دیگر. و  این سلسل  ادام  دارد و انسر  هرگز 

 خرلی از یک ندرز ندس ؛ ترتدب ندرزهر، ترتدب حرل  هر را می آورد.

 ندرز انگدز  را ایجرد می کند. ندرز ندز بر دو نوع اس : 

 فدزیکی. انگدزۀ کرر و عمل الف: ندرز جسمی و مردی

انگدزۀ کرر و عمل غدر فدزیکی؛ از قبدل علم آموزی، محب  یربی، عباردت   ب: ندرز روحی و معنوی

 و از آ  جمل  شکر، تفریح، مونس و همدم و...

 ی ب  احسرس دیگار: احسرسارت نداز ایجارد انگداز  کارد  و با  عمال وادار         «احسرس»انتقرل از  -1

 د.نمی کن

 احسرسرت بر ندرزهر بر دو گون  اس : ۀک  رابط مسئلۀ مهم و پدچدد  این اس 

می شود و « علّ »آورند؛ در این صورت، ندرز  می رابطۀ عقالنی: ندرزهر، احسرس هر را ب  وجود الف:

رنی اسا . و )برصاطالح ایان مجلادات(     و جریر  طبدعی و آفرینشی روا  انساین روند «. معلول»احسرس 

 یک روند و جریر  فطری اس .

                                                
 سورۀ انفرل.   8آیۀ  2

 سورۀ شوری. 13آیۀ  1
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و ندارز  « علا  »آورند: در این صورت، احسارس   می : احسرس هر ندرزهر را ب  وجودیۀ هوسرابط ب:

می گردد. این روند و جریر ، غدر طبدعی، آفتمند و حارکی از خودساری روح غریاز  اسا . و     « معلول»

ندرزی ک  ایجر می شود یک ندرز کرذب اس  خوا  منجر ب  شردی و شعف برشد و خوا  منجر با  غام و   

 غص .

 و پدچدد  تر این ک : هم در جریر  فطری و هم در جریر  غریازی، وقتای کا  احسارس هار حرصال       

می شوند فوراً انگدزۀ دیگر می آفرینند و عمل دیگر را موجب می شوند؛ هلمّ جرّا، و این ندز سلسلۀ خود 

 را دارد. 

عرمل این گسسا  در   امر در هر دو جریر ، این سلسل  گسس  نرپذیر ندس ؛ در جرئی برز می ایستد.

 جریر  فطری، غریز  گرائی اس . و در جریر  غریزی یکی از دو چدز اس :

 اشبرع: این ندر بر دو نوع اس :  -2

اشبرع درس  و عقالنی: غذا را ب  قدر الزم می خورد و اشبرع می شود، ب  شهوت جنسی پرسا    الف:

 عملی ب  قدر الزم طبدعی می دهد و اشبرع می گردد.

برع در اثر نرتوانی: روحش از غذا خورد  اشبرع نمی شود، معد  اش بدش از آ  ظرفد  ندارد، اش ب:

 روحش از عمل جنسی اشبرع نمی شود ندروی جنسی اش بدش از آ  توا  نادارد. ایان بزرگتارین بدمارری    

 اس .  روانی

و فطری اسا  کا    السالم، روند و جریر  طبدعیِ آفرینشی  در این بخش از دعر محور سخن امرم علد 

 گرهی در اثر تفوق غریز ، فطرت از کررش سس  شد  و دچرر گسس  می گردد. 

می گوید: خدایر، هر وق  ک  این گسس  روانی در من زمدن  پددا کند، ندروی محکم عطر کن ک  از 

 آ  پدشگدری کنم؛ از پرر  شد  طنرب اراد  جلوگدری کنم.

السالم را با    رحر  و مترجمر  )آجرهم اهلل( سخن امرم علد این مقدم  را کش دادم، برای این ک  شر

گرفت  اند و لذا ب  هدچ جرئی نرسادد   « ضدّ برطل»را ب  معنی « حقّ»طور صحدح معنی نکرد  اند و کلمۀ 

آ  اس  ک  ب  معنای محکام کارد  و پدشاگدری از      هفتماند. مراد امرم از این لفظ در این جر، کرربرد 

با  مان تاوا      «:تَقْصِييرِي  عِنْدَ الْحٍََّ ارْزُُْنِي وَ»شل شد  اس . می گوید:  گسس  و جلوگدری از

پس از آ  ک  تقصادر کاردم   «: و ارزقنی الحق بعد تقصدری»تقصدر بد . نمی گوید  وق محکم کرد  در 
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 توفدق برگشتن ب  را  حق را بد .

دق تحکادم اراد  باد  تار دچارر     قرار می گدرم توف« در شُرف تقصدر»یعنی پدش از تقصدر و وقتی ک  

 گسس  اراد  نگردم و اهل شکر برشم، ن  اهل نرسپرسی.

در مجلدات قبلی در موارد متعددی  «.لَكَ الشُّكْرِ فِي تَقْصِيرِي عِنْدَ الْحٍََّ ارْزُُْنِي وَ» شکر:

ب  گمر  مان تار    گفترر امرم را دربررۀ شکر دیدیم. امر در این جر معنری دیگر از شکر را در نظر دارد ک 

این جری صحدف  ب  این معنی ب  کرر نبرد  اس . شکر در این جر یک مفهوم گسترد  و عرم شامول دارد  

مدیری  کند، هم  کررهار،   ک : اگر انسر  در مسدر اقتضرهری فطرت زندگی کند وفطرتش غریز  اش را

شود یر ب  غدر عبردات موساوم مای   فردی، خرنوادگی، اجتمرعی، اعم از آنچ  عبردات نرمدد  می  رفتررهری

شود، همگی مصداق شکر و زیر چتر معنی شکر قرار می گدرند؛ نمرز شاکر اسا ، کساب و کارر عادن      

 شکر اس ، ازدوا  غدر از شکر معنی نمی یربد، تحصدل علم و دانش شکر اس .

کای از آ  شاکر   و بر بدر  خالص : ب  کرر گرفتن هر توانی ک  خدا ب  انسر  داد ، شکر می شود. و ی

 شفرهی اس  و دیگری شکر قلبی اس . بنربراین شکر بر دو نوع اس : 

تشکر از خادا  عدم »نی مقربل این شکر، کفرا  ب  معنی عم -شکر ندّتی: شکر قلبی و شکر شفرهی -2

 .اس « در مصرف نعم  هر

داد  و...  شکر بدو  ند  خرص شکر: همۀ اعمرل، رفتررهر، فعرلدا  هار حتای اساتراح  و خواب     -1

عرطال و  »معنی مقربل این شکر، کفرا  ب  معنای   -شکر هستندبشرط جریر  در مسدر اقتضرهری فطری، 

 .اس « راکد گذاشتن نعم  و عدم استفرد  از آ 

در ایان بدار ، شاکر     در بدنش مردمی شکر تنهر در برابر نعم  هر و هنگرم برخورداری هر اسا .امر 

قرت برخورداری ندس ، و انسر  همدش  در حرل شاکر اسا  و   ی اس  و مختص اوهمدش  جرری و سرر

و با  مار    «.السَّقَم وَ الصْحَّةِ وَ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ فِي عَلَيَّ أَنْعَمْتَ بِمَا لَكَ الشُّكْرِ فِي»برید برشد: 

برشدد ک  هشدار می دهد ک  سپرس از خدا را ب  اوقرت تنعّم منحصر نکندد. عالو  بر شکر ندّتی، مواظب 

شکر عملی دچرر گسس  نگردد و فشرر رنج هر ب  روند فطری عملی تر  لطم  نزند. و حوادث موجاب  

تار روح   «:مِنِّيي  الينَّفْسِ  طُمَأْنِينَيةَ  وَ الرِّضَا رَوْحَ نَفْسِي مِنْ أَتَعَرَّفَ حَتَّى»گسستگی آ  نگردد: 
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 رضری  از تو و طمأندن  را در جر  خود دریربم. 

 : عدم تزلزل روحی؛ عدم گسس  و شل شد . طمأندن 

ابتدا توا  محکم کرد  ندروی درو  را می خواهد، امر این تنهر کرفی ندسا ؛ هار اراد  و انگداز  ای    

بوسدل  آنچ  موجب اس  ک   «:لَكَ يَجِبُ بِمَا»وقتی فرید  می دهد ک  ب  عمل برسد و لذا می گوید: 

 برای تو انجرم دهم.

 اس .« برء وسدل »، «با»ف برصطالح ادبی، حر

 الرِّضَا وَ الْأَمْنِ وَ الْخَوْفِ حَا ِ فِي»در هر حردث  و حرلتی برایم پدش می آید  «:يَحْدُثُ فِيمَا»

در حرلتی ک  ترس پدش می آید یر ایمنی، حردث  و حرلتی ک  رضری  من  «:النَّفْع وَ الضَّرِّ وَ السُّخْطِ وَ

 ب  ضررم برشد یر ب  نفعم. در آ  برشد یر نرخشنودی ام،

« شاکر نعما   »از مر خواست  اناد   (السالم علدهم) بد  اهل و آنچ  قرآ  شکر در ناگواری ها:

مراد امرم ندز شکر بر بال، شکر بر خوف، شکر برضرر، شکر بر بدمرری، ندس . «. شکر نقم »اس  ن  

توجا  کنداد؛ یعنای حاوادث و حارالت       «الساقَم وَ ةِالصِّتا وَ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ فِي»در « فی»ب  معنی حرف 

را نداز مای   « حرل»شکر خرر  شوم. در فراز بعدی لفظ  عملی نرگوار موجب نشود ک  از روند و جریر 

 «.النَّفْع وَ الضَّرِّ وَ السُّخْطِ وَ الرِّضَا وَ الْأَمْنِ وَ الْخَوْفِ حَالِ فِي»آورد: 

رابر نعم  اس  ک  قلبرً یر شفرهرً ب  جاری آورد  مای شاود. شاکر     شکر ندتی بر ندّ  خرص فقط در ب

س  فطاری اسا  خاوا  در    رعملی بدو  ند  خرص بل بر ند  عرم و قرار گرفتن کلّ زندگی در مسدر د

 بحبوحۀ شردی هر و خوا  در بحرا  رنج و نرشردی هر. 

دّتای داشات  برشاد. زیارا     ن ر  در حرالت گرفترری و مصرئب نبرید شکرسنو این بدا  معنی ندس  ک  ا

ترین حرالت ندز از نعم  هرئی برخوردار اس  و برید در برابر آ  هار شاکر کناد. و بهمادن     آدمی در بد

در اسالم کفرانی ترین عمل و دقدقرً مصداق اعتراض ب  خدا و نوعی اعاالم جناگ بار    « خودکشی»جه  

 برری متعرل اس . 
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 اس ، ک  آ  شرعر می گوید:  از موضع سرافرازی محکوم« مرگ خواهی»حتی 
 

 مرگ اگر مرد اس  گو نزد من آی
 

 تر ب  آغوشش بگدرم تناگ، تناگ   
 

 

این خواست  یر از موضع تکبر اس  و یر از موضع عُجب ب  عباردات خاود، و یار از موضاع کفارا  و      

 نرشکری. گفتۀ شرعر دیگر بهتر از این اس  ک  می گوید: 
 

 مهتری گر ب  کرم شدر دراس 
 

 2و خطر کن زکرم شدر درآرش 
 

 

 قُرَّةَ ذُرِّيااتِنا وَ أَزْواجِنا مِنْ لَنا هَبْ رَبانا»اگر مصداق برتری جوئی غریزی نبرشد و در راستری آیۀ البت  

برشد ک  آرزوی مصلح بود  و پدشرو بود  در امور اجتمارعی اسا . واالّ    1«إِماماً لِلْمُتَّقينَ اجْعَلْنا وَ أَعْيُنٍ

 خطر کرد ، تبرهی دندر و آخرت اس .  چندن

اس  و ایان صابر   « صبر»قرآ  و حدیث، در برابر سختی هر، مصرئب و بالیر، آنچ  از مر خواست  اند 

همر  شکر عملی اس  ک  گفت  شد در صورت درس  و صحدح باود  مسادر زنادگی هار عملای و هار       

 کرری، شکر اس . 

بریاد بارای رهارئی از     نته. « شکر برنتاگواری هتا  »آری، اما « شکر در ناگواری ها»و برالخر  

نرگواری هر هم کوشش کرد و هم رفع و دفع آ  هر را از خداوند خواس  ب  طوری ک  آنهم  خاواهش  

السالم در دعرهری پدشادن مشارهد  کاردیم کا  در نظار       رفع یر دفع بال و گرفترری هر از زبر  امرم علد 

چارا   (برهلل نعوذ)( امرم چرا این هم  راح  طلب اس . و یر گمر  می شود ک  )نعوذ برهلل ،سطحی نگرا 

 م  از نرگواری هر می ترسد. ه نای

در بخش نهم از همدن دعر سخن از حسن بصری و شرگردانش )مرلک بن دینارر، ثربا  بنارنی، ایاوب     

ان ، الغالم، حبدب فررسی، ساعد، عمار، صارلح اعمای، رابعاۀ عدویّا ، ساعد        عتبةسجسترنی، صرلح المری، 

« بدع  تصوف»جعفربن سلدمر ، ک  سفدر  ثوری را ندز برید بر آ  افزود( رف  ک  در جرمعۀ مسلمرنر  

ی و مصدب  خواهی باود، کارفی اسا  با  شارح      ند و یکی از اصول اسرسی شر  بالجوئرا بندر  نهرد  بود

                                                
 حنظل  بردغدسی. 2

 سورۀ فرقر . 13آیۀ  1
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 عطرر ندشربوری مراجع  کندد. «تذكرة االولياء»احوال آنر  در 

ا ب  بالجوئی و مصدب  خواهی معنی می کردند و ارمغرنی بود ک  حسن بصری از گروهی ک  زهد ر

آبرء و اجداد مسدحی و دیر نشدن خود، وارد جرمعۀ مسلمرنر  کرد  بود و بشدت در مدر  امّ  گساترش  

السالم در برابر  می یرف  در حدی ک  شرگردا  او شخصد  هری بنرم ترری  مسلمرنر  شد  اند. امرم علد 

صحدف  بر این قبدل دعرهر بدنش آنر  را محکوم می کارد،  در وم این سدل انحراف قرار داش ؛ ن  تنهر هج

بازرگ   ۀعمالً ندز بر آنر  و افکرر نردرس  شر  مبررز  می کرد ک  در بخش نهم از همدن دعر یک نمون

رسمرً عرفار  شار  را   از آ  را دیدیم ک  عمالً همۀ آنر  را در اجتمرع بزرگ حرجدر  سر افکند  کرد و 

 عوض کرد  بودند. « شکر»را در نرگواری هر بر « صبر»ابطرل کرد. آنر  جریگر  

 شکر بر دو نوع اس : شکر شرکری و شکر شکوری. فرق میان شاکر و شکور:

اس ؛ در هر مورد ک  انسر  ب  نعمتی می رسد شکر آ  را ب  جری آورد. این « موردی»شکر شرکری 

   در کنرر افعرل دیگر؛ یکی از اعمرل و کردارهری فراوا  انسر  اس . اس« فعل»شکر یک 

افعارل و   ۀو ملکاۀ درونای اسا  و بار هما     « خصال  »ندسا ، یاک   « فعل»امر شکر شکوری یک 

کردارهر، گفتررهر و رفتررهری شخص شاکور صابغ  و باوی     ۀکردارهری انسر  جرری و سرری اس ؛ هم

 وشددنش، اعمرل جنسی و حتی خوابددنش و نفس کشددنش. شکر می گدرد حتی خوابددنش خورد  و ن

ب  یک آی  از قرآ  بر نظر دقدق توج  کندد: پس از شمررش نعم  هرئی ک  با  حضارت سالدمر  و    

ای اوالد داود  2«:الشَّكُور عِبادِيَ مِنْ قَليلٌ وَ شُكْراً داوُدَ آلَ اعْمَلُوا»اوالد حضرت داود داد ، می فرمریاد:  

 عمل شکری، و از بندگر  من اندک اند آنر  ک  شکورند.عمل کندد، 

را نمی خواهد بل داشتن خصل  مستمر و جرری و شرمل شخصدتی درونای  « شکر موردی»در این آی  

   رنگ و بوی شکری بدهد؛ کل زندگی شر  شکر برشد. ۀ اعمرل و کردارشررا می خواهد ک  بر هم

 گدرد:در این آی  س  مطلب برید مورد دقّ  قرار 

تنهر شکر صارفرً   «.شُكْراً داوُدَ آلَ اعْمَلُوا»می گوید « فر شکروا آل داود شکراً»اعملوا: نمی گوید  -2

قلبی یر شفرهی در برابر نعم  هر را نمی خواهد، بل می خواهد کا  هماۀ اعمارل هار و رفتررهار و کال       

                                                
 سورۀ سبأ. 23آیۀ  2
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 زندگی، شکری برشد. 

 : عمل کندد عمل تر  شکری برشد ن  غدر شکری. اس « تمدز»شکراً: این کلم  در این آی  یر  -1

الساالم   اس : عمل کندد شکر را. این معنی بر روح ادبدرت قرآ  و اهل بدا  علادهم  « مفعول ب »و یر 

گفت  اس   ،«اعملوا الصلّوة»قرآ  هرگز نگفت  اس   مثرل؛ سرزگرر ندس  و فرقد فصرح  اس . از برب

اگار ماراد    «.أَمْوَالِكُمْ زَكَاةَ أَدُّوا»گفت  اند  ،«اعملو الزكاة»ز نگفت  اند و اهل بد  هرگ «.الصاالة أَقيمُوا»

 2«.اعملوا شكراً»در حرلی ک  می گوید  «.ادّوا شكراً»یر  «اقيموا شكراً»مفعول ب  بود برید می فرمود 

 س  کرربرد دارد:  1اس  ک « مفعول مطلق»و یر 

کا   «. فاشدكروا شدكراً  »برید خود کلم  تکرار می شد: اس ؛ در این صورت « تأکدد»یر برای  الف:

 چندن ندس .

معنی چندن می شود: عمال  « تنوین وحدت»ن صورت بر توج  ب  اس ؛ در ای« تعددن عدد»یر برای  ب:

 کندد تنهر یک شکر را. ک  درس  ندس . 

برشد. و این  اس : ک  معنی چندن می شود: عمل کندد و عمل تر  عمل شکری« تعددن نوع»یر برای  ج:

 ندارد. « تمدز»درس  اس  و فرقی بر معنی 

برشاد،  « ملکۀ شخصدتی»اس  و بر یک خصل  درونی ک  « مشبه  صفة»الشکور: شکور، صدغۀ  -3

اعمرل  قرین شد  دالل  دارد بر این ک : جریر  کلی و عمومی« عمل»آی  بر  نیدالل  می کند و چو  در ا

 ر و هم بر مرهد  شکر.غۀ شکدر بستر شکر برشد هم بر صب

حتی خوابدد  و نفس  (آل  و علد  اهلل مثالً: همۀ رفتررهر، کردارهر، کررهر و اعمرل پدرمبر اکرم )صلّی

 شکر صرفرً قلبی و یر شفرهی در برابر نعم  هر اس .  ،کشددنش، شکر اس . و تنهر یکی از این اعمرل

ی اس  و یر زندگی غدر شاکری، و یار بار    رکجریر  و روی هم رفتۀ زندگی یک انسر ، یر زندگی ش

 نسب  و درصدی مدر  این دو.

الزم اس  واالّ این « صبر»ندس ؛ در شکور بود  « شکر گفتن»شکور بود  غدر از شرکر بود  اس ؛ 

                                                
 را برگزید  اند ک  نردرس  و عوامرن  اس .« مفعول ب »متأسفرن  متو  تفسدری و مترجمر  قرآ  معنی  2

 و غدر از این س  صورت ندس . 1
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حرل  درونی گسست  می گردد و شکوری  از بدن می رود گرچ  شرکر بود  بارقی مرناد  برشاد. صابور     

 ر جریر  شکوری  را حفظ می کند. بود  در هنگرم نرگواری ه

آی  ای ک  در چهرر سور  از قرآ  تکرار شد  اس :  ،«شَكُور صَباارٍ لِكُلِّ لَآيا ٍ ذلِكَ في إِنَّ» قرآن:

. و در هادچ آیا  ای   33و سروۀ شاوری آیاۀ    21، سورۀ سبأ آیۀ 32، سورۀ لقمر  آیۀ 2سورۀ ابراهدم آیۀ 

ندرمد  اس . زیرا هر فرد غدر صبور ندز مای تواناد هرازگارهی شارکر      «صبار شاكرٍ»یر  «صبّاراً شاكراً»

 برشد امر نمی تواند شکور برشد. 

گفت  شد ک  در برابر بالهر و نقم  هر، از مر شکر نخواست  اند، صبر خواست  اند. امر این صبر قاوام  

 د بود.دهند  و بر پر دارندۀ شکوری  اس  و اگر صبوری نبرشد، شکور بود  ندز نخواه

 وَ»الساالم کا  مای گویاد:      بر این مقدّمۀ پر پدچ و خم، می رسدم ب  معنری درس  سخن امارم علدا   

خدایر ب  من توا  پدوند داد  و مساتمر کارد  باد      «:لَكَ الشُّكْرِ فِي تَقْصِيرِي عِنْدَ الْحٍََّ ارْزُُْنِي

 تقصدر در شکوری  می گردد. وقتی ک  در شکر برای تو بر گسس  رو ب  رو شوم. گسستی ک  موجب 

شاکوری    -ارادۀ ایمرنی درو  ۀبوسدل -ۀ نعم  ایمر  ک  ب  من داد  ایلبوسد ؛«عَلَي أَنْعَمْتَ بِمَا»

 را مستمر کنم.

اس . اگر مرادش شکر در برابر نعم  و شکر شرکری بود، می گف  « برء وسدل »، «با»گفت  شد این 

و  2«مَدا أَلْهَدم   الشُّكْرُ عَلَدى »آمد  اس  مرنند « علی»رهر بر حرف ک  در همۀ دع ،«علي ما انعمت علّي»

 امثرل آ .

در حرل  آسریش و در حرل  رنج، در حرل  صاح    «:السَّقَم وَ الصْحَّةِ وَ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ فِي»

برای مصرئب و در حرل  بدمرری. مراد این ندس  ک  برای رنج و بدمرری ندز شکر کنم.زیرا گفت  شد ک  

 و نقمرت از مر صبر خواست  اند ن  شکر، بر خالف بدنش صوفدر .

تر در درو  خود روحدّ  رصاری  از تاو را و طمأندناۀ     «:الرِّضَا رَوْحَ نَفْسِي مِنْ أَتَعَرَّفَ حَتَّى»

 درونی را دریربم؛ احسرس کنم؛ درک کنم؛ داشت  برشم. 

                                                
 . فرمریش حضرت زهراء علدهر السالم در خطبۀ فدکد .111ص  11بحرر،    2
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برای تو انجرم دهم دربررۀ هر آنچ  بر من حردث  ک  رضری  و طمأندنۀ درونی بر آنچ  واجب اس 

می شود: در حرل خوف یر در حرل ایمنی، در حرل خشنودی یر در حرل نرخشنودی، در حارل ضارر یار در    

 الضَّيرِّ  وَ السُّخْطِ وَ الرِّضَا وَ الْأَمْنِ وَ الْخَوْفِ حَا ِ فِي يَحْدُثُ فِيمَا لَكَ يَجِبُ بِمَا»حرل نفاع:  

   «.فْعالنَّ وَ

 

 

 بخش دوازدهم

 فضل خدا

 دعا و باالتر رفتن خواسته

 حسادت بر دو نوع است

 واکنش در برابر موفقیت دیگران

 نعمت های حسادت انگیز

 تحدی و ابطال خواهی

 توحید و قضا و قدر
 

 أَحَيداً  أَحْسُدَ لَا حَتَّى الْحَسَدِ مِنَ الصَّدْرِ سَلَامَةَ ارْزُُْنِي وَ آلِهِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ»

 خَلْقِيكَ  مِينْ  أَحَدٍ عَلَى نِعَمِكَ مِنْ نِعْمَةً أَرَى لَا حَتَّى وَ فَضْلِكَ  مِنْ ءٍشَيْ عَلَى خَلْقِكَ مِنْ

 وَ بِكَ كَذَلِ أَفْضَلَ لِنَفْسِي رَََوُُْ إِلَّا رَخَاءٍ أَوْ سَعَةٍ أَوْ تَقْوَى أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ دُنْيَا أَوْ دِينٍ فِي

را « پرکی سادن  ام از حساد  »خدایر، بر محمد و آلش درود فرس  و  «:لَك شَرِيكَ لَا وَحْدَكَ مِنْكَ

ب  من عطر کن، تر بر هدچ کس از بندگرن  بر چدزی ک  از فضل خودت داد  ای حسردت نکنم، و تار آ   

ا  دندوی، عرفد  برشد یار تقاوی،   خوا  نعم  دینی برشد و خو -ک  نعمتی را ب  کسی از بندگرن  داد  ای

تو، و تنهر از تو، ک   از جرنبنبدنم مگر امددوار برشم برای خودم بهتر از آ  را  -گشریش برشد یر آسریش
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 شریکی برای تو ندس .
 

 شرح
 

رهر شد  و رهار    «الْحَسَد مِنَ خَلِّصْنِي»در بخش پنجم عبررت  دعا و باالتر رفتن خواسته:

استرر شد. امر در این جر پس از طی مراحل از راز و ندرز، خواست  را بارالتر بارد  و   بود  از حسد را خو

 سَيلَامَةَ  ارْزُُْنِيي  وَ»را خواسات  اسا ، مای گویاد:      از حسردت چدزی بدش از رهر شد  یر رهر بود 
کن کن. یعنی درو  مرا از حسد پرک کن؛ ریشۀ حسد را از قلب من بردار؛ ریش   «الْحَسَد مِنَ الصَّدْرِ

 وَ»ن  این ک  ریش  هری آ  در دل من برشد و تنهار از با  فعلدا  رسادد  آ  محفاوظ برشام و گفا :        
 برز دار.  -ک  یکی ندز حسد اس  -مرا از گنرهر  «:الذُّنُو، عَنِ احْصُرْنِي

در آ  جر گفت  شد ک  اصل غریزۀ حسد بطور برلقو ، در هر انسرنی هس ، آنچ  از انسار  خواسات    
 در قرلب حسد بروز نکند. برشد،مدیری  این غریز  اس  تر در جه  غبط   اند

را مای  « امدادواری »در این جر از غبط  ندز برالتر رفت  و صرفرً برزداشتن از حسد را نمی خواهد، بال  

 زیرا غبط  بر دو نوع اس : «.ذَلِكَ أَفْضَلَ لِنَفْسِي رَََوُُْ إِلَّا»خواهد: 

این ناوع غبطا  در ادبدارت عارب از مصاردیق       -من هم این نعم  را داشتم.غبطۀ راکد: ای کرش  -2
 اس .« اَمَل»

این ناوع   -غبطۀ محرّک و انگدزانند : من هم بکوشم تر از فضل خدا این نعم  را ب  دس  آورم -1
اس . رجرء آرزوی خرلی ندس  بل آرزوئی ک  شخص در صادد با    « رجرء»در ادبدرت عرب از مصردیق 

 آ  برشد، اس .  دس  آورد 
 اس . « رجرء»بود امر در این جر « اَمَل»در آ  جر خواست  اش 

بر این روش یک اصل دیگر از اصول رابط  بر خدا را ب  مر یرد می دهد ک : بهتار اسا  در دعار با      
کردیاد،  « مُانِعم النّعمارت  »تدریج پدش بروید؛ هر قدری ک  احسرس صمدمد  بدشتر بار ربّ العارلمدن و   

 ۀ تر  را برال ببرید. خواست
در موارد متعدد از این مجلدات گفتا  شاد: برخای هار از ایان کا  خواساتۀ بزرگای را از خداوناد          
بخواهند، خودداری می کنند. درس  همر  طور ک  چدزی از دیگرا  می خواهند، گمر  مای کنناد کا     

ارد. در حقدقا  ضامدر   محدودی  تاوا  یار محادودی  کراما  د     (برهلل نعوذ)خداوند ندز مرنند بشرهر 
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نرخودآگر  آنر  در خدا شنرسی دچرر مشکل اس . هار خواساتۀ بازرگ مشاروع را مای تاوا  از خادا        
دوس  نداشت  برشاد، کمتار از   « کوچک خواهی»را بدش از « بزرگ خواهی»خواس . بل خداوند اگر 

هری بزرگ را ندز از آ  دوس  ندارد. پس برید درو  و اندیش  را در خدا شنرسی تکمدل کرد و خواست  
 او خواس . 

امر در این جر روش و روال برال برد  خواست  را یرد می دهد ک : درس  اس  در همر  آغرز دعر می 

بهتر اس  حرل  قلبی را مراعرت کندم هر چ  قلب آمرد  تر و در  نتوا  خواست  بزرگ را خواس ، لدک

 تر می گردد.  صمدمد  برال برشد، استجرب  خواست  ندز دس  یرفتنی

انسر  موجود عجدب و شگف  اس ، برخی هر ب  حق گفت  اند  حسادت نیز بر دو نوع است:

بویژ  در انسر  شنرسی غربی ک  نرتوا  تر از آ  اس  ک  اعمرق و زوایر و ابعرد «. انسر  موجود نرشنرخت »

دستی بل عوامرن  اس  می درونی انسر  را بشنرسد. تعریف حسردت از دیدگر  غربدر  یک تعریف ژورنرل

 گویند: حسد یعنی زوال نعم  کسی را خواستن. امر در بدنش مکتب مر حسردت بر دو نوع اس : 

حسردت محض: کسی نعم  و موفقد  کسی را مای بدناد و نساب  با  آ  احسارس نرخشانودی        -2

 درونی می کند، زیرا نوعی احسرس حقررت و عقب مرندگی در خودش می کند. 

مستدل: شخص حسود عالو  بر اصل حسردت، استدالل هم می کند: چرا برید این شخص حسردت  -1

چندن نعم  یر موفقدتی داشت  برشد؟ او ک  ب  فال  دلدل و فال  نقص شخصدتی سزاوار آ  ندسا ، مان از   

 او ب  چندن نعمتی سزاوارترم.

و استحقرق داشتن ندس ، زیارا   مسئلۀ سزاوار بود  طالسالم ب  مر یرد می دهد ک  مسئل  فق امرم علد 

هم دارد، برای برخی هر از فضل خود می دهاد و فضال فراتار از عادل     « فضل»خداوند عالو  بر عدلش، 

 اس ، محرسبرت و استداللی ک  شخص حسود می کند )اگر درس  برشد( در حدطۀ عدل اس  ن  فضل. 

گرد می بدناد کا  خداوناد    حتی در فضل ندز تبعدض ندس ، اگر شخص حسود ب  خویشتن خویش بن

نعم  هری بسدرری ب  او داد  اس  ک  بر معدرر عدل ن  سزاوار آ  بود  و ن  استحقرقش را داشت  اس  و 

 همگی فضل بود  اند. 

اگار قارار باود     «.فَضْيلِك  مِينْ  ءٍشَيْ عَلَى خَلْقِكَ مِنْ أَحَداً أَحْسُدَ لَا حَتَّى»امرم می گوید: 

 بِظُلْمِهِمْ النَّا َ اللَّهُ يُؤاخِذُ لَوْ وَ»رفترر کند، انسر  دچرر وضعد  وخدم می گشا :  خداوند تنهر بر عدلش 
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اگر بنر بود خداوند صرفرً بر عدلش رفترر کند هدچ جنبند  ای را در روی زمدن  2،«دَاباةٍ مِنْ عَلَيْها تَرَكَ ما

یشتن خویش و یر ستم ب  دیگرا . و ب  دور ندستند، یر ستم ب  خو« ستم»برقی نمی گذاش . زیرا همگی از 

تر  بر خدا این اصل را فراموش نکندد: خدایر بر مر بر فضل  رفترر کن نا  بار    ۀمر یرد داد  اند ک  در رابط

 1«.بعدلك تعاملنا ال و بفضلك عاملنا»عدل  

ی حسردت غریزی ک  ب  فعلد  برسد، یک بدمرری اس ، این بدمرری در حسردت مستدل، یک بدمرر

 (بارهلل  نعوذ)اس : « ب  زیر سؤال برد  کرر خدا»دوم را ندز ک  بس خطرنرک اس  ب  همرا  دارد و آ  

انتقرد از خداوند اس . اگر یک مشرک ب  وجود شریک برای خدا قرئل اس ، حسود مستدل، خاودش  

 را شریک خدا قرار می دهد ک  برید نظر او ندز در کررهری خدا در نظر گرفت  می شد. 

انسر  نسب  ب  هر چدزی ک  بر برصر  اش می بدناد، بار    اکنش در برابر موفقیت دیگران:و

و بر ذائق  اش می چشد، واکنش س می کند، بر سرمع  اش می شنود شرمۀ اش شم می کند، بر المس  اش لم

  آ  نشر  می دهد. و بر مشرهد  موفقد  دیگرا  هرگز بدو  واکنش ندس  و نمی تواند برشد. یر نسب  ب

مواردی اس  ک  شخص موفق از منسوبر  او یر از دوستر  و محبوبر  او برشد.  رشردمر  خواهد شد؛ این د

 و یر حس نرخشنودی از آ  خواهد داش . 

 و این مرهد  غریزی انسر  اس . 

قرار اس  روح فطرت، روح غریز  را مدیری  کند تر دچرر بدمرری حساد نگاردد. را  پدشاگدری و    

 آ  چدس ؟ این مدیری  بر پریۀ چ  چدز استوار می شود؟  حتی درمر 

السالم ب  مر  پری  این مدیری  اس . امرم علد « رجرئی»بل آرزوی « اَمَلی»امر ن  آرزوی صرفرً  آرزو؛

را احسرس کردید، ب  همر  فضل بای کارا  خادا رجرءمناد      دسیرد می دهد هر وق  تحرّک غریزی ح

درونی در جه  و بستر رجرء جرری می شود نا  در جها  رشاک و     برشدد. در این صورت آ  واکنش

 حسردت؛ سرزند  می شود ن  مخرّب. 

با  طاور خودآگرهرنا  رفتارر      داشت  برشدد و بر ضمدر نرخودآگر و یرد می دهد: اگر این هوشدرری را 

                                                
 سورۀ نحل.   62آیۀ  2

 .326ص  23بالغ  )خوئی(   فی شرح نهج ال البراعةمنهر   1
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از او بگدریاد،  کندد، دچرر بدمرری نمی شوید. و یرد می دهد: اگر این هوشدرری را از خداوند بخواهداد و  

حسردت از درو  تر  زدود  می شود. و آرزوی رجرئی در قلب شخصد  شمر جری می گدرد  ۀاسرس غریز

 حَتَّيى »و هدچ نعمتی و موفقدتی در دیگرا  مشرهد  نمی کندد مگر انگدز  ای می شود برای امدد رجرئی: 

بهتار از   «.ذَلِيكَ  أَفْضَلَ لِنَفْسِي رَََوُُْ . إِلَّاخَلْقِكَ... مِنْ أَحَدٍ عَلَى نِعَمِكَ مِنْ نِعْمَةً أَرَى لَا

 آ  برالتر از آ  را در چشم انداز امددم داشت  برشم. 

امدد داشتم و خودم را ب  رجرء عردت دادم و آ  را ب  خصل  درونای   ،اگر در چندن موارد پرسش:

 ؟  می شودچمبدل کردم، امر ب  آ  نرسددم، در این صورت فرید  این رجرء 

بر بدر  دیگر: همدش  چندن ندس  ک  بر رجرء و تصمدم برای ب  دسا  آورد  آ  نعما  و خواساتن    

ی در این برنرم  بدش از کرمدربی اس ؟ و تکرار نرکارمی  ماین موفقد  از خدا، ب  آ  برسم و احتمرل نرکر

 هر همر  رجرء را مخدوش کرد  و از بدن می برد. 

کرمدربی و موفق شد  در ب  دس  آورد  آ  نعم  ندس ، نظرش ب  السالم ب   نظر امرم علد  پاسخ:

یعنی اصال اسرسای در ایان     «.الْحَسَد مِنَ الصَّدْرِ سَلَامَةَ ارْزُُْنِي وَ»اس  ک  گف  « سالم  صدر»

مسئل  سالم  روانی و شخصدتی اس . وقتی ک  هدف اصالی ساالم  درو  و بهداشا  آ  و محفاوظ     

تمرً ب  این هدف خواهد رسدد و این در اثر دس  ندرفتن ب  آ  نعم ، مخادوش  مرند  از بدمرری برشد، ح

نمی شود. و کرمدربی کرمالً حرصل اس . و اگر ب  خود آ  نعم  هم برساد، چا  بهتار. مگار محفاوظ      

و پدکار   مرند  از بدمرری آ  هم بدمرری ای خطرنرک مرنند حسردت ک  عالو  بر روح و روا  ب  جسم

 کرمدربی ندس ؟ ،  می کندانسر  ندز سرای

سالم  جسام در اثار    2«:الْحَسَد ُِلَّةِ مِنْ الْجَسَدِ صِحَّةُ»السالم:  امدرالمؤمندن علد  -2 حدیث:

مراد این ندس  ک  هم  بدمرری هر از حسد نرشی می شود، مقصودش این اس  ک  اگر  -کمی حسد اس .

 رر بدمرری جسمی خواهد شد. کسی هدچ بدمرری دیگر نداشت  برشد امر حسود برشد، دچ

 شگف  اس  غفل  حرسدا  از سالم  بد  هر. 1«:الْأََْسَاد سَلَامَةِ عَنْ الْحُسَّادِ لِغَفْلَةِ الْعَجَبُ» -1
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... کردارشار  درد بای    2«:الرَّخَياءِ  حَسَدَةُ الْعَيَاءُ الدَّاءُ فِعْلُهُمُ وَ»..دربررۀ منرفقر  می فرمرید:  -3

 آسریش دیگرا  حسردت می ورزند.درمر  اس ، و بر 

 أَوْ سَيعَةٍ  أَوْ»السالم آمد  اسا :   اس  ک  در این سخن امرم سجرد علد « رخرء= آسریش»این همر  

 «.رَخَاءٍ

نسب  با  همادیگر    1«:الْحَطَبَ النَّارُ تَأْكُلُ كَمَا الْإِيمَانَ يَأْكُلُ الْحَسَدَ فَإِنَّ تَحَاسَدُوا لَا» -3

 یرا حسردت ایمر  را می خورد همرنطور ک  آتش هدزم را می خورد.حسردت نورزید، ز

 3«.الْحَطَب النَّارُ تَأْكُلُ كَمَا الْإِيمَانَ لَيَأْكُلُ الْحَسَدَ إِنَّ»السالم:  امرم صردق علد  -2

 3السالم ندز آمد  اس . همدن حدیث از امرم برقر علد  -6

و  2«.يَغْبِط لَا وَ يَحْسُدُ الْمُنَافٍُِ وَ يَحْسُدُ لَا وَ يَغْبِطُ نَالْمُؤْمِ إِنَّ»الساالم:   امرم صردق علد  -1

 احردیث دیگر. 

برای شخص حسود هر نعمتی حساردت انگداز اسا ، امار در ایان       نعمت های حسادت انگیز:

سخن امرم فقط چند عنوا  را می بدندم ک  عبررتند از: نعم  در دیان، نعما  در عرفدا ، در تقاوی، در     

، در آسریش. چرا تنهر این شش نعم  را نرم برد  اس ؟ ممکن اس  در پرسا  گفتا  شاود: هماۀ     گشریش

 شمول، بسند  کرد  اس . السالم ب  این  نعم  هر زیر چتر این شش عنوا  جری می گدرند و امرم علد 

نعمتای یار    عنوا  بود، ذکر دو مورد اول کرفی بود. زیرا هر امر برید گف  اگر در مقرم اکتفر ب  شمولِ

 بطور خرص ذکر شد  اند؟  رر مورد بعدی چ  خصوصدتی دارند ک دندوی اس  و یر اخروی. چه

  دو مورد اول کرفی بود، ردیف کرد  چهرر مورد بعدی بدلدل خصوصادتی اسا    درس  اس پاسخ:

شر  در این خصوصاد    ۀک  دارند و آ  دو نوع و دو گون  بود  مرهد  این چهرر موضوع اس  ک  هم

                                                
 .282، فدض خطبۀ 281همر ، ابن ابی الحدید، خطبۀ  2
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تُعدرف االشدياء   »مشاخص مای شاود کا      « ضدشار  »و « عادم شار   »مشترک هستند، و آ  بر دق  در 

   «باضدادها

 مثالً عدم عرفد  بر دو  نوع اس : 

 عدم عرفد  واقعی. -2

 عدم عرفد  خدرلی و تلقدنی. -1

 از در مبرحث پدشدن چدستی و تعریف عرفد  بدر  شد: عرفد  یعنای معارف باود  از گرفتارری هار،     

کالت و مصرئب. ممکن اس  کسی در کمارل عرفدا  برشاد، لادکن خاودش خاود را گرفتارر، دارای        مش

ک  غرفل از نسبد  جهر  هستند این گون  فکر می کنند و « اطالق گرا»مشکالت و مصرئب بداند. افراد 

 يهِمَيا فِ مَغْبُيونٌ  نِعْمَتَيانِ »هدچ وق  لذت عرفد  را نمی چشند. و همدن طور اس  آسریش، ک  فرمود: 

دو نعم  اس  ک  اکثر مردم )هر کسی بر درصادی( در آ  هار    2«:الْفَرَاغ وَ الصْحَّةُ النَّاسِ مِنَ كَثِيرٌ

 مغبو  می شوند: صح  بد  و آسریش. وقتی گرفترر می شوند ارزش آ  هر را می شنرسند. 

 فتنۀ فکری می شوند.یعنی دچرر  1آمد  اس ؛« مفتو ٌ»، «مغبو ٌ»در ضبط دیگر این حدیث ب  جری 

دو  3«:الْعَافِيَة وَ الْأَمْنُ مَكْفُورَتَانِ نِعْمَتَانِ»فرمود  اس :  (آل  و علد  اهلل و ندز رسول اکرم )صلّی

 نعم  هستند ک  قدرشر  شنرخت  نمی شود: امند  و عرفد 

آنچ  منحصر تنهر ب  افراد پر توقع و مطلق گرا منحصر ندس ، بل « خدرل»و « احسرس»پس اصل این 

ب  آنر  اس  حرل  شدید آ  اس  ک  بدمرری روحی و بدنشی اس  و توج  امرم در این جری ساخن با    

 این بدمرری اس . 

 «.گشریش»و همچندن اس  دربررۀ 

مسئل  این ندس  ک  شخص تقوی داشت  برشد و از تقوای خویش غرفل برشد، بل ک  « تقوی»امر دربررۀ 

ر عُجب اس  ک  خود را یک فرد متّقی بداند. غفل  از تقوی در منشاأ آ   در این موضوع انسر  در خط
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السالم، امر چنر  ک  بریاد با  ارزش و اهمدا  آ      ر  می دهد؛ فردی اس  پدرو مکتب اهل بد  علدهم

توج  کرفی و آگرهرن  ب  آ  ندارد، درس  مرنند کسی ک  در صح ، فراغ، عرفد  اس  امر توج  کرفی 

 ب  آ  ندارد.

السالم ب  خرطر کدام خصوصد ، این چهرر عنوا  را آورد  اس   ر این نگر  می فهمدم ک  امرم علد ب

 ذِكْيرِ »در حرلی ک  دو عنوا  نعم  دندوی و اخروی شرمل این دو نداز اسا . چنادن گفتارری مصاداق      

 اس  ب  خرطر اهمد  خصوصد  خرص.  «الْعَامْ بَعْدَ الْخَاصْ

قدر ب  دقریق و ظرایف انسر  شنرسی و روا  شنرسای و شانرخ  انسار     شگف  اس : این مکتب چ  

 رابط  خود بر خود، را در نظر می گدرد. 

در کل وجود انسر ، در فکر و اندیشۀ انسار ، در کال زنادگی انسار ،      تحدّی و ابطال خواهی:

افزود ک  بر آ  هر  دق  و کروش کندد، بدندیشدد، ببدندد آیر یک عنوا  دیگر می توا  بر این چهرر عنوا 

 در این خصوصد  مشترک برشد؟ 

توج  فرمرئدد: بحث در خطرهر و اشتبرهرت ندس  ک  ممکن اس  هر فردی از یک نعمتی از نعم  

هر غرفل برشد. بحث در عنرصر انسر  شنرختی اس ؛ انسر  در این چهرر مورد چندن اس ، صرف نظار از  

 ا در بخش بعدی همدن دعر خواهدم دید. موارد خطر و اشتبر . خطرهر و اشتبرهرت ر

اس ، ن  در اندیشا  هار و افکارر و    « ضمدر نرخودآگر  انسر »بر بدر  دیگر: مسئل  از مسرئل درو  و 

شخصد  خودآگر  او ک  گرهی دچرر خطر و اشتبر  می شود. و در این مجلادات مکارر گفتا  شاد کا       

 رخودآگر  انسر  اس . موضوع علم انسر  شنرسی و ندز روا  شنرسی، شخصد  ن

خصوصد  مشترک دوم این چهرر نعم  این اس  ک : فقدا  یکای از آ  هار )بقاول اماروزی هار(      

زندگی را ب  دوز  مبدل می کند؛ اگر همۀ نعم  هاری دندار را داشات  برشاد، لاذتی از باود  و زیساتن        

ا  اهمدا  قربال   نخواهد داش . امر این خصوصد  مشترک در مقریس  بر خصوصد  مشترک برال چناد 

توج  علمی در انسر  شنرسی ندارد؛ فرق شر  فرق مسرئل علمی و مسرئل ژورنرلدستی اس . و آنچ  ماورد  

 اس  مسئلۀ علمی برال اس .  السالم نظر امرم علد 
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نسخۀ پدشگدری از بدمرری حسد و ندز درمر  آ  بدین صورت گش  کا :   توحید و قضا و قدر:

جارئی نا    انگدزش غبطا  )آ  هام غبطا  ر    ،حسردت در دیگرا  ب  جری بر مشرهدۀ نعم  هری ششگرن 

 ملی( را در قلب خودمر  ایجرد کندم و جریر  صرفرً غریزی را ب  جریر  فطری مبدل کندم.غبط  صرفرً ا

خدا را نردید  گرف . عمل ب  این نسخ  بدو   (برهلل نعوذ)در این تبدیل، نبرید تکروی کرد و  اما اوالً:

ی از خداوند، درس  ندس ؛ ممکن اس  کسی در صورت تکروی موفق برشد لدکن از نظار  کمک خواه

 مکتب مر این گون  موفقد  در واقع خودش یک بالی الهی اس . 

بر بدر  دیگر: هدچ موفقدتی ندس  مگر بر خواس  و قضری الهی. اگر بر توج  و آگرهی ب  کمک الهی 

 وی ب  دس  آید، نقم  اس  گرچ  ظرهرش نعم  برشد. برشد، نعم  اس . و اگر بدو  آ  و بر تکر

هر پدید  ای ک  در زندگی انسر  پدش می آید دو جنب  دارد: جنبۀ قضارئی و جنباۀ قَادَری. در ایان     

مسئل  ندز جنبۀ قدری آ  ب  عهدۀ خود شخص اس  ک  انگدزش غبطۀ رجرئی را در خود ایجرد کند، امر 

 أَفْضَتلَ  لِنَفْسِی رَجَوْتُ إِلَّا»السالم می گوید:  بخواهد. و لذا امرم علد برید جنبۀ قضرئی آ  را از خداوند 

جرنب قضرئی « منک»و « بک»جرنب قَدَری آ  اس  و دو کلمۀ « رَجَوْتُ»کلمۀ  ؛«مِنْک وَ بِکَ ذَلِکَ

 آ  اس . 

 بوسدلۀ تو؛ بر توسل ب  قضر و خواس  تو.«: بک»

و عاالو  بار    -ک  آ  را ندز تو داد  ای -ی عالو  بر توا  خودماز تو، ن  صرفرً از خودم، یعن« منک»

 ری و محرسبرتی، از قضری تو ندز بهرمند گردم.دَاستفرد  از اسبرب و وسریل قَ

فقط بر تو و از تو، ن  بی تو و نا  بار دیگارا  و نا  صارفًر بار اسابرب         ؛«لَک شَرِیکَ لَا وَحْدَکَ»

مصداق شرک اسا    توج  ب  تو، حتی فکرم و اراد  ام و توانم بدو محرسبرتی، و ن  بر خودم ب  تنهرئی. 

 را و یر اسبرب و وسریل را پرستش کرد  اس . ک  یر خود

 2حوال  می کنم. «دو دست خدا»مسئل  قضر و قَدَر، بس پدچدد  اس ، شرح آ  را ب  کترب 
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 بخش سیزدهم 

 غریزه و فطرت کشمکش
 خطا بر دو نوع است

 تمال پیروزی غریزه و شکست فطرت بیشتر می شوددر چهار حالت اح
 ایثار باالترین انگیزش فطری
 انسان بر سر دوراهی ایثار

 فرق ما هوی سلطنت و امامت معیار نظری و معیار عملیِ
 

 الَّْلَيلِ  مِينَ  الِاحْتِرَاسَ وَ الْخَطَايَا  مِنَ التَّحَفُّظَ ارْزُُْنِي وَ آلِهِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ»
 سَوَاءٍ  بِمَنِْْلَةٍ مِنْهُمَا عَلَيَّ يَرِدُ بِمَا أَكُونَ حَتَّى الْغَضَبِ  وَ الرِّضَا حَا ِ فِي الْخخِرَةِ وَ الدُّنْيَا فِي

 عَيدُوْي  يَيأْمَنَ  حَتَّى الْأَعْدَاءِ  وَ الْأَوْلِيَاءِ فِي سِوَاهُمَا مَا عَلَى لِرِضَاكَ مُؤْثِراً بِطَاعَتِكَ  عَامِلًا
 درود آلش و محمد بر خدایر، «:هَوَايَ انْحِطَاهِ وَ مَيْلِي مِنْ وَلِيْي يَيْأَسَ وَ ََوْرِي  وَ ظُلْمِي مِنْ

فرس ، و )توا ِ( خود پرئی از خطرهر و پرسداری از لغزش هر، در امور دندر و آخرت، در حرل خشانودی  
نودی و خشم( بار مان وارد مای شاود، در جریگار       و خشم، ب  من بد . تر نسب  ب  آنچ  از این دو )خش

مسروی برشم؛ عمل کنند  ب  طرع  تو برشم، طرع  و رضری  تو را بر هر چداز دیگار مقادم دارم، هام     
دربررۀ دوسترنم و هم دربررۀ دشمنرنم، تر دشمنم از ستم و تعدی من احسرس ایمنی کند، و دوساتم از کاج   

 وای نفسم مأیوس برشد. شد  من )از خط عدال ( و سقوط من ب  ه
 

 شرح
 

 تحفّظ: خودپرئی؛ پرئدد  خود. لغت:

ب  معنی « حَرَس»مصدر برب افتعرل از مردۀ  -؛ نگهبرنی از خویشتن خویش«خود نگ  داری»احتراس: 

 حفرظ  و نگهبرنی.

 جریگر : موضع.  منزلة:
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ری و استقرم  خود را از می گویند: این دیوار مریل شد  اس ، یعنی استوا -مدل: مریل شد ؛ کج شد .

 دس  داد  و کج شد  اس . 

یک: خطر در فکر و اندیش  و تشخدص. این نوع خطر گنر  ندسا ، زیارا   خطا بر دو نوع است: 

گنر  نبود  آ  را  ،امّ  ۀاس . و حدیث مشهور و نرمدار و مورد قبول هم« موجود جریز الخطرء»انسر  

 أُمَّتِيي  عَينْ  وُضِيعَ »فرمود  اسا :   (آل  و علد  اهلل )صلّی پدرمبر اکرم حدیث رفع:اعالم کرد  اس ؛ 

 مَيا  وَ إِلَيْيهِ  اضْيطُرُّوا  مَيا  وَ يُطِيقُيونَ  لَيا  مَا وَ يَعْلَمُونَ لَا مَا وَ النِّسْيَانِ وَ الْخَطَأُ خِصَا ٍ تِسْعُ

 أَوْ بِلِسَيانٍ  يُظْهِرْ لَمْ مَا الْحَسَدُ وَ خَلٍِْالْ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْوَسْوَسَةُ وَ الطِّيَرَةُ وَ عَلَيْهِ اسْتُكْرِهُوا

 نُ  چدز از ام  من برداشت  شد  )دربرر  آ  هر مؤاخذ  نخواهند شد(:  2«:يَد

 خطرء.  -2

 فراموشی.  -1

 مثالً نمی دانس  خورد  فال  چدز حرام اس  آ  را خورد.  -آنچ  ندانست  عمل کنند. -3

 دارند. آنچ  طرق  عمل ب  آ  را ن -3

مثالً می دانس  خورد  فال  چدز حرام اس  امر در شرایطی قارار   -آنچ  بر آ  مضطرّ شد  اند -2

 گرف  ک  چرر  ای جز خورد  آ  نداش . 

گذاشت  اند ک  برید فال  کرر را  بر سرش از برب مثرل: اسلح  را -آنچ  بر آ  مجبور شد  برشند -6

کس دیگر را بکشد، در این صورت برید کشت  شد  خودش را بار  بکنی. مگر این ک  از او بخواهند ک  

 کشتن دیگرا  ترجدح دهد.

 تفأل قهری: تفأل بر دو نوع اس : فرل زد  ارادی. و ب  فرل گرفتن قهری.  -1

فرل زد  ارادی نکوهدد  اس ؛ انسر  برید بر اسرس عقل و اندیش  زندگی کند ن  این ک  بار تفاأل از   

کرد  و آ  هر را بریگرنی و بریکوت کند. خوا  در رفتررهری خرد و ریز، و خوا  در عقل و اندیش  عبور 

 مسرئل کال .

                                                
، «وضع»در برخی از ضبط هر بویژ  در متو  حدیثی اهل سن  ب  جری  -ط دار االضواء. 363ص  1کرفی )اصول(    2

 آمد  اس .« رُفع»
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امر تفأل قهری، قهری و بدو  اراد  اس  و انسر  در مواردی نمی تواند از آ  تحفّاظ و احتاراس داشات     

 برشد. 

لّ هرگز ب  حد ک  پرسش هرئی دارن« رابطۀ خدا بر جهر  و انسر »وسوس  در خلق : همگر  در  -8

 خدا شود.  (برهلل نعوذ)و پرس  آ  هر نخواهند رسدد، زیرا بنر ندس  انسر  هر چدز را بداند و 

حسد مردامی ک  ب  مرحلۀ عملی زبرنی یر اقدامی نرسادد  برشاد: در بخاش پانجم و دوازدهام از       -1

ای از غرایز بشر اسا .  همدن دعر بحث مشروحی دربررۀ حسد داشتدم و گفت  شد ک  اصل حسد، غریز  

آنچ  برید انسر  انجرم دهد قرارداد  این غریز  در تح  مدیری  فطرت اس  کا  در ایان صاورت با      

 مبدل می گردد.« امدد رجرئی»

 پس، خطرء فکری و اندیش  ای، گنر  ندس .

نوع دوم خطر در اثر انگدزش هری درونی و روانی اس ؛ انگدازش هارئی کا  غریازی هساتند و       دو:

تضرهری فطری را کنرر می زنند و چو  فطرت کنرر زد  شود، عقل بریگرنی می گردد و فکر در اختدارر  اق

ابازار کارر   « هوی= هوس»غریز  قرار می گدرد. و مکرر بدر  شد ک  عقل ابزار کرر روح فطرت اس  و 

 غریز  اس . 

مادن خطار اسا  کا  تاوا ِ      السالم در این بخش از دعر، ه این نوع خطر، گنر  اس . و مراد امرم علد 

 وَ الْخَطَايَيا   مِينَ  اليتَّحَفُّظَ  ارْزُُْنِيي  وَ»خودپرئی و خود نگهبرنی از آ  را از خداوند مای خواهاد:   

   «.الَّْلَل مِنَ الِاحْتِرَاسَ

و احتراس از برب « تفعل»ندس ، زیرا تحفظ از برب « احتراس»و « تحفظ»در نوع اول از خطر جری 

درسا  ندسا     در فکر و اندیشا ،  از مصردیق رکود و برزداشتن هستند. رکود خواستنو هر دو « افتعرل»

برید ندرو و سرع  و سالم  آ  را از خدا خواس  تر دچرر خطر نشود، گرچ  اگر خطر هم بکند گنر  

 ندس . 

البت  گون  ای از خطری اندیش  ای هس  ک  گنر  اس  بل گنر  کبدر  اس ، بل ب  منزلاۀ خارو  از   

ن اس . و آ  احسرس بی ندرزی ب  دین و اصول مسلم دینی و تفکدک مدر  اندیش  و دین اس ، چنادن  دی

اندیش  ای از اصل و اسرس خطر اس  تر چ  رسد ب  نتریج آ . بر اندک دقتی روشن می شود ک  منشأ این 

 حس بی ندرزی ندز ب  غریزۀ تکبر و خود خواهی بر می گردد.
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امارم   وزی غریزه و شکست فطرت بیشتر متی شتود:  در چهار حالت احتمال پیر

السالم در این بخش از دعر چهرر حرل  را معرفی می کند ک  انگدازش هاری غریازی بادش از هار       علد 

 حرل  دیگر، بر پس زد  فطرت، توانمند می شوند: 

دار خشنودی در حدّ برال؛ شعف و شردی افراطی: حتی افراد رند گرهی ک  می خواهند فردی را وا -2

کنند ک  بر خالف فکر و تشخدصش عمل کند، می گویند: حرال خدلی سرحرل اس  و پدشنهرد مر را مای  

پذیرد. یر می گویند: برای این پدشنهرد فالنی را ب  پدش او بفرستدم چو  نسب  ب  او رضری  دارد و از او 

 خشنود اس . 

گرائای و سارکوب فطارت،    خشم و غضب: هر تصمدمی در حرل غضب، عرری از عنصار غریاز     -1

 نخواهد بود. غصب توا ِ تحفظ و احتراس را از انسر  سلب می کند. 

الحيبّ  »حبّ: دوس  داشتن کسی موجب مدل و کجی از خط عدل می گردد، کا  گفتا  اناد:     -3

 «.ي و يُصمّميُع

 بغض: کدن  و دشمنی نسب  ب  کسی موجب مدل و کجی از خط عدال ، دربررۀ او می گردد.  -3

 «.الَّْلَل مِنَ الِاحْتِرَاسَ وَ الْخَطَايَا  مِنَ التَّحَفُّظَ ارْزُُْنِي وَ»ی گوید: خدایر م

 مِمَّينْ  فَهُيوَ  لِلَّيهِ  مَنَعَ وَ لِلَّهِ أَعْطَى وَ لِلَّهِ أَبْغَضَ وَ لِلَّهِ أَحَبَّ مَنْ»السالم:  از امرم صردق علد 

ب  خرطر خدا برشد، بغض و نفرتش ب  خرطر خدا برشد، عطر کسی ک  دوس  داشتنش  2«:إِيمَانُهُ يَكْمُلُ

 و بخشش برای خدا برشد، و عدم اعطریش ندز برای خادا برشاد، او از کسارنی اسا  کا  ایمارنش کرمال        

 می شود. 

اس ، در اولّای کوشاش   « نگهبرنی از خود»و « خودپرئی»فرق مدر  تحفظ و احتراس همر  فرق مدر  

از او صردر نشود، و در دومی سعی می شود کا  از ورود چدازی با  درو      می شود ک  چدز نکوهدد  ای

 شخصد ، ممرنع  شود. 

تحفظ را بر خطر مقرر  کرد  چو  خطر از انسر  صردر می شود. و احتراس را بر زلّ  )لغزش( قارین  

                                                
 .138ص  61بحرر،    2
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ر منشاأ خطا   ،در درو  و در گزینش هری درونی پدش می آید ک  برز همر  لغزش ،کرد ، زیرا ک  لغزش

 می گردد. 

 وَ الرِّضَا حَا ِ فِي»خطر و لغزش دربررۀ امور دندوی برشد یر اخروی.  ؛«االخِرَة وَ الدُّنْيا فِي»

 در خشنودی و شردی برشد یر در حرل  خشم و غضب. ؛«الْغَضَب

انسر  موجودی اس  در معرض رضری  و غضب. و آنچ  انسرند  اقتضر می کند، مسروی باود  ایان   

تصمدمرت اوس . و این ندز بزرگ مشکل بشر اس  و برید چندن توا  را از خدا خواسا :   دو حرل  در

تر آنچ  از رضر و غضب ب  من وارد می شاود با     «:سَوَاءٍ بِمَنِْْلَةٍ مِنْهُمَا عَلَيَّ يَرِدُ بِمَا أَكُونَ حَتَّى»

 منزلۀ مسروی برشند. 

ند و ب  عرصۀ تصمدم شاخص وارد مای   انگدزش هرئی در حرل  غضب حردث می شو وارد می شود:

 شوند و همچندن اس  رضر.

پس از آ  ک  ب  این تسروی مدر  دو حرل ، موفق شد، برید ب  یک اصل ندز توج  کند زیرا یکای از  

 دو حرل  را بر می گزیند:

بر رضر و یر غضب خود غرلب آمد  و هدچ تصمدمی ندز نمای گدارد؛ تنهار با  خودپارئی و خاود        -2

از خطر و لغزش اکتفر می کند. این سزاوار انسر  قوی و ندرومند روحای ندسا . زیارا حرلا      نگهداری 

 تسروی ب  رکود منجر می گردد. 

باالترین و ارجمند ترین عمل پس از غرلب آمد  بر رضر و غضب، تصمدم گرفت  و عمل کند.  -1

ضب غریتزی، بته   در نزد خدا عملی است که پس از فائق آمدن بر انگیزش رضای غریزی یا غ

یعنی حرلا     «بِطَاعَتِك عَامِلًا»عمل در حرل  عردی ب  این ارزش نمی رسد. ک  می گوید:  عمل آید.

 تسروی را ب  حرل  عمل در طرع  تو برسرنم.

اس  و بدرنگر حرل  اس ، یعنی پس از حرلا   « حرل»در این کالم « عرمالً»عرمالً: در اصطالح ادبی 

 م.تسروی ب  حرل  عمل برس

مقدم بدارم رضری  تو را بر هما  چداز کا  غدار از آ  دو      «:سِوَاهُمَا مَا عَلَى لِرِضَاكَ مُؤْثِراً»

 )حرل  تسروی و حرل  عمل( برشد. 
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از روی این عبررت اخدار بار تسارمح شادید،      -تر جرئی ک  در دسترس من بود  -شررحر  و مترجمر 

 د. را ندرفت  ان« همر»عبور کرد  اند و مرجع ضمدر 

 وَ ظُلْمِيي  مِينْ  عَيدُوْي  يَيأْمَنَ  حَتَّيى »دربررۀ دوستر  و دشامنر .   «:الْأَعْدَاء وَ الْأَوْلِيَاءِ فِي»

 حتی دشمنم از ظلم و جور من احسرس ایمنی کند. «:ََوْرِي

ظلم اعم از جور اس ؛ هر جوری ظلم اس  امر هر ظلمی جور ندسا . ظلام گارهی عادم ادای حاق      

ی تعدی و تجروز ب  حق دیگری اس  این جور اس . اگر کسی )مثالً( احترام معلّم، دیگری اس . و گره

همسری  را رعری  نکند، این ظلم اس  امر جور ندس . و اگر کسی احترام آنر  را بر تحقدر یار پرخارش   

 مخدوش کند، جور اس . این فرق در مسرئل اجتمرعی و اقتصردی زاویا  بدشاتر بارز کارد  و روشان تار       

 ردد. می گ

دوستم از مدل )کج شد  از خط عادال (   «:هَوَايَ انْحِطَاهِ وَ مَيْلِي مِنْ وَلِيْي يَيْأَسَ وَ»و حتی 

 من و فرو افتردنم در هوی )= هوس( مأیوس گردد. 

گفت  شد ک  عقل ابزار کرر فطرت و هوی ابزار کرر غریاز  اسا  و خارو  از مقتضارهری      تکرار:

دروی کرد  از هوی اس ، بل استخدام عقل در جه  غرایز اسا . و امارم   فطرت، تعطدل کرد  عقل و پ

هشدار می دهد ک  در این چهرر حرل  احتمرل پس زد  فطرت و تعطدل شاد  عقال و سالطۀ غریاز  و     

 هوی بدشتر و شدیدتر اس . 

 ایثرر: مقدم داشتن دیگری بر خود. و این بر دو نوع اس : ایثار باالترین انگیزش فطری:

 ثرر غریزی. ای -2

 ایثرر فطری. -1

اس ؛ مرنند از خود گذشتگی و فدا کرری حدوا  برای فرزندش کا   « خود»ایثرر غریزی برگشتش ب  

رفترر قهری و جبری طبدع  حدوا  اس  و نمی تواند از آ  خودداری کند؛ آفرینش این انگدز  را در نهرد 

 او گذاشت  اس  تر چرخش خلق  ادام  داشت  برشد. 

اس  و شخص می تواند « گزینش اختدرری»ایثرر فطری انگدزۀ صرفرً طبدعی قهری ندس ، بل یک امر 

 از آ  خودداری کند.
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هس ، لدکن اراد  ندز بر دو نوع اس : اراد  اختدرری و اراد  جبری. انسر  و « اراد »اراد : در هر دو 

  در غاذائی کا  خاود با  آ      ادیگر حدوا  هر دو در صدد تغذیۀ خود هستند قهراً و جبراً. مقدم داشتن

 ندرزمند اس ، بر ارادۀ اختدرری اس . 

و اطعرم مای کنناد مساکدن، یتادم و      2«:أَسيرا وَ يَتيماً وَ مِسْكيناً حُبِّهِ عَلى الطَّعامَ يُطْعِمُونَ وَ» قرآن:

سالم( اس  ک  خود ال اسدر را. این آی  دربررۀ امدرالمؤمندن، فرطمۀ زهرا، امرم حسن و امرم حسدن )علدهم

 گرسن  مرندند و غذای شر  را ب  آ  هر دادند. 

و آنر  را بر خود مقدم می دارند گرچا  خودشار     1«:خَصاصَةٌ بِهِمْ كانَ لَوْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلى يُؤِْْرُونَ»

 ب  آ  بشدت ندرزمند برشند. 

 ایثرر بر ارادۀ اختدرری بر چهرر نوع اس : 

  «.قربة الي اهلل»ر اسرس ندّ  بر ارادۀ الهی و ب -2

چندن ایثرری گرچ  ارادۀ اختدرری اس  لادکن برگشاتش با  غریاز  و برصاطالح       :بدو  این ندّ  -1

 ندارد.  یقهرمر  برزی اس ، و از نظر مکتب قرآ  و اهل بد  غدر از حمرق  معنی دیگر

م انگدازۀ خاود پرساتی، )=    ایثرر شرک آمدز: ایثرری ک  در آ  هم انگدزۀ و ند  الهی برشد و ها  -3

برشد، خوا  کم و خوا  زیرد، آ  عمل را در   همر  قهرمر  برزی(. عنصر خود خواهرن  ب  هر نسبتی در آ

د. زیرا خداوند اعالم کرد  اس  ک  عمل شرک آمدز را نمای خواهاد و   دهردیف ایثرر غریزی قرار می 

 برشد.  «خلوص»آ  عمل را می خواهد ک  کرمالً بر اسرس 

السالم  اشتبر  نشود؛ هدچ عملی ندس  مگر برای خود انسر  اس ، حتی ایثرر اهل بد  علدهم توضیح:

نسب  ب  مسکدن، یتدم و اسدر ک  در آیۀ برالتر دیدیم، برای خودشر  و با  نفاع خودشار  اسا  کا  در      

مر نسب  ب   3«:قَمْطَريراً عَبُوساً يَوْماً رَبِّنا مِنْ نَخافُ إِنَّا»اخروی خودشر  بود؛ انگدز  شر  این بود:  جه 
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 وَ الْيَوْمِ ذلِكَ شَرَّ اللَّهُ فَوَقاهُمُ»روزی ک  عبوس و سخ  اس  خرئف هستدم. ک  ب  دنبرل آ  می فرمرید: 

و خدای شر  )ب  خرطر این ایثررشر ( آنر  را از شرّ آ  روز نگ  داشت  و آنر  را  2«:سُرُوراً وَ نَضْرَةً لَقَّاهُمْ

 شرط و شردی رسرندد. نب  

از عمل ایثرری فقط ب  آخرت منحصر ندس ، در ایان آیا  دو بهرمنادی و دو نفاع     «  خود»بهرمندی 

 آمد  اس : « خود»برای 

 «.الْيَوْمِ ذلِكَ شَرَّ اللَّهُ فَوَقاهُمُ»وقری  و حفرظ  از شرّ روز قدرم :  -2

 وَ»د، یعنای در همادن زنادگی دنداوی:     و احسرس نشرط و سرور در همر  وق  ک  ایثرر کرد  ان -1

یرد خادا بناد  اش را    «:ذكر اهلل عبده يسّر»ک  این یک اصل مسلّم تجربی اس :  «.سُرُوراً وَ نَضْرَةً لَقَّاهُمْ

مسرور می کند، تر چ  رسد ب  ایثرر ک  هم نشرط آور اس  و هم شاردی آفارین. پاس معدارر چدسا ؟      

 بر می گردد. پس معدرر ایثرر درس  و ایثرر کرذب چدس ؟« خودنفع »هر ایثرر فطری ندز ب   ۀانگدز

خود غریزی و خود فطری؛ ایثرر بارای  «: دو گرنگی خود»و  کلید طالئیدر این جر برز می رسدم ب  

ایثارر   ،بهرمندی خود غریزی، ایثرر ندس ، خود خواهی و خود پرستی اس . امر ایثرر بارای خاود فطاری   

 کرام  انسرنی اس . اس  ک  در جه  انسرند  و 

غرفل اس  و براستی اگر انسر  فقط یک خاود  « خود»علوم انسرنی غربی از این تعدد و دوگرن  بود  

اسا ؛ پارراتو در تعریاف    « پرراتو»و یک نفس و یک روح داشت  برشد، حق بر مرکدرول و همشهری اش 

 مصداق حمرق  اس . فعل عقالنی می گوید: هر رفترری ک  ب  نفع خود نبرشد، غدر عقالنی و

 چ  حمرقتی برالتر از سرود حزب مررکسدستی تود  در ایرا  ک  می خواندند: 

 !قهرمرنر  !ای دوستر 

 جر  در ر  مدهن خود بدهدد بی مهربر

 از تن مر خو  بریزد 

 از خو  مر الل  خدزد

 پر الل  و گل بشود هم  جر چو  گلستر 
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ند مطربق هستی شنرسی و انسر  شنرسی خودشار ، ایثارر   ایثرری ک  مررکسدس  هر از انسر  می خواه

 کرذب اس . 

مترسفرن  مفسّرین و متکلمدن و اسالم شنرسر  مر ندز بدو  استثنرء تح  تأثدر ارسطوئدرت قرار گرفت  

می دانند، در نتدج  در اولدن گرم اسالم شنرسی دچرر انحراف شد  اناد  « نفس»و انسر  را تنهر دارای یک 

مسالمرنر  را   ۀبرزمرند  اند و قر  هرسا  کا  جرمعا    (السالم علدهم) بد  اهل و م شنرسی قرآ و از اسال

 سرگردا  کرد  اند. 

بار اسارس حابّ     «.أَسديراً  وَ يَتيماً وَ مِسْكيناً حُبِّهِ عَلى الطَّعامَ يُطْعِمُونَ وَ»آی  را از نو مشرهد  کندم: 

، کرر روح فطرت اس  و روح غریز  از آ  اجنبی ربة الي اهللقخدا این ایثرر را می کنند. حبّ اهلل و ند  

 اس . 

اگر انسر  مرنند حدوا  فرقد روح فطرت برشد، پس بقول پرراتو، عقل ندز ابزار کرر غریز  اس  و هر 

فعلی، رفترری، کرری ک  ب  نفع غریز  نبرشد، غدر عقالنی اس . امر در انسر  شنرسی مکتب مر ابزار کارر  

اس  و عقل ابزار کرر روح فطرت اس  و هر فعلی ک  صرفرً غریزی برشاد بادو    « ی= هوسهو»غریز  

مدیری  روح فطرت، غدر عقالنی اس  و هر فعلی تح  مدیری  فطرت برشد گرچ  برای ارضر و اقنرع 

 غریز  برشد، عقالنی اس . 

نداوی را بار   انسر  موجودی اس  بر سر دو راهای؛ یار زنادگی د    انسان بر سر دو راهی ایثار:

آخرت ترجدح می دهد، یر آخرت را بر دندر. امر آخرت بدو  دندر امکر  ندارد آ  کادام زنادگی اسا     

ک  دندوی نبرشد؟ پس آ  زندگی دندوی ک  محکاوم و ماذموم اسا ، کادام اسا ؟ زنادگی بار اسارس         

اسارس   اقتضرهری صرفرً غریزی و سرکوب کرد  روح فطرت، زندگی مذموم دندوی اسا . و زنادگی بار   

زنادگی دنداوی ماذموم ندسا  بال       2اقتضرهری روح فطرت ک  غرایز تح  مدیری  فطرت قرار گدارد، 

ممدوح اس  و انسر  برای چندن زندگی دندوی خلق شد  اس . و در عباررت مختصار: دندار گارا یعنای      

 غریز  گرا. و آخرت گرا یعنی فطرت گرا. 

 بَدلْ  -فَصَلَّى رَبِّهِ اسْمَ ذَكَرَ وَ -تَزَكَّى مَنْ أَفْلَحَ قَدْ»دربررۀ گزینش یکی از این دو را  می گوید:  قرآن:

                                                
 البت  غرایز ندز هرگز نبرید سرکوب شود بل برید مدیری  شود.   2
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و هماوار    -سعردتمند شد کسی ک  خود را تزکدا  کارد   2«:أَبْقى وَ خَيْرٌ الْآخِرَةُ وَ -الدُّنْيا الْتَياةَ تُؤِْْرُونَ

ر حارلی کا  آخارت    د -لدکن شمر زندگی دندوی را مقدم می داریاد  -اسم خدا را یرد کرد و نمرز خواند

 خدر اس  و پریدار. 

آمارد    هدچ ندرزی ندس  برای معنی تزکد  دچرر پر حرفی هری سطحی شاویم؛ تزکدا  یعنای    تزکیه:

 مدیری  غرایز بوسدل  فطرت.  کرد  درو  برای

دارد: برید هر کرر و عمل را بر اسم خدا؛ بار  « فدلتر و صرفی»انسر  برای تزکد ، یک  ذکر اسم خدا:

شروع کند، ب  محض گفتن آ  معلوم خواهد شد ک  این عمل صرفرً غریزی اس  یر بر مدیری  « هللبسم ا»

 فطرت. زیرا انسر  نمی تواند جرم، جنری ، هرز  گری را بر بسم اهلل شروع کند.

و این صرفی مرنند هر فدلتر ندرزمند شستشو و پرک کرد  اس  و حتای ندرزمناد تعاویض اسا  کا       

السالم را شهدد کردند.  رز انجرم می یربد واالّ ستمگرا  کربال بر نرم خدا امرم حسدن علد روزان  بر پنج نم

و اگر کسی کررهریش را بر نرم خدا شروع کناد و   1«.الْمُنْكَرِ وَ الْفَتْشاءِ عَنِ تَنْهى الصاالةَ إِنَّ الصاالةَ أَقِمِ»

اس . پس نمرز ندز ندرزمناد  « اَشقی»اس  بل  «شقی»نمرز هم بخواند برز هم مرتکب جرم و بز  شود، او 

 أَكُدنْ  لَمْ وَ»اس  ک  حضرت زکریر می گوید:  دعایک پشتوان  اس  تر اثر خود را از دس  ندهد و آ  

پروردگررا، من بر دعری تو شقی نبود  و ندستم. یعنای تاررک دعار دچارر شاقروت       3«:شَقِيًّا رَبِّ بِدُعاِِكَ

زکد  برشد مگر اهل ذکر نرم خدا برشد، و کسی نمی تواند اهل ذکر نرم خادا  اس . کسی نمی تواند اهل ت

الساالم   برشد مگر اهل نمرز برشد، و کسی نمی تواند اهل نمرز برشد مگر اهل دعر برشد. و لذا امارم علدا   

  هم، علوم انسرنی را در صحدفۀ سجردیۀ در قرلب دعر آورد  اس . دعر برالترین و برز کنناد  تارین را  با   

 اس .  تسوی خدا، و صرف کنند  ترین عرمل مسدر زندگی در جه  اقتضرهری فطر

 اگر نمرز ستو  دین اس ، دعر عدن دین اس . 

محی الدین اسپرندرئی )این بزرگ مرمور کربرلدسم ک  مرموریتش فرسود  و پوسرندد  جرمع  اساالمی  
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مدیترانا  و از جرناب دیگار دول     از درو  بود، تر جبهۀ جنگ هری صلدبی از طارف اساپرندر در غارب   

اروپرئی از جرنب شرق مدیتران ، دمرر از مسلمرنر  در آورند و با  خارک ماذل  بنشارنند( در فصاوص      

 و مولوی ک  جرنشدن او در خرنقر  قوند  گش  می گوید:  2مسلمرنر  را از دعر برز می دارد
 

 من گروهی می شنرسام زِ اولدار  
 

 ک  دهن شر  بست  برشد از دعار  
 

 

 امر قرآ  می گوید تررک دعر شقی اس .

 1«.شَقِيًّا رَبِّي بِدُعاءِ أَكُونَ أَالَّ عَسى رَبِّي أَدْعُوا وَ»و حضرت ابراهدم می گوید: 

 در بخش چهرردهم )آخرین بخش این دعر( ک  مختص ب  دعر اس  شرح دیگری خواهد آمد. 

راهی انسر  را هدای  کرد  اند ویژگای هاری    آمد  و در سر آ  دو (السالم علدهم) بد  اهل و قرآ 

و انسر  را ب  دو را  واضح و پدش روی، هدای  کردیم.  3«:النَّجْدَيْن هَدَيْناهُ وَ»هر دو را توضدح داد  اند: 

ر  را ر انسا و م 3«:كَفُوراً إِماا وَ شاكِراً إِماا السابيلَ هَدَيْناهُ إِنَّا»این را  ب  کجر می رود و آ  یک ب  کجر. و 

 گرا می شود و یر کفر ورزی می کند.ب  را  هدای  کردیم یر شکر

 هِديَ  الْجَتديمَ  فَإِنَّ -الدُّنْيا الْتَياةَ آَْرَ وَ -طَغى مَنْ فَأَماا»ایثرر دندر بر آخرت، بدو  طغدر  نمی شود: 

ز  گرا بر علد  روح فطرت هدچ کسی نمی تواند بر خداوند طغدر  کند، مراد طغدر  انسر  غری 2«.الْمَأْوى

 ندرمد  اس . « طغدر  بر علد  خدا»خودش اس . در هدچ آی  ای از قرآ  

ایثرر ریرئی: نوع چهررم ایثرر بر ارادۀ اختدرری، ایثرر ریرئی اس ؛ کسی ک  بر انگدز  ریرئی دیگرا   -4

ابزار هدف ابلدسی خود مای  دین و انسرند  را  ؛(برهلل نعوذ)را بر خود مقدم می دارد تر جلب توج  کند 

 الْآخِرِ بِالْيَوْمِ ال وَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ ال وَ النَّا ِ رِِاءَ أَمْوالَهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذينَ وَ»کند و این بدتر از شرک اس . 

                                                
: دوم و بدسا   دلدال » مقرلاۀ نداز با     و م،دو و اول   «فصاوص  آئدناۀ  در الادین  محی» کندد رجوع بدشتر شرح برای 2

 www.binesheno.com نو بدنش سری  «داد نفوذ مسلمرنر  مدر  در را کربرلدسم ک  بزرگ کربرلدس 

 سورۀ مریم.   38آیۀ  1

 سورۀ بلد. 21آیۀ  3

 سورۀ انسر .  3آیۀ  3
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هزین  مای کنناد و    ،و آنر  ک  اموال خود را برای ریرء مردم 2«:قَريناً فَساءَ قَريناً لَهُ الشَّيْطانُ يَكُنِ مَنْ وَ

ب  خدا و روز قدرم  ایمر  ندارند )زیرا ک  رفدق شدطر  هستند( و کسی ک  شادطر  همادم و ماونس او    

 برشد، مونس بدی اس . 

 كَالَّدذي  الْأَذى وَ بِالْمَنِّ صَدَقاتِكُمْ تُبْطِلُوا ال»ب  ر  کشدد  ایثرر ندز برگشتش ب  ایثرر ریرئی می شود: 

ایثررهر و بخشش هاری خودتار  را بار منّا  و      1...«:الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ ال وَ النَّا ِ ِاءَرِ مالَهُ يُنْفِقُ

اذی  برطل نسرزید؛ همرنند کسی ک  مرل خود را ریرءً هزین  می کناد و با  خادا و روز قدرما  ایمار       

 ندارد. 

)خدایر، ب  من توفدق بد ( تر رضری  تاو را   «:كَلِرِضَا مُؤِْْراً» السالم: برگردیم به کالم امام علیه

 مقدم بدارم. 

 اس . « ایثرر رضری  خدا»هر کرری بر ندّ  الهی، 

یاک معدارر    ک  در برال معدرر ایثرر درس  و ایثرر کرذب بدر  شد، معیار نظری و معیار عملی:

ترر ایثرری مار ، ایثارر صاردق    نظری بود. امر معدرر عملی در این مسئل  چدس ؟ از کجر بداندم ک  فال  رف

اگتر دشتمن شتما از تعتدی و     السالم پرس  این پرسش مر را می دهد:  ؟ امرم علد -اس  یر ایثرر کرذب؟

ستم شما ایمن باشد، و دوست شتما از تمایتل و کتج شتدن شتما بته نفتع او، متأیو  باشتد،          

ایان   ق خواهتد بتود.  ایثارهای تان )مقدم داشتن های شما( مقدم داشتن رضای خدا و ایثار صتاد 

 مَيْلِي مِنْ وَلِيْي يَيْأَسَ وَ ََوْرِي  وَ ظُلْمِي مِنْ عَدُوْي يَأْمَنَ حَتَّى»نشرنۀ عملی ایثرر صردق اس ؛ 

تر دشمنم از ستم و تعدی من ایمن برشد، و دوستم از مدال و کاج شاد  گرایشام و      «:هَوَايَ انْحِطَاهِ وَ

 و این دقدقرً ایثرر رضری  خدا اس .سقوط من ب  هوای نفس، مأیوس گردد. 

اس  و رفترر عقالنی آ  اس  کا   « رفترر هوائی= هوسی»رفترر بر اسرس انگدزش هری صرفرً غریزی، 

 برشد.  مرایمنی دشمن از غریز  گرائی مر و یأس دوس  از تمریل غریزی  ،آثرر عملی آ 
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 رفترر انسر  دربررۀ دیگرا  خرر  از س  صورت ندس : ثار:ئاست

 ایثرر صردق. -2

 ایثرر کرذب.  -1

 ثرر.استئ -3

 این ندز بر دو نوع اس :«. پر توقع بود »ثرر یعنی ایثرر خواهی از دیگرا = بدمرری استئ

ثرر در اثر بدمرری روانی ک  ب  طور نرخودآگر  عمل می کند و شخص هموار  حقوق خود را استئ -2

 ندس . « خود برتر بدنی» ،نشأ این نوع بدمرریمی بدند و از دید  حقوق دیگرا  نرتوا  اس . م

ثرر در اثر خود برتر بدنی: این بدمرری در اثر موفقد  یر موفقد  هرئی اس  ک  یک فارد در  استئ -1

 خودش می بدند. این ندز بر دو گون  اس : 

را  الف: خود برتر بدنی در هوشمندی و علم و دانش. شخص مبتال ب  این بدمرری توقع دارد کا  دیگا  

 در اموری ک  خرر  از تخصص اوس  ندز از او پدروی کنند. 

ب: قدرت: شخصی ک  ب  قدرت رسدد  توقع دارد ک  همگر  درباررۀ او از حقاوق خودشار  صارف     

 نظر کرد  و ب  نفع او ایثرر و از خود گذشتگی کنند. 

عنصری اس   ثرر نرشی از قدرت، یک خصل  اس : خصل  همگرنی؛ و می توا  گف متأسفرن  استئ

از عنرصر انسر  شنرختی. و بر جسررت تمرم می توا  گف  همگر  و هر انسر  )غدر از معصومدن( ب  این 

السالم می گویاد:   نقص و ضعف مبتال هستند ک  بر حصول قدرت، ب  فعلد  می رسد. امدرالمؤمندن علد 

 ثررگرا می گردد. استئمی کند؛ استئثرر  هر کس ب  قدرت برسد 2«:اسْتَأْثَرَ مَلَكَ مَنْ»

ک  درس  اس  لدک بار پریاۀ تبدادن علمای     « قدرت فسرد می آورد»در اصطالح مردمی می گویند: 

را می آورد ک  منشأ بسادرری از فساردهری   استئثرر  ندس . قدرت هر گون  فسرد را نمی آورد بل بدمرری

 خطرنرک می گردد ن  منشأ هر فسرد. 

السالم در سدرق مطلق آمد  اسا    الم امدرالمؤمندن علد این ک فرق ماهوی سلطنت و امامت:

هر کس، توج  کندد: یعنی اصل اولی دربررۀ هر کس این اس  ک  اگر با  قادرت برساد    «= مَن»ب  لفظ 
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نمی شود. پس انسر  هرگاز نبریاد با  طارف     استئثرر  خواهد شد. یعنی قدرت بدو استئثرر  دچرر روحدۀ

ف ادارۀ جرمع  چ  می شود؟ برای پرس  این پرسش ب  کلمۀ دیگار  قدرت برود. پس در این صورت تکلد

 هر کس قدرت مَلِکی و سلط  ب  دسا  آورد  «:مَلَكَ مَنْ»ک  در این سخن هس  توج  کندد: می گوید 

می کند. از این جر می فهمدم ک  امرم ، قدرت ندس ، رهبری اس ؛ یعنی امرم کسای اسا  کا     استئثرر 

 وَ أَمَا»رس مسؤلد  رهبری کند همر  طور ک  خودش ب  ابن عبرس گف : احسرس قدرت نکند بل احس

 أَخَيذَ  مَا وَ النَّاصِرِ بِوَُُودِ الْحُجَّةِ ُِيَامُ وَ الْحَاضِرِ حُضُورُ لَا لَوْ النَّسَمَةَ بَرَأَ وَ الْحَبَّةَ فَلٍََ الَّذِي

 وَ غَارِبِهَيا  عَلَى حَبْلَهَا لَأَلْقَيْتُ مَظْلُومٍ سَغَبِ لَا وَ ظَالِمٍ كِظَّةِ عَلَى يُقَارُّوا أَلَّا الْعُلَمَاءِ عَلَى اللَّهُ

آگار  بارش؛    2«:عَنٍْْ عَفْطَةِ مِنْ عِنْدِي أَزْهَدَ هَذِهِ دُنْيَاكُمْ لَأَلْفَيْتُمْ وَ أَوَّلِهَا بِكَأْسِ آخِرَهَا لَسَقَيْتُ

ضور آ  جمع )مردمی ک  بارای بدعا  بار    سوگند ب  خدائی ک  دان  را شکرف  و جر  را آفرید، اگر ح

من( نبود، و اگر بر یرری آنر  حج  بر من تمرم نمی شاد، و اگار نباود عهادی کا  خداوناد از علمار و        

دانشمندا  گرفت  ک  راضی نشوند بر پرخوری ظرلم و گرسنگی مظلوم، ریسمر  مهرر شتر خالف  را بار  

 اهلل آب می دادم ): در اول و روز رحل  پدرمبر صلّی کوهر  آ  می انداختم، و آخر آ  را بر کرسۀ اولش

آل  ک  خالف  ب  جری دیگر رف ، امروز هم می گذاشتم ب  هر جر ک  می خواهاد بارود(، آ     و علد 

 گر  می دیدید ک  این دندری شمر در نزد من پس  تر از عطسۀ بز مرد  اس . 

 مَنْ»، نفرمود «اسْتَأَْْرَ مَلَكَ مَنْ»رمود وکد = سلطن ( همدن اس . ففرق مدر  امرم  و ملک )= مل

. و همچندن اس  امرا و کرر گزارانی ک  از جرنب امرم منصوب می شوند. در نهج البالغ  نرم  «اسْتَأَْْرَ اَما

هری توبدخی آ  حضرت ب  استرندارا  و فرمرندارا  خاودش را مطرلعا  کنداد کا  چگونا  آنار  را در       

 نکوهش و بر چ  شدّتی سرزنش می کند. « قدرت لغزش از مسؤلد  ب  سوی»

روشان شاد ، امار در    « قدرت»و فرق آ  بر « مسؤلد »امروز در جمهوری اسالمی مر معنی و مفهوم 

 السالم هستند.  عمل، خدلی هر مشمول همر  توبد  هری شدید امدرالمؤمندن علد 

واردی ک  امکر  لغزش از مسؤلد  مرلک اشتر، شرح و بدر  اصول و فروع مسؤلد  اس  و م ۀو عهدنرم

 ب  قدرت اس  را ب  طور مشروح بدر  کرد  اس  ک  شرح آ  ندرزمند یک مجلد کترب ویژ  اس . 
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و ب  شرح برال اس  قدرت مرلی؛ صرحب سرمری  و مرل، از کررگر ایثرر می طلبد و این طلاب هام از   

مُلاک=  »هم شرمل  «اسْتَأَْْرَ مَلَكَ نْمَ»ضمدر نرخودآگر  او اس  و هم در ضمدر خودآگرهش. و عبررت 

می گردد، زیرا شرمل هر دو اسا  و مُلاک و   « مِلک= قدرت مرلی»و هم شرمل « قدرت سدرسی و نظرمی

 مِلک هر دو مصدر یک فعل هستند: 

 .و مِلْكاً و مُلْكاً مَلَكَ مَلْكاً لغت:

 

 

 بخش چهاردهم

 توحید و شریعت

 اخالص

 رابطۀ اخالص و اضطرار

 ص در دین و اخالص در عملاخال

 حدیث دربارۀ اخالص

 توسل و صحیفۀ سجادیه
 

 فِيي  لَيكَ  الْمُضْيطَرِّينَ  الْمُخْلِصِيينَ  دُعَياءَ  الرَّخَياءِ  فِي مُخْلِصاً يَدْعُوكَ مِمَّنْ اَْعَلْنِي وَ»

یش و خوشای مای   و )خدایر( مرا از سن  کسی قرار د  ک  ترا هنگرم آسر «:مَجِيد  حَمِيد  إِنَّكَ الدُّعَاءِ 

 خواند خواند  مخلصدن و مضطرّین ب  سوی تو در دعر. ک  تو ستود  ای و واال مقرم هستی. 

 

 شرح
 

ترجمۀ آزاد: و مرا از آ  کسرنی قرارد  ک  تو را در آسریش چنر  بر اخاالص مای خوانناد کا  بای      

 چررگر  ب  وق  درمرندگی می خوانند. توئی ستود  و واال مقرم. 
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اخاالص در  »ایناک   ، بحث مشروحی گذش . و«اخالص در ایثرر»خش قبلی دربررۀ در ب اخالص:

گر اس ؛ قرار اس  اقتضری فطرت را بر اقتضری غریز  مقدم بدارد:  سر  موجود گزینشن؛ گفت  شد ا«دعر

یرد خدا پشتوان  تزکد  اس ، و نمرز پشاتوان  یارد خادا     و ،«تزکد »ایثرر کند. و این گزینش و ایثرر یعنی 

 اس ، و دعر پشتوان  نمرز اس . امر ن  هر دعر، بل دعر بر اخالص. 

« مضاطرّ »انسر  )هر انسر ( در مواقعی مخلصرن  دعر می کند بر اخالص تمرم. و آ  وقتای اسا  کا     

 أَمادنْ »برشد؛ امددش از هر جرئی؛ از هر وسدل  ای برید  شود. و دعری مضطرّ مستجرب ترین دعار اسا :   

 2«.السُّوءَ يَكْشِفُ وَ دَعاهُ إِذا رَّالْمُضْطَ يُجيبُ

یعنی اعم از متقی و غدر متقی، زیرا اضطرار عرملی اس  ک  غریاز  را مجباور   « هر انسرنی»گفت  شد 

می کند ک  دس  ب  دامن فطرت زند، و غریز  و فطرت هر دو در صدد حفظ جر  متحداً متوج  خادا  

 می شوند. 

د؛ غریز  گرایر  تنهر دربررۀ جر  و مرل خود مضطرّ مای شاوند،   امر خود اضطرار مصردیق مختلف دار

 فطرت گرایر  دربررۀ دین شر ، و آبروی شر  ندز مضطرّ می گردند. 

حتی برخی هر دربررۀ یک ندرز خالف شرع و نرمشروع ندز مضطرّ می شوند؛ کسی ک  دچرر بدمرری 

ل اضطرار می رسد ک  یاک اضاطرار   عشق جنسی می گردد و نسب  ب  یک نرمحرم محض، واقعرً ب  حر

اس . بدیهی اس  ک  ایان مشامول آیا     « طغدر  غریز »صرفرً غریزی و بر علد  فطرت اس ، بل مصداق 

ندس . و یر کسی ک  اهل امر ب  معروف و نهی از منکر ندس  و نسب  ب  هر ستمی ک  در جرمع  مای  

سراغ خودش می آیاد بار حرلا  کارمالً      گذرد، بی تفروت اس ، وقتی ک  همر  جریر  ستم اجتمرعی ب 

 اضطراری دعر می کند. این ندز مشمول آی  ندس . 

در ترری  حکوم  هر خدلی از پردشرهر  وزیرا  برجستۀ خودشر  را اعدام کرد  اند، آقری وزیار در  

 تعظادم مای  آ  حرل مضطرّ شد  و دعر می کند. این ندز مشمول آی  ندس ، زیرا او ک  شر  را مرنناد با    

 اینک سزای شرک خودش را می بدند.  کرد

 أَتَدتْكُمُ  أَوْ اللَّدهِ  عَذابُ أَتاكُمْ إِنْ رَأَيْتَكُمْ أَ قُلْ»برال مطلق اس  لدکن بر آیۀ دیگر مقدّد شد  اس :  ۀآی
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 مدا  تَنْسَوْنَ وَ شاءَ إِنْ إِلَيْهِ دْعُونَتَ ما فَيَكْشِفُ تَدْعُونَ إِيااهُ بَلْ -صادِقينَ كُنْتُمْ إِنْ تَدْعُونَ اللَّهِ أَغَيْرَ السااعَةُ

بگو ب  من پرس  دهدد اگر عذاب )بالی( خداوند ب  سراغ تر  آید، یر قدرم  بر پر شاود، آیار    2«:تُشْرِكُونَ

بل تنهر خدا را می خواندد و او گرفترری  -غدر خدا را می خواندد؟ اگر )در برور ب  ب  هر( صردق هستدد

د اگر بخواهد. در حرلی ک  شمر آنچ  را ک  شریک قرار می دادید )در آ  حارل(  شمر را برطرف می کن

 فراموش کرد  اید.

 موضوع بحث آی ، دعری مضطرّ اس .  -2توضدح: 

استجرب  دعری مضاطرّ گذاشات  اسا  لادکن بار       راصل را ب ،«إِلَيْهِ تَدْعُونَ ما فَيَكْشِفُ»بر عبررت  -1

 هدچ تضمدن نداد  اس  و خداوند بر هدچ کسی عقد اخوت نبست  اس .اگر بخواهد،  «:شاءَ إِنْ»جمل  

این قدد مواردی را ک  دعری مضطرّ مخلصرن  هم برشد، از شمول آیۀ برال خارر  مای کناد. زیارا      -3

شاهوت   و همچنادن  شرک و پرستش غدر خدا؛ هر چ  برشد مرنع از استجرب  دعری مضاطرّ مای گاردد،   

 ر شد، شر  پرستی وزیر، و...، بر بدر  دیگر: شرک س  نوع اس : پرستی آ  عرشق ک  در برال ذک

 الف: شرک جلی؛ مرنند ب  پرستی. 

ب: شرک خفی؛ هر پرستش دیگر از قبدل، شهوت پرستی، شخصاد  پرساتی، مارل پرساتی، ریرسا       

 پرستی و...

  : حرل  مدر  این دو: ک  درصدی از شرک جلی و درصدی از شرک خفی برشد. 

«  »ضعدف ترین آ  اس . مورد « ب»جرب ، قوی ترین مرنع اس . مورد تممرنع  از اس مورد الف در

 بدنر بدن آ  دو اس . 

البت  اگر « إِلَدْ ِ تَدْعُو َ مر فَدَکْشِفُ»بر این هم ، برز دربررۀ شرک جلی ندز مأیوس نمی کند؛ می گوید: 

 يَتَقَبادلُ  إِنَّما»س  در اعمرل دیگر فرمود  اس : این ویژگی عدم یرس تنهر دربررۀ دعر ا«. شرءَ إِ ْ»بخواهد: 

 این اس  و جز این ندس  ک  خداوند قبول می کند از اهل تقوی.  1«:الْمُتَّقين مِنَ اللَّهُ

پاس الزم   هیچ عملی به ارج واالی دعا نمی رسد.کرربرد دعر، را  گشرئی دعر.  ؛این اس  مقرم دعر
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، همۀ علوم انسرنی را در قرلاب دعار بدارورد و ایان اسا  شاأ  برتار        بود فخر السرجدین و زین العربدین

  صحیفۀ سجادیه.

دعری »و ب  حدی ب  دعر اهمد  می دهد ک  می گوید: ب  من توفدق بد  ک  در حرل غدر اضطرار ندز 

کنم، در حرل گشریش، آسریش و فرا  حرل و فراغ برل ندز دعری مخلصرن  کنم مرنند دعرئی ک  « مضطران 

 دُعَاءَ الرَّخَاءِ فِي مُخْلِصاً يَدْعُوكَ مِمَّنْ اَْعَلْنِي وَ»سر  در اثر اضطرار بر اخالص کرمل می کند: ان

 «.الدُّعَاء فِي لَكَ الْمُضْطَرِّينَ الْمُخْلِصِينَ

و بر این بدر  ب  مر یرد می دهد ک : می تواندد در حرل غدر اضاطرار نداز در حاد خلاوص مضاطرّین،      

برشدد. مرادش این ندس  ک  سعی کنداد در حارل غدار اضاطرار نداز مضاطّر برشادد، بال          اخالص داشت 

 مقصودش امکر  دس  یربی ب  آ  اخالص اس . 

 و توا ِ برد دعر ب  مدزا  اخالص آ  بستگی دارد. 

 16آماد  اسا ؛ حادود    « خَلَاصَ »مورد از مردّۀ  32در قرآ  حدود  رابطۀ اخالص و اضطرار:

اخاالص بار    ۀالص دین و اخالص عمل اس . از این مدر  س  آی  در مقرم بدار  رابطا  مورد آ  دربررۀ اخ

 اضطرار اس : 

 بِهِدمْ  جَدرَيْنَ  وَ الْفُلْكِ فِي كُنْتُمْ إِذا حَتَّى الْبَتْرِ وَ الْبَرِّ فِي يُسَيِّرُكُمْ الَّذي هُوَ»سورۀ یاونس:   11آیۀ  -2

 دَعَدوُا  بِهِمْ أُحيطَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ مَكانٍ كُلِّ مِنْ الْمَوْجُ جاءَهُمُ وَ عاصِفٌ ريحٌ جاءَتْها بِها فَرِحُوا وَ طَيِّبَةٍ بِريحٍ

او )خدا( اس  ک  شمر را در خشکی و دریر سدر می دهد زمرنی ک  در کشتی هر  «الدِّينَ لَهُ مُخْلِصينَ اللَّهَ

هند، در حرلی ک  ب  آ  خوشحرل مای  قرار می گدرید. و کشتی هر بر بردهری موافق آنر  را حرک  می د

شوند، نرگهر  طوفر  شدید می وزد و اموا  از هر سو ب  طرف شر  می آید و احسرس می کنناد کا  در   

 . خوانند اخالص و بر دین خرلص میدسترسی ندارند(، خدا را از روی  محرصر  هستند )ب  هدچ وسدل  ای

هنگرمی کا  )در   «:الدِّينَ لَهُ مُخْلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا كَالظُّلَلِ وْجٌمَ غَشِيَهُمْ إِذا وَ»سورۀ لقمر :  31آیۀ  -1

سفر دریر( مو  آب مرنند ابرهر )ب  برالی سرشر  خدزش کند و( آنر  را فراگدرد خدا را بر دین خرلص می 

 خوانند.

هنگارمی کا  بار     «:الددِّينَ  لَهُ مُخْلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا الْفُلْكِ فِي رَكِبُوا فَإِذا»سورۀ عنکبوت:  62آیۀ  -3
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 کشتی سوار شوند، خدا را بر اخالص دین، می خوانند. 

« احتمارل درمرنادگی  »پدرم این آی  بر پدرم دو آیۀ برال فرق دارد؛ در این آی  انسر  را در مقرم  توضیح:

. بنربراین؛ دمواج  نشد ، ب  حرل  اخالص می رسدر نظر دارد؛ هنوز در دریر حرک  نکرد  و بر طوفر  

اضطراری ک  اخالص می آورد بر دو نوع اس : اضطرار برلقوّ  و اضطرار برلفعل. بدیهی اس  ک  دومای  

بدش از اولی اخالص آور اس  و لذا آ  را در دو آی  آورد  اس . اضطرار و احسرس ندرز ب  خدا نسابی  

ود بته ختدا را نستبی    اما اگر انسان نیتاز خت  اس  و مطربق همر  احسرس، اخالص حرصل می شود. 

  نداند و آن را مطلق بداند همیشه در حال اخالص خواهد بود.

آنچ  انسر  را از اخالص برز می دارد، تکد  ب  وسریل و وسریط اس . انسر  آگر  همدش  و هماوار   

ب  خدا تکد  می کند خوا  در حرل وجود وسریل و خوا  در حرل عدم آنهر؛ هم  چداز در اختدارر خادا    

وا  در خشکی و خوا  در دریر، خوا  در محرصر  و خوا  در گشریش. این آگرهی و این گون  خدا اس  خ

 شنرسی انسر  را مخلص می کند و حرل  اضطرار و عدم اضطرار برایش فرق نمی کند. 

اسا   « اخالص در دیان »  مذکور، محورشر هر س  آیۀ اخالص در دین و اخالص در عمل:

یعنی برورشر  ب  خدا خرلص می شود، از چ  چدز خرلص می شاود؟   «.الدِّينَ لَهُ مُخْلِصينَ»ک  می فرمرید 

وسریل و  سرترسر زندگی انسر ، و لحظ  لحظ  هری آ ، بر تش ب  هر. ثرندرً از پرستش وسریل؛اوالً از پرس

  بدیهی اس  و نقش و ارزش وسریل در نظر اسالم بسی پر اهمد  تلقای شاد   نیبر وسریل مبتنی اس  و ا

ب  حدی ک  اوالً عدم استفرد  از وسریل امکر  ندارد، ثرندرً عدم استفرد  از برخی وسریل، حارام اسا ؛ در   

= عرطل و برطل نگ  داشتن وسریل از قبدال  «عُطله»مجلدات قبلی بویژ  در مجلد پنجم ب  شرح رف  ک  

خود، ندز حارام اسا . و    زمدن، آب، سرمری  و...، حتی عطل  در ندروی انسرنی و ندروی جسمی و فکری

 هموار  قرآ  من  نعم  هر را بر انسر  گوشزد می کند و هر نعمتی وسدل  اس . 

غدر از استفرد  از وسریل اس ؛ مرل پرستی، قدرت پرستی، و...، اعتقرد ب  خدا را  «وسیله پرستی»امر 

سا  کا  انسار  با      نر خرلص می کند. و این بحث ب  محور شخصد  درو  و ضمدر نرخودآگر  انسار  ا 

 وسدل  پرستی می رسد در حدی ک  وسدل  برایش ب  می گردد در حرلی ک  خودش ب  آ  توج  ندارد. 
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بسات  با  مدازا      2هم ندسا ، بال بدناربدن آ  دو اسا ،    « شرک خفی»ندس ، امر « شرک جلی»این 

 استقالل اس  ک  شخص ب  وسدل  می دهد. 

عرصۀ ضمدر نرخودآگر  ب  عرص  خودآگر  بکشرند تر ب  هدچ  را از« رابطۀ خود بر وسدل »برید انسر  

 ندهد ب  هر قدری ک  استقالل دهد ب  همر  قدر از اخالصش کرست  می شود. « استقالل»وج  ب  وسدل  

اولدن عرمل ک  انسر  را از این حرل  منفی می رهرند، یرد آخرت اس ؛ هر وسدل  ای کررسرز اسا ،  

بگاذرد؛   «آخارت خاواهی  »ز ندس  مگر استفرد  از وسریل از صرفی و فدلتر امر هر وسدل  ای آخرت سر

مار آنار  را    1«:الدداار  ذِكْرَى بِخالِصَةٍ أَخْلَصْناهُمْ إِنَّا»دربررۀ حضرت ابراهدم، اسحرق و یعقوب می گوید: 

دعر کندد و بخواندد  3«:الدِّينَ لَهُ مُخْلِصينَ ادْعُوهُ»خرلص کردیم )ب  اخالص رسرندیم( بوسدلۀ یرد آخرت. 

 او را بر دین و برور خرلص.

 آگر  برش برای خداوند اس  دین خرلص انسر .  3«:الْخالِصُ الدِّينُ لِلَّهِ أَال»

در مبرحث توحددی، دین یعنی اعتقرد ب  اصول و فروع توحدد. آی  هری برال همگی در  ایمان خالص:

ایمار  خارلص نداشات      ندد خرلص( داشت  برشد، لدکاین محور بود، امر ممکن اس  کسی دین خرلص )توح

برشد؛ امروز خدلی از دانشمندا  هستند ک  ن  ب  پرس  هستند و ن  وسدل  پرسا ، توحددشار  کرمال    

ی، بودائی و برهمرئی با   جرمع  مسدحی، یهوددر اس  در عدن حرل ب  هدچ شریعتی پری بند ندستند؛ اینر  

چ کدام از شریع  هری مذکور آنر  را قرنع نمی کند و برای شر  قربال  و زندگی می کنند، و هد دندر آمد 

قبول ندس . و از اسالم یر ب  دلدل عدم آشنرئی و یر ب  دلدل تعصب نژادی، دور هستند. و صد البت  برخای  

ش شار  گرفتارر   یع  ندستند ک  بر وجود علم و دانا از دانشمندا  مسلمر  ندز بر تقلدد از آنر  پری بند شر

لدد محض شد  اند ک  مصداق دانشمندا  احمق می شوند، زیرا علم غدر از عقل اس ؛ گرهی همرا  عقل تق

 و گرهی بدو  عقل. 

نرمدد  می شود کا  فقاط دیان اسا  نا       « توحدد تکوینی»این گون  توحدد و خدا شنرسی اصطالحرً 

                                                
 در برگ هری پدش )در بخش سدزدهم( شرک ب  س  نوع تقسدم شد.   2

 سورۀ ص.   36آیۀ  1

 سورۀ اعراف.  11آیۀ  3

 سورۀ زمر. 3آیۀ  3
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اینر  گمار    یع  در آ  ندس ؛ایمر . برور و ایمر  ب  توحدد در خلق  و آفرینش اس ، امر ایمر  ب  شر

 را ب  سر خود رهر کرد  و هدچ آئدن و برنرم  ای برای زندگی بشر نداد  اس .  رخدای شر  بش می کنند

توحدد تکوینی نصف ایمر  اس ، نصف آ  برور ب  نبوت اس . و مدر  برور ب  نبوت و برور ب  معرد، 

آخرت را تقوی  می کند، و ایمر  ب  آخرت ایمر   تعرمل محکمی برقرار اس ؛ ایمر  ب  نبوت، ایمر  ب 

 ب  نبوت را. و این هر دو تکمدل کنندۀ ایمر  ب  توحدد هستند. 

بر مراجع  ب  واژ  دین و مشتقرتش، ایمر  و همخوانواد  هریش در قرآ ، در می یربدم ک  مدر  دیان و  

نی هم دین ندس . برخی از دیان  اس ؛ هر دینی ایمر  ندس  و هر ایمر« عموم و خصوص من وج »ایمر  

هر ایمر  هم هستند و برخی ندستند. و برخی از ایمر  هار دیان )توحداد( هساتند و برخای ندساتند. و در       

 هستند.  بر هممواردی هم دین و ایمر  

برور ب  توحدد بدو  برور ب  شریع ، می تواند از هر شرکی منزّ  و خرلص برشد، امار نمای تواناد از    

خرلص برشد. زیرا خدای واحد ک  آفرینش را آفرید ، اگر شریعتی نداد  برشد، ظلم و عدل  منز  و« نقص»

 برایش مسروی اس . 

 پس ممکن اس  توحدد کسی خرلص برشد در عدن حرل نرقص برشد؛ نقص غدر از شرک اس . 

امر ممکن اس  کسی اخالص در دین )توحدد(، و ندز ایمر  ب  شریع  داشت  برشد،  اخالص در عمل:

 در عمل ب  شریع  اخالص نداشت  برشد. 

 بر س  گون  اس : « عمل ب  شریع »انسر  بر  ۀرابط

 عدم عمل و ال ابرلی گری در عدن ایمر  ب  شریع . -2

عمل ب  شریع  همرا  بر گسس  در اعمرل؛ یعنی مواردی را عمل می کند و مواردی را متاروک   -1

 می گذارد. 

 از انسر ، قربل توقع اس ؛ مطربق توا  و طرق  بشری عمل می کند.  عمل ب  شریع  در حدی ک  -3

برید توج  کرد ک  اخالص در عمل، اصطالحی اس  ب  محور ردیف دوم و سوم، و کرری بر ردیاف  

السالم شنددیم ک   ک  عوامل آ  را در بخش سدزدهم از زبر  امرم علد  اول ندارد. و همدن اخالص اس 

ک  عوامل آسدب رسرنند  ب  آ   «.الَّْلَلِ مِنَ الِاحْتِرَاسَ»و  «الْخَطَايَا مِنَ حَفُّظَالتَّ»از  دعبررت بودن

و سقوط ب  غریز  گرائای   «انحطاه هوي»و  «الرضا و البغض» عمل بر اسرس از دهر عبررت بودن
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 و سرکوب فطرت. 

مال در اماور   و آسادب هاری از بادن برنادۀ اخاالص در ع      این بود عوامل ب  وجود آورندۀ اخاالص 

گار و هام عوامال آسادب     اجتمرعی. و در امور صرفرً عبردی و طرعتی برید هم عوامل ب  وجود آورندۀ دی

، بر این هر افزود  شود ک  در طول دعرهری صاحدف  مشارهد  کاردیم. در آ  مدار  عرمال      رسرنند  دیگر

 شدطر  مخرب تر اس . 

 حدیث دربارۀ اخالص: 

 مُخْلِصياً  خَالِصياً »فرمود:  2«.مُسْلِماً حَنيفاً»السالم در تفسدر  د امرم صردق عل خالص در توحید:ا

 خرلص و خرلص شد  ک  هدچ چدزی از ب  پرستی در آ  نبرشد. 1«:الْأَوْثَان عِبَادَةِ مِنْ ء شَيْ فِيهِ لَيْسَ

 الَّيذِي  السَّلِيمُ الْقَلْبُ»ود: فرم 3«سَليم بِقَلْبٍ اللَّهَ أَتَى مَنْ إِالَّ»السالم: در معنری  از امرم صردق علد 

 إِنَّمَيا  وَ سَياُِطٌ  فَهُيوَ  شَيك   أَوْ شِيرْك   فِيهِ َُلْبٍ كُلُّ وَ َُا َ سِوَاهُ أَحَد  فِيهِ لَيْسَ وَ رَبَّهُ يَلْقَى

پروردگاررش   قلب سلدم آ  اس  ک  مالقرت کند 3«:لِلْخخِرَةِ ُُلُوبُهُمْ لِتَفْرُغَ الدُّنْيَا فِي الُّْهْدَ أَرَادُوا

را در حرلی ک  در درو  آ  غدر از خدا کسی نبرشد. و فرمود: هر قلبی ک  در آ  شرک یر شاک برشاد،   

سرقط اس . و برای همدن اس  ک  )افراد سرلم( در دندر زهد می ورزند تر قلاب شار  با  ساوی آخارت      

 فراغ  یربد. 

د، معرفای مای کناد. و    حدیث اول، جلی ترین شرک )ب  پرستی( را آفا  خلاوص توحدا    توضیح:

 حدیث دوم هر نوع پرستش را از قبدل مرل پرستی، مقرم پرستی، اوالد پرستی و...

 الشَّيْطَانُ وَ اللَّهُ هُوَ إِنَّمَا النَّاسُ أَيُّهَا يَا»: (آل  و علد  اهلل از رسول اکرم )صلّی اخالص در عمل:

 وَ الْعَاُِبَيةُ  وَ الْخَِلَيةُ  وَ الْعَاَِلَيةُ  وَ الْغَييُّ  وَ الرُّشْيدُ  وَ الضَّلَالَةُ وَ الْهُدَى وَ الْبَاطِلُ وَ الْحٍَُّ وَ

                                                
 سورۀ آل عمرا . 61آیۀ  2

 ط دار االضواء.  22ص  1کرفی )اصول(    1

 سورۀ شعراء. 81آیۀ  3
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 لَعَنَيهُ  فَلِلشَّييْطَانِ  سَييْتَاٍُ  مِينْ  كَيانَ  مَيا  وَ فَلِلَّهِ حَسَنَاٍُ مِنْ كَانَ فَمَا السَّيْتَاُُ وَ الْحَسَنَاُُ

مقاربلش برطال، و هادای  اسا  در      و حق اسا  در  ای مردم: آ  خدا اس  در مقربلش شدطر ، 2«:اللَّهُ

مقربلش گمراهی، و رشد اس  در مقاربلش رکاود و فرومرنادگی، و دنداری زود گاذر اسا  در مقاربلش        

پاس آنچا  از حسانرت اسا  بارای       ی، و حسنرت اس  در مقربلش سدّئرت.آخرت موعود و عرقب  گرائ

 ز رحمتش دور کرد  اس . خداوند اس ، و آنچ  از سدّئرت اس  برای شدطر  اس  ک  خدا او را ا

رشد یعنی تکرمل در مسدر انسرند ، غیّ هم ب  معنی رکود و برزمرناد  از تکرمال، و هام با  معنای      

 تعبدر شد  اس .« فهو سرقط»سقوط از کمرل، اس  ک  در حدیث برال از آ  بر 

 بِمَيا  َُلْبَيهُ  يَشْيغَلْ  لَيمْ  وَ عَاءَالدُّ وَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ أَخْلَصَ لِمَنْ طُوبَى»السالم:  امدرالمؤمندن علد 

خوشار   1«:غَيْرُهُ أُعْطِيَ بِمَا صَدْرَهُ يَحُْْنْ لَمْ وَ أُذُنَاهُ تَسْمَعُ بِمَا اللَّهِ ذِكْرَ يَنْسَ لَمْ وَ عَيْنَاهُ تَرَى

د، ب  حرل کسی ک  عبردت و دعریش را برای خداوند خرلص کند، و قلبش را ب  آنچ  می بدند مشغول نکن

و یرد خدا را بر آنچ  گوش هریش می شنود، فراموش نکند، و ب  آنچ  خداوند ب  دیگارا  داد  دلتناگ   

 نگردد. 

از این حدیث بر می آید ک  دید  هر قلب را از خدا برز می دارد، و شندد  هار از یارد خادا     توضیح:

 دارد.  مرنع می گردد، و دلتنگ شد  ب  داشت  هری دیگرا  )حسد( هر دو تأثدر را

 وَ عَمَلًا أَكْثَرَ يَعْنِي لَيْسَ»فرمود:  3«:عَمَالً أَحْسَنُ أَيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ»السالم در تفسدر  امرم صردق علد 

 بْقَياءُ الْإِ َُيا َ  ثُيمَّ  الْحَسَينَةُ  وَ الصَّادَُِةُ النِّيَّةُ وَ اللَّهِ خَشْيَةُ الْإِصَابَةُ إِنَّمَا وَ عَمَلًا أَصْوَبَكُمْ لَكِنْ

 عَلَيْيهِ  يَحْمَيدَكَ  أَنْ تُرِيدُ لَا الَّذِي الْخَالِصُ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلِ مِنَ أَشَدُّ يَخْلُصَ حَتَّى الْعَمَلِ عَلَى

 وَ عَيَّْ  َُوْلَهُ لَاتَ ثُمَّ الْعَمَلُ هِيَ النِّيَّةَ إِنَّ وَ أَلَا الْعَمَلِ مِنَ أَفْضَلُ النِّيَّةُ وَ ََلَّ وَ عََّْ اللَّهُ إِلَّا أَحَد 

در ایان آیا  کثارت و کمدا  عمال را اراد        «:نِيَّتِيهِ  عَلَى يَعْنِي شاكِلَتِهِ عَلى يَعْمَلُ كُلٌّ ُُلْ -ََلَّ

                                                
 همر . 2

 همر . 1

 سورۀ ملک. 1آیۀ  3
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نکرد  بل مراد ب  هدف رسرنند  ترین شمر اس  در عمل، و ب  هدف رسدد  عمل در اثر خشد  و ندّا   

یعنی مداوم  در عمل تر خرلص گردد و این از خود عمل صردق  و ند  زیبر، اس . سپس فرمود: خشد  

سخ  تر اس . و عمل خرلص آ  اس  ک  توقع نداشت  برشی کسی تو را ب  خرطر آ  ستریش کناد مگار   

خداوند عزیز و جلدل. و ند  افضل اس  از عمل. آگر  برش خود ند  عدن عمل اس . سپس قرائ  کارد  

؛ یعنی بر اسرس ندتی کا  از دروناش بار مای     «عمل می کندهر کسی بر اسرس شخصد  دور  خود » ۀآی

 خدزد.

 سرختن درو  سخ  تر از عمل در برو  اس .  -2 توضیح:

مدر  عمل و خلوص عمل، تعرمل و تعرطی بر قرار اس ، تداوم عمل )گرچ  خدلی خرلص نبرشاد(   -1

 خلوص را می آورد، و خلوص ندز عمل را تقوی  می کند. 

اس  گرچ  شخص ب  انجرم آ  موفق نشود، زیرا در سارزندگی درو  نقاش    خود ند ، یک عمل -3

ندا    2«.عَمَلِيهِ  مِينْ  شَيرٌّ  الْكَافِرِ نِيَّةُ وَ عَمَلِهِ مِنْ خَيْرٌ الْمُؤْمِنِ نِيَّةُ»عظدمی دارد. لذا فرمود  اند: 

 خوب درو  را اصالح می کند و ند  بد آ  را تخریب می کند. 

 ت اس  حتی اگر ب  مرحل  عمل در خرر ، نرساد؛ امارم محماد تقای علدا      و خود اخالص ندز عبرد

 1«.الْإِخْلَاص الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ»السالم فرمود: 

 زَهَّدَهُ إِلَّا ]....[ يَوْماً أَرْبَعِينَ ََلَّ وَ عََّْ بِاللَّهِ الْإِيمَانَ الْعَبْدُ أَخْلَصَ مَا»السالم:  امرم برقر علد 

 بِهَيا  أَنْطَيٍَ  وَ َُلْبِيهِ  فِيي  الْحِكْمَيةَ  فَأَثْبَيتَ  دَوَاءَهَا وَ دَاءَهَا بَصَّرَهُ وَ الدُّنْيَا فِي ََلَّ وَ عََّْ اللَّهُ

هدچ بند  ای چهل روز ایمرنش ب  خدا را خرلص نکرد مگر این ک  خداوند او را نساب  با     3..«:لِسَانَهُ

نرسرند و درمر  هاریش را، و حکما  را در قلاب او    دندر زاهد می کند و بدمرری هری دندر را ب  او می ش

 ب  بدر  حکدمرن  گویر می کند. را ثرب  می کند و زبرنش

شنرخ  زندگی دندوی، آف  هر و آسدب هری روانی، بدنشی و شخصادتی آ ، همارا  بار     -2 توضیح:
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 علم در علوم انسرنی اس .  نیرشنرخ  بهداش  و درمر  آ  هر، بزرگ ترین و پری  ای ت

 استوار اندیشدد  و استوار سخن گفتن، و استوار زیستن.«= حکم »همدن شنرخ  یعنی  -1

خرلص عمل کرد  این شنرخ  را در پی دارد، و امرم تضمدن می کند ک  اخالص عمال در چهال    -3

 روز این نتدج  را بدهد. 

مای آماوزیم کا      قبالً ندز ب  شرح رف  ک  معنی زهد، تررک دندرئی ندس ، و از این حدیث ندز -3

 زهد یعنی استوار زیستن بر اسرس شنرخ  استوار و اندیشۀ استوار. 

 أَخْلَيصَ  وَ الْأَمَانَيةَ  أَدَّى فَقَيدْ  مَقَالَتُهُ وَ فِعْلُهُ وَ عَلَانِيَتُهُ وَ سِرُّهُ يَخْتَلِفْ لَمْ مَنْ»نهج البالغ : 

ش مخارلف گفتاررش نبرشاد، او تاوا  ادای     هر کس برطنش بر خالف ظرهرش نبرشد و کردار 2«:الْعِبَادَةَ

 امرن  و اخالص در عبردت را دارد. 

 مراد هر نوع امرن  اس ، امرن  مرلی، مسؤلدتی، آبروئی و حدثدتی، بویژ  امرن  دین و ایمر . توضیح:

 رش. در دعر و خواستن از خدا اخالص داشت  ب 1«:لِرَبْكَ الْمَسْأَلَةِ فِي أَخْلِصْ وَ»برز می فرمرید: 

كلمدة   ،«اللَّده  إِلَّدا  إِلَدهَ  لَدا »ب   (السالم علدهم) بد  اهل و در ادبدرت مکتب قرآ  كلمة االخالص:

 فَإِنَّهَيا  الْإِخْلَياصِ  كَلِمَيةُ »الساالم مای فرمریاد:     گفت  شد . از آ  جمل  امدرالمؤمندن علدا   االخالص

 انسر  اس . فطرت  (اللَّه إِلَّا إِلَهَ لَا)کلمۀ اخالص  3«:الْفِطْرَة

از غریز  گرائای اسا . و توحداد از فطارت      -اعم از جلی، خفی و بدنربدن -بنربراین، هر نوع شرک

 گرائی بل عدن فطرت اس . 

السالم )معموالً( هر دعر و خواست  را  مشرهد  می کندم ک  امرم علد  توسل و صحیفۀ سجادیه:

« صفرت خدا»توسل ب  یکی از  بر روع می کند وش -علدهم اهلل صلّی -«محمد و آل»بر صلوات و توسل بر 

ب  پریر  می برد؛ صفتی ک  بر موضوع و عنوا  دعر تنرسب دارد و محتوای دعر بر آ  صف  الهی همجها   

                                                
 . 16نهج البالغ ، کتب، کترب  2
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 و همسو اس . 

ک  تو ستود  هستی و واال مقرم  «:مَجِيد  حَمِيد  إِنَّكَ»در این دعر بر دو صف  مقدس ب  پریر  برد : 

 هستی. 

اس  و در متن آ  هم سختی هری امور زندگی را مطارح مای کناد و هام      «الْأُمُور تَعَسُّرِ»دعر عنوا  

گرفترری هرئی ک  در شخصد  درو  و مشکالت تنظدم صحدح رابطۀ غریزیرت و فطریارت، پادش روی   

 انسر  اس ، را شرح داد  و از خداوند یرری می طلبد. 

آمد  اس  آ  جر ک  فرشتگر  با  حضارت اباراهدم     این دو صف  مقدس در کنرر هم، در قرآ  ندز

صرحب فرزندی خواهد شد و همسرش سررا از این موضوع  ،بشررت می دهند ک  در آ  سن و سرل پدری

تعجب کرد  و می گوید: آیر من عجوز و شوهرم ک  پدرمرد اس  صرحب فرزند خواهدم شد؟! فرشتگر  

آیر از امار   2«:مَجيد حَميدٌ إِنَّهُ الْبَيْتِ أَهْلَ عَلَيْكُمْ بَرَكاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَتُ هِاللَّ أَمْرِ مِنْ تَعْجَبينَ أَ»می گویند: 

 خدا تعجب می کنی؟ این رحم  خدا و برکرتش بر شمر خرندا  اس ، ک  خداوند ستود  و واال اس . 

رهر بار انسار    دَاس  ک  قضری خدا بدرید و در تنظادم قَا  « قضرء خواهی»مکرر بدر  شد ک  هر دعر 

بدرید و جریر  قَدَرهر را ب   1خدا اس  ک  امر )= کن فدکو (« فعل اَمری»کمک کند. هر دعر ب  محور 

از امار خادا    ،و در دعر ندز هر چ  خواست  می شود«. امر اهلل»نفع بند  جه  دهد. در این آی  می گوید 

 خواست  می شود. 

تنرسب دارد، امر ب  نظر می رسد ک  چو  در این « ددحمدد مج»هر دعرئی و هر خواست  ای بر صف  

انسر  بر افاراد و جرمعا ، و    ۀدعر هم رابطۀ انسر  بر خود و هم رابط  اش بر محدط و طبدع  و هم رابط

انسر  بر خدا )همۀ روابط( و تنظدم صحدح شر  از خداوند خواست  می شود، و در نگر  اول بر  ۀهم رابط

 این دو صف  را آورد  اس .  ، لذادز اس  و بر آیۀ مذکور همجه  اس آورد  شد  شر  تعجب انگ
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 فطرت و عید فطر
 

و روز  را واجاب   2«:الْخَلْيٍِ  وَ الصْيَامَ ابْتِلَاء  لِإِخْلَاصِ»السالم( می فرمریاد:   امدرالمومندن )علد 

 کرد برای اخالص مردم.

 ک  انسر  بر آ  اسرس آفرید  شد . یر: و روز  را واجب کرد برای اخالص آفرینش؛ آفرینشی

روز  دقدق ترین برنرم  و فرازترین نمون  اس  بر تمارین حفرظا  روح فطارت و بهداشا  آ ، در     

برابر انگدزش هری روح غریز  ک  مقروم  انسر  در برابر اسرسی ترین غرایز، عمالً ب  آزمریش گذاشات   

یکای از   نتام عیتد فطتر؛   شن گرفت  مای شاود با     می شود و ورزید  می گردد، و در پریر  مر  روز ، ج

به نتام زکتات   و یک شکران  ندز پرداخ  می شود  جشن فطرت.بزرگترین عددهری بزرگ مسلمدن؛ 

 فطرت.

منرسب  مر  رمضر  ک  مر  نزول قرآ  اس  بر وجوب روزۀ آ ، نشر  می دهد ک  بهرمندی از قرآ ، 

این نمی شود مگر بر مادیری  روح فطارت بار     مشروط ب  حفرظ  و بهداش  و تقوی  روح فطرت، و

 روح غریز .

بود. در این جر می بدنادم کا  اخاالص     «اخالص عمل»و  «اخالص نیت»در مبحث برال، سخن در 

ک  متأسفرن  این اخالص در زبر  هر و فرهنگ عمومی مغفول  «اخالص فطرت»سوم هم هس  ب  نرم 

 مرند  اس .
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 متن دعا
 

  السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ

 شُكْرَهَا وَ الْعَافِيَةَ اللَّهَ سَأَ َ إِذَا

 حَصْينِّي  وَ عَافِيَتَيكَ   ََلِّلْنِيي  وَ عَافِيَتَيكَ   أَلْبِسْنِي وَ آلِهِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ( 1)

 لِيي  هَيبْ  وَ بِعَافِيَتِيكَ   عَلَييَّ  تَصَدَّقْ وَ بِعَافِيَتِكَ  أَغْنِنِي وَ يَتِكَ بِعَافِ أَكْرِمْنِي وَ بِعَافِيَتِكَ 

 فِيي  عَافِيَتِيكَ  بَييْنَ  وَ بَيْنِي تُفَرِّقْ لَا وَ عَافِيَتَكَ  لِي أَصْلِ ْ وَ عَافِيَتَكَ  أَفْرِشْنِي وَ عَافِيَتَكَ

 نَامِيَيةً   عَالِيَةً شَافِيَةً كَافِيَةً عَافِيَةً عَافِنِي وَ آلِهِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ( 2.)الْخخِرَةِ وَ الدُّنْيَا

 وَ الْيأَمْنِ  وَ بِالصْيحَّةِ  عَلَييَّ  امْنُنْ وَ( 3.)الْخخِرَةِ وَ الدُّنْيَا عَافِيَةَ الْعَافِيَةَ  بَدَنِي فِي تُوَلِّدُ عَافِيَةً

 وَ لَيكَ   الْخَشْييَةِ  وَ أُمُيورِي   فِيي  النَّفَاذِ وَ َُلْبِي  فِي لْبَصِيرَةِا وَ بَدَنِي  وَ دِينِي فِي السَّلَامَةِ

 مِينْ  عَنْيهُ  نَهَيْتَنِيي  لِمَيا  الِاَْتِنَا،ِ وَ طَاعَتِكَ  مِنْ بِهِ أَمَرْتَنِي مَا عَلَى الْقُوَّةِ وَ مِنْكَ  الْخَوْفِ

 وَ عَلَيْهِ صَلَواتُكَ رَسُولِكَ  َُبْرِ زِيَارَةِ وَ الْعُمْرَةِ  وَ بِالْحَجْ عَلَيَّ امْنُنْ وَ اللَّهُمَّ( 4.)مَعْصِيَتِكَ

 فِيي  أَبْقَيْتَنِيي  مَيا  أَبَداً السَّلَامُ عَلَيْهِمُ رَسُولِكَ آ ِ وَ آلِهِ  عَلَى وَ عَلَيْهِ بَرَكَاتُكَ وَ رَحْمَتُكَ

 مَيذْخُوراً  لَيدَيْكَ   مَيذْكُوراً  كُوراً مَشْي  مَقْبُولًيا  ذَلِيكَ  اَْعَيلْ  وَ عَامٍ  كُلِّ فِي وَ هَذَا عَامِي

 اشْيرَحْ  وَ لِسَيانِي   عَلَيْيكَ  الثَّنَياءِ  حُسْنِ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ بِحَمْدِكَ أَنْطٍِْ وَ( 5.)عِنْدَكَ

ِيمِ   الشَّييْطَانِ  مِنَ ذُرْيَّتِي وَ أَعِذْنِي وَ( 6).َُلْبِي دِينِكَ لِمَرَاشِدِ  وَ السَّيامَّةِ  شَيرِّ  مِينْ  وَ اليرََّ

 مِينْ  وَ عَنِييدٍ   سُيلْطَانٍ  كُلِّ شَرِّ مِنْ وَ مَرِيدٍ  شَيْطَانٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ وَ اللَّامَّةِ  وَ الْعَامَّةِ و الْهَامَّةِ
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 مِنْ وَ وَضِيعٍ  وَ شَرِيفٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ وَ شَدِيدٍ  وَ ضَعِيفٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ وَ حَفِيدٍ  مُتْرَفٍ كُلِّ شَرِّ

 وَ لِرَسُيولِكَ  نَصَيبَ  مَنْ كُلِّ شَرِّ مِنْ وَ بَعِيدٍ  وَ َُرِيبٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ وَ كَبِيرٍ  وَ صَغِيرٍ كُلِّ شَرِّ

 عَليى  إِنَّيكَ  بِناصِييَتِها   آخِيذٌ  أَنْيتَ  دَابَّةٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ وَ الْإِنْسِ  وَ الْجِنِّ مِنَ حَرْباً بَيْتِهِ لِأَهْلِ

 وَ عَنِّيي   فَاصْيرِفْهُ  بِسُيوءٍ  أَرَادَنِيي  مَنْ وَ آلِهِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ( 7).سْتَقِيمٍمُ صِراهٍ

 حَتَّيى  سُيدّاً  يَدَيْهِ بَيْنَ اَْعَلْ وَ( 8).نَحْرِهِ فِي كَيْدَهُ رُدَّ وَ شَرَّهُ  عَنِّي ادْرَأْ وَ مَكْرَهُ  عَنِّي ادْحَرْ

 عَنِّيي  تُخْيرِسَ  وَ َُلْبَيهُ   إِخْطَارِي دُونَ تُقْفِلَ وَ سَمْعَهُ  ذِكْرِي عَنْ تُصِمَّ وَ رَهُ بَصَ عَنِّي تُعْمِيَ

 وَ كِبْيرَهُ   تَفْسَيخَ  وَ رََُبَتَيهُ   تُيذِ َّ  وَ ََبَرُوتَيهُ   تَكْسُيرَ  وَ عَِّْهُ  تُذِ َّ وَ رَأْسَهُ  تَقْمَعَ وَ لِسَانَهُ 

 وَ حَبَائِلِيهِ  وَ عَدَاوَتِيهِ  وَ حَسَيدِهِ  وَ لَمْيِْهِ  وَ هَمْيِْهِ  وَ غَمِْْهِ وَ شَرِّهِ وَ ضَرِّهِ ََمِيعِ مِنْ تُؤْمِنَنِي

 .َُدِيرٌ عَِْيٌْ إِنَّكَ خَيْلِهِ  وَ رََِلِهِ وَ مَصَايِدِهِ

 

 

 عنوان دعا
 

 اشُكْرَهَ وَ الْعَافِيَةَ اللَّهَ سَأَ َ إِذَا السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ

و از دعرهری آ  حضرت اس  این دعر هنگرمی ک  از خداوند عرفدا  مای خواسا  و توفداق شاکر      

 عرفد  را.

 دو مورد از این مجلدات معنی عرفد  ب  شرح رف  و اینک در تکمدل آ : -در یکی شرح:

 عرفد ، یعنی معرف بود  از گرفترری هری روحی، جسمی، دندوی و اخروی. تعریف:

و « عرفدا  »ندگی دندوی، آمدز  ای از مثبترت و منفدارت اسا ؛ همدشا  دو مقولاۀ     خود دندر و ندز ز

بر انسر  هستند؛ اصل هدچکدام از آ  هر از بدن نمی رود. زیرا جهر  چنادن آفریاد  شاد ، هادچ     « ابتالء»

موجودی )غدر از خدا( فررغ از ابتالء ندس ؛ مطلق فقط خدا اس . پس عرفدا  و اباتالء نسابی هساتند،     

خواستۀ انسر  اس  و برید برشد و برید برای آ  دعر کند، کمتر بود  ابتالء و بدشاتر باود  عرفدا      آنچ 
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اس . و ندز برید کرری کند ک  برقی مرندۀ ابتالهر ندز ب  نعم  مبدل شوند و موجب ثواب برشند. در این 

 صورت انسر  ب  انسرند  آرمرنی و برالترین شأ  می رسد. 

بلی )دعری بدس  و دوم( گفت  شد ک  از دیدگر  مکتاب مار، شاکر در برابار     در شرح دعری ق شکر:

شاکر   نعم  هر اس  و در برابر نقم  هر نبرید شکر کرد بل در حرل ابتالء ندز برید بر نعم  هری خدا

نکوهدد  شاد ، آنچا  در   « بالجوئی»  بدنشی برور صوفدر  اس . در اسالم کرد ن  ب  خود ابتالء. و چنر

 تالء الزم اس ، صبر اس  و دعر برای رفع آ . هنگرم اب

هم  «.الشّكر هلل علي كل حال»امر نگفت  اند  2«.حَا ٍ كُلِّ عَلَى لِلَّهِ الْحَمْدُ»ب  مر یرد داد  اند ک : 

در حرل عرفد  و هم در حرل ابتالء برید خدا را ستریش کرد. امر در حرل ابتالء برید نعم  هاری الهای را   

 برای بالء.  ن  برای آ  هر شکر کرد یرد آورد و ب 

انسر  هر چ  بدشتر در عرفد  برشد، همر  قدر ب  مرحلۀ طغدر  نزدیاک مای شاود،     خطر عافیت:

احسرس بی ندرزی مای کناد و با  خاود      ،چو  در حرل عرفد  مداوم ابتالهر انسر  را سر عقل می آورند

قرآ  فرعو  را برالترین نمونا  ایان حرلا      1«.اسْتَغْنى رَآهُ نْأَ -لَيَطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ كَالَّ»پرستی می رسد: 

او عاالو  بار قادرت سدرسای و نظارمی، از       3«.الْأَعْلى رَبُّكُمُ أَنَا فَقالَ -فَنادى فَتَشَرَ»معرفی م کند کا :  

 إِنَّدهُ  عَدوْنَ فِرْ إِلدى  اذْهَبْ»ابتالهری جسمرنی ندز در عرفد  بود وگرن ، نمی توانس  ادعری خدائی بکند. 

 3«.طَغى

را  رهرئی و بهداش  از بدمرری طغدر ، دعر اس ؛ دعری شکری: شکر بر عرفد . زیرا عرفد  بر صرف 

ی «ناداد  هار  »ی خدا ندس ، بال  «داد  هر»نظر از مورد و موارد آ ، خود یک نعم  اس ؛ نعم  فقط 

 این نعم  سپرس گزار بود. خدا و معرف داشتنش از گرفترری هر ندز نعم  اس  پس برید برای 

عرفد  )و نداد  هر( گرهی بهتر، ارزشمندتر از داد  هری می شوند، زیرا یک نقم ، موجب می شاود  

                                                
 . 11ص  1کرفی )اصول(    2

 سورۀ علق.  1و  6آی  هری  1

 رزعرت.  سورۀ ن 13و  13آی  هری  3

 سورۀ ط .   13آیۀ  3
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 ک  انسر  از نعم  هرئی ک  دارد نتواند بهتر استفرد  کند خوا  برای دندریش و خوا  برای آخرتش. 

معنای  « تندرساتی »در این جار با     عرفد  را -ترجرئی ک  در دسترس من اس  -شررحر  و مترجمر 

معنی و اصطالح عوامرن  اس ، تندرستی تنهر یکی از مصردیق عرفدا  اسا  کا  معارف      ،کرد  اند. و این

 بود  از بدمرری هر اس . و خواهدم دید ک  چندن معنرئی بر متن خود دعر سرزگرر ندس . 

 

 

 بخش اول

 انسان و جاه طلبی 

 جنگ با اهریمن

 افیت آنکرامت انسانی و ع

 حصار دفاع در برابر شیطان، از درون رخنه می خورد نه از برون

 «نیاز»عافیت از 

 ت صدقه و هبۀ خداوند استفیعا

 وقتی که ثروت بالء می شود

 عافیت و محیط زندگی

 عافیت اندر عافیت
 

 حَصْينِّي  وَ عَافِيَتَيكَ   يََلِّلْنِي  وَ عَافِيَتَيكَ   أَلْبِسْينِي  وَ آلِيهِ   وَ مُحَمَّيدٍ  عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ»

 لِيي  هَيبْ  وَ بِعَافِيَتِيكَ   عَلَييَّ  تَصَدَّقْ وَ بِعَافِيَتِكَ  أَغْنِنِي وَ بِعَافِيَتِكَ  أَكْرِمْنِي وَ بِعَافِيَتِكَ 

 فِيي  فِيَتِيكَ عَا بَييْنَ  وَ بَيْنِي تُفَرِّقْ لَا وَ عَافِيَتَكَ  لِي أَصْلِ ْ وَ عَافِيَتَكَ  أَفْرِشْنِي وَ عَافِيَتَكَ

 فرس ، و عرفدت  را بر من بپوشر ، و مارا در عرفدا ِ   درود آلش و محمد بر خدایر، «:الْخخِرَةِ وَ الدُّنْيَا

هم  جرنب  قرارد ، و حصرر عرفدت  را بر من بکش، و مرا بر عرفدت  گرامی دار، و مرا بر عرفدت  بی ندرز 
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من عطر کن، و عرفدت  را بر من پهن و گسترد  کن، و  کن. و عرفدت  را بر من صدق  کن، و عرفدت  را بر

 عرفدت  را برای من اصالح کن، و مدر  من و عرفدت  در دندر و آخرت جدائی مدنداز. 

 

 شرح
 

همر  اصطالح مردمی ک  می گویند: خادایر با  فالنای لبارس عرفدا        -بر من بپوشر  ي:ناَلْبس لغت:

 هر ب  تندرستی ب  کرر می گدرند. عرفد  را تن در این اصطالح بپوشر ، لدکن

  هم عزّت اجتمرعی. مومن جر  و جالل دارد، عزّت دارد هم عزّت نفس و -مجللّ کن. :جَلِّلْنِي

 جر  و جالل مردی و معنوی بر دو نوع اس : 

 علادهم -بدا   اهال  و جر  و جالل غریزی= جر  طلبی، ک  مذموم و مورد نکوهش شادید قارآ    -2

 اس . -السالم

ایان جار  و جاالل معنای مقربال       2.«لِلْمُؤْمِنينَ وَ لِرَسُولِهِ وَ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ»ر  و جالل فطری= پدرم ج -1

گرچ  مرل و منرل و قادرت داشات     1،«الْأَذَلِّين فِي أُولئِكَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يُتَادُّونَ الَّذينَ إِنَّ»اس : « ذلّ »

 برشند. 

از ذل  کفر و بی ایمرنی معرف بدار: محفوظ کان. و بار جار  و جاالل      مرا «:تَكعَافِيَ ََلِّلْنِي وَ»

 ایمر ، آراست  ام کن هم در شخصد  دروندم و هم در ظرهر زندگی ام.

 بِالْإُِْتَارِ ََاهِي تَبْتَذِ ْ لَا وَ»این همر  جر  اس  ک  دیدیم در دعری بدستم )مکررم االخالق( گف : 

جر  مرا بر تنگدستی یر خسّ ، مبتذل مکن تار از روزی خاوارا  تاو روزی     «:رِزُِْك أَهْلَ فَأَسْتَرْزِقَ

 بطلبم.

 وََْهِيي  صُينْ  اللَّهُيمَّ »الساالم مای گویاد:     نهج البالغ : و همدن جر  اس  ک  امدرالمؤمندن علدا  

                                                
 سورۀ منرفقو .  8آیۀ  2

 سورۀ مجردل . 11آیۀ  1
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خادایر آباروی ام را بار تاوانگری      2«:رِزُِْكَ طَالِبِي فَأَسْتَرْزِقَ بِالْإُِْتَارِ ََاهِي تَبَذَّ ْ لَا وَ بِالْيَسَارِ

  1نگر  دار، و جرهم را بر تنگدستی یر خسّ ، مبتذل مکن تر از روزی خواهر  تو روزی بخواهم.

و از زبر  خود رساول   3«.الطَّيْبِينَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ بِجَاهِ اللَّهُمَّ»و در دعری حضرت آدم آمد  اس : 

 3مدن عبررت آمد  اس .ندز ه (آل  و علد  اهلل خدا )صلّی

در این جمل  ندس ، « با»حرف «. جلّلنی بعرفدتک»گزار  یک نکتۀ ادبی هس : نمی گوید  امر در این

 تر بگوئدم مرا بوسدل  عرفدت  مجلّلّ کن. ظرهراً معنی درس  این اس  ک : عرفدت  را بر من جُلّ کن. 

کرد  اند ک  جلّ فقط درباررۀ اساب با      پرهدز کرد  اند، گمر « جُلّ»شررحر  و مترجمر  از معنی 

شدد  شود. ماثالً  ی شود ک  فقط بر انگدز  حفرظ  پوکرر می رود. در حرلی ک  جلّ ب  آ  پوشش گفت  م

ر  رزمند  بر تن می کند و یر بار مرشادن هاری    لّ اس . و همچندن هر زرهی ک  انسجلدق  ضد گلول ، جُ

 زرهی تعبد  می گردد.

ر در آ  ب  کرر رفتا ، بار   تشلبرس حفرظتی می پوشرنند و چو  بد تنهر ب  اسب در مدر  دام هر معموالً

 شندد  کلمۀ جُلّ، اسب ب  ذهن می آید.

پس معنی چندن می شود: و عرفدت  را بر من زر  کن؛ تر در هجوم آفرت روحی و شخصدتی، جسمی و 

 مرلی و...، محفوظ بمرنم. 

اول رجحر  دارد. گرچ  نمی توا  در هم  جر صرفرً بر قواعد و از دیدگر  ادبی این معنی دوم بر معنی 

ک  در دورۀ دوم مبررزۀ منحارفدن بار   ) «حَسُبنا النّحو»ادبی عمل کرد، زیرا ک  احتمرل سقوط ب  شعرر 

گشات  باود کا  در     «اللَّيه  كِتَا،ُ حَسْبُنَا»السالم، مستمسک شر  بود و جرنشدن شعرر  اهل بد  علدهم

 . ( هس تمسک شر  قرار می گرف دورۀ اول مورد 

                                                
 . 126فدض  111نهج البالغ ، ابن ابی الحدید، خطبۀ )کالم(  2

الساالم یاک    چ  قدر سخن دو امرم شبد  هم هستند!؟! و این نشر  می دهد ک  چندن دعرئی در بدنش اهل بد  علدهم 1

 اس .  « اصل»

 .211ص  22بحرر،    3

 .322ص  1بحرر،    3
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و بر عرفدت  ب   «:بِعَافِيَتِك وَ حَصْنِّي»و بر همدن معنی دوم منرسب  دارد فقرۀ بعدی ک  می گوید: 

 دور من حصرر )قلع  و دژ( بکش.

از این سخنر  امرم علد  السالم ب  خوبی پددا اسا  کا  بار خاالف فرهناگ       جنگ با اهریمن:

جنگ بر شدطر  تهرجمی ندس  بل تدافعی اس . و این اصل را در جری جری مکتب  زردشتدر  و یونرندر ،

مشرهد  می کندم؛ پوشش زرهی و حصن و قلع  ابزار دفرعی هستند ن  تهرجمی. استعرذ  ندز تادافع اسا :   

إِمادا  »حما  خادا. و   ب  خداوند از شدطر  راند  شد  از ر پنر  ببر 2«:فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم»

ای از شدطر  ب  تو برسد پنر  و هرگر  وسوس   1«:يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَميعٌ عَليم

 ب  خدا ک  او شنوا و دانر اس . ببر

  غریاز  بار   و اسرسی ترین دفرع در برابر ابلدس، مواظب  روح ویژۀ انسرنی یعنی روح فطرت اس  ک

آ  مسلط نگردد، و این مواظب  ندرزمند یرری خداوند اس  تر سرلم بمرند. امر شدطر  ب  سراغ شخصاد   

 یرری خداوند ندرز هس .  ب  هری سرلم ندز می رود، در این صورت برز ب  نوع دیگر

فی اس  در بنربراین انسر  هدچ جنگی بر ابلدس ندارد، حفرظ  از خود و یرری خواستن از خداوند کر

 3«:رَبِّهِدمْ يَتَوَكَّلُدون   إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذينَ آمَنُدوا وَ عَلدى  »این صورت مشمول این آی  می شاود:  

إِنَّمدا سُدلْطانُهُ عَلَدى    »ابلدس بر کسرنی ک  ایمر  دارند و بر پروردگررشر  توکل می کنند تسلطی نادارد.  

تسلط او تنهر بر کسرنی اس  ک  او را ولّی خود قرار می دهناد   3«:الَّذينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُون الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ

 و بر خداوند مشرک می شوند. 

وجود  پس برید زر ، حصرر و قلعۀ نکند، او هدچ را  نفوذی ندارد. خود انسر  را  را برای ابلدس برزتر 

آنر  ک  غرایز شار  تحا  مادیری  فطارت      خواس . خود را استوار کرد و برای آ  از خداوند کمک

اس  از شرّ شدطر  در امر  هستند. پس در یک عبررت مختصر برید گف : را  نفوذ ابلدس، غریز  گرائی 

                                                
 سورۀ نحل.   18آیۀ  2

 سورۀ اعراف.  111آیۀ  1

 سورۀ نحل.   11آیۀ  3

 سورۀ نحل.   211آیۀ  3



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  211
 

 و سرپدچی از اقتضر هری فطرت اس .

در این جر سخن  د نه از برون.خوراز درون رخنه می  ،حصار دفاع در برابر شیطان 

تعبدر کرد  اس  ک  مشرهد  « تحفّظ و احتراس»بر  -بدس  و دوم -  و در دعری قبلیر  و قلع  آمدزاز 

 کردیم.

 .و بر عرفدت  مرا گرامی بدار «:وَ أَكْرِمْنِي بِعَافِيَتِك» کرامت انسانی و عافیت آن: 

 و این بر دو نوع اس : -و بزرگواری کرام : ارجمندی لغت:

 اس :این ندز بر دو نوع  -ذاتی ارجمندی -2

فَدإِنَّ رَبِّدي   »این فقط از آ  خداوند متعرل اس : «. ارجمندی مطلق»الف: ارجمندی چدزی فی نفس :  

 2«.غَنِيٌّ كَريم

مثبا  و منفای دارد؛    ۀنبا ج ب: ارجمندی در مقریس  بر اشدرء دیگر: هر موجاود )غدار از خادا( دو   

چ  خلوص آ  بدشتر برشد ب  همر  آالیش دارد. موجودی ک  آلودگی آ  کمتر برشد و هر  مرکب اس ؛

 «.گوهر خرلص»مقدار کریم اس . از این برب اس  

 اس ؛ گوهری ک  عنرصر منفی و آالیند  ندارد.« نداشت »این گون  کرام  ب  دلدل  

اس ؛ گدرهی نسب  ب  گدر  دیگار از  « داشت »کرام  برالتر از این، ارجمندی ای اس  ک  ب  خرطر  

از  1«:وَ أَنْزَلْنا مِنَ الساماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فيها مِدنْ كُدلِّ زَوْجٍ كَدريم   »برخوردار اس :  کمرل و تکرمل بدشتری

 3جف  کریم. آسمر  آبی نرزل کردیم و بر آ  رویرنددیم از هر

إِنَّدهُ لَقُدرْآنٌ   »هریش و هم ب  دلدل نداشت  هریش ارجمناد مای شاود:     گرهی یک چدز هم بدلدل داشت 

هدچ آالیشی ندارد. و از این برب اس  چدزی ک  در حد خودش عنرصر  هم  خوبی هر را دارد و 3؛«كَريم

قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي »الزم را داشت  برشد و از نواقص عرری برشد، مرنند نرم  حضرت سلدمر  ب  بلقدس: 

                                                
 سورۀ نمل. 31آیۀ  2

 سورۀ لقمر . 21آیۀ  1

 گدرهر  ندز زو  بر مذکر و مونث هستند.   3

 سورۀ واقع . 11آیۀ  3
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 ب  من فرسترد  شد .گف  ای سنرتورهر نرم  ای کریم  «:أُلْقِيَ إِلَيا كِتابٌ كَريم

در خط سلسلۀ نسبد  و مقریس ، هر سنگی نسب  ب  سنگ دیگر خلوص بدشتر داشت  برشد بر همر  

نسب  کریم اس ، و همدن طور اس  گدرهر . در آیۀ برال گدرهر  ب  دو قسم  تقسدم شاد  اناد: تکرمال    

در گدر  بود  در اولادن مرحلاۀ    یرفت  و تکرمل ندرفت . امر در این معنی هر گدرهی کریم اس  مگر آ  ک 

دارد کاریم اسا .   « ماردو  »کمرل برشد ب  حدی ک  کمرلش صفر تلقی گردد. و همچندن هر حدوانی ک  

 وندز هر انسرنی. 

یک انسر  بر درو  و شخصد  آلود  نسب  ب  آلود  تر از خود کریم اس . و لذا همۀ انسر  هر اعم 

آدَمَ وَ حَمَلْنرهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنرهُمْ مِنَ الطَّدِّبرتِ  کَرَّمْنر بَنی و لَقَدْ»از پرک و نرپرک، کریم هستند؛ 

 2«.کَثدرٍ مِمَّنْ خَلَقْنر تَفْضدال وَ فَضَّلْنرهُمْ عَلى

اس ؛ برتری ذاتی. انسر  ذاترً برتر آفرید  شد ؛ جر  دارد، از « برتری»کرام  در این کرربرد ب  معنی 

روح فطرت دارد، از حدوا  برتر اسا . و همادن    ردات برتر اس . غریز  دارد، از گدرهر  برتر اس .جم

 روح فطرت اس  ک  آشدرنۀ عقل اس .

این ویژۀ انسر  اس  امر برلفعل ندس . فعلدا  آ  مشاروط اسا  با  ارادۀ      ارجمندی اکتسابی: -2

کتسربی می شود. یعنی برلقوگی ذاتای را با    خودش؛ اگر مطربق برتری ذاتی اش پدش برود دارای کرام  ا

 فعلد  می رسرند.

درجرت بسدرر دارد ب  حدی ک  انسر  مای تواناد با  بارالتر از      برید دانس  ک  فعلد  این برلقوگی 

 کرام  فرشتگر  برسد. 

هر موجودی ک  ب  دالیلی نتواند ب  فعلد  خاود برساد، بارلقوگی او     رکود بالقوگی و سقوط آن:

دهد. امر برلقوگی انسرنی انسر  اگر ب  فعلد  نرسد، راکد نمی شود، بال   شود و ثمرۀ کمرلی نمیراکد می 

ط می کند. زیرا انسر  یر ب  تکرمل فطری می رود و یر ب  مغرک غرایز ساقوط مای کناد. و در ایان     قوس

 یکای  او رازی. گردد می تر پس  سقوط در حد حدوا  )ک  موجود صرفرً غریزی اس ( نمی مرند و از آ 

 عقال  و کرد  سرکوب را فطرت روح اس ؛ گرفت  کرام  ضد خدم  در را خود ذاتی هری کرام  از
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 غریز  قرار داد  اس . اختدرر در و گرفت  آ  دس  از را

مارا بار    «:بِعَافِيَتِيك  وَ أَكْرِمْنِيي »امرم علد  السالم می گویاد: خادایر    نوع سوم از کرامت: -3

استۀ امرم در این سخن کرام  ذاتی ندس ، زیرا آ  را دارد. و کراما  اکتساربی   عرفدت  کرام  بد .خو

ندز ندس ، زیرا در مسدر آ  قرار دارد و اگر کسی در این مسدر نبرشد نمی تواند چندن خواست  ای داشت  

 هم برشد. آنچ  امرم در این سخن می خواهد، کرام  بر کرام  اس : خدایر، ب  من کرامتی عطر کن ک 

 مسدر کرام  اکتسربی ندرومند گردم. هم در حفظ در حفظ کرام  ذاتی و

 ؛ محفوظ بدار. رمرا از گرفترری هرئی ک  آف  آ  دو کرام  هستند، حفظ کن؛ معرف بدا عافیت:

 بر عرفد  خودت: بر حفظ کرد  خودت؛ بر معرف داشتن . «:بِعَافِيَتِك»

اس : باد  فالنای از بدمارری عرفدا      « صدر الزمم»در اصطالح مردمی مر، عرفد  یک  نکتۀ ادبی:

مُعَافَاةً و عِفَاء  و عافِيَةً ]عفو[ اللّهُ  -عافَى»اس : « متعدی»یرف ؛ سرلم گش . امر معنی درس  آ  

بالهر و بدی هار را از کسای    خداوندعرفد  آ  اس  ک   «:و السّوءو البالء العلّة عنه دفع:فالناً

 دفع کند. 
اس ، ن  ب  معنی رفع. امرم علد  « دفع»اس ، ب  معنی « متعدی»: عرفد  عالو  بر این ک  بر بدر  دیگر

السالم ب  مر یرد می دهد ک  یک کرام  ویژ  هس  آ  را برید از خدا بخواهداد و آ  حفاظ خداوناد    

 اس  بند  اش را از بدی هر. 

ر از خدا، ندرزمند اس ، و هرگز با   هر موجودی غد «:بِعَافِيَتِك وَ أَغْنِنِي» «:نیاز»عافیت از 

 بی ندرزی مطلق نخواهد رسدد. لدکن ندرزمندی بر دو نوع اس :

ر بهش ، و آ  چ  ندرز صردق: بدیهی اس  انسر  ب  اشدرء و چدزهری فراوانی ندرزمند اس  حتی د -2

 نرمدد  می شود.« نعم »را برطرف می کند  ندرزی از ندرزهر

ندرزی ندارد بر این ک  روح فطارت را سارکوب کناد و با  اماور صارفرً       انسر  هدچ  ندرز کرذب: -1

 غریزی بپردازد.احسرس چندن ندرزی کرذب و رفترر بر اسرس آ ، بدمرری اس .

از مسدر فطرت منحارف مای گاردد، و     گرهی یک فرد در اثر گرفترری هر و درمرندگی هری صردق،

= مارا بای ندارزکن بار     بِعَافِيَتِيك  وَ أَغْنِنِيي »از  گرهی بر مدل و گرایش خود. مقصود امرم علد  الساالم 
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یارری   ، کدام اس ؟ ندرز کرذب؟ یر ندرز صردق؟ درس  اس  انسر  برید دربرر  هر دو از خداوناد «عرفدت 

اس . زیرا نمی گوید خادایر مارا از   « معرف بود  از ندرزهری صردق» بطلبد. امر منظور امرم در این سخن 

ندارز کارذب   از وسوس  هری شدطرنی حفظ کن تر معنی آ  ندرزهری کارذب برشاد.    وسوس  هری نفسرنی یر

اس  ن  ندرز واقعی ک  امرم بای ندارزی از آ  را بطلباد، درباررۀ آ  تنهار عرفدا        « احسرس موهوم»یک 

 «.غنی شد  و بی ندرز شد  از آ »خواستن کرفی اس ، ن  

اسا . امار   « امر عدمی»ر منفی و بد، یک و ب  عبررت دیگر: معرف بود  و محفوظ بود  از یک ام

 یک امر وجودی اس . « اغنی»

اس  « احسرس بی ندرزی»برز هم ب  عبررت دیگر: در ندرزهری کرذب، آنچ  برید از خدا خواست  شود 

امر در ندرزهری صردق آنچ  خواست  می شود اجرب  و بر طرف شد  عدنی آ  و «. احسرس ندرز»در مقربل 

 اس . « اغنی»بر  پرشد  خالء ندرز

امرم در این سخن دربررۀ یک خطر ک  افراد مؤمن را تهدید می کند، هشدار می دهد؛ ای افراد مؤمن 

از قبدل فقر، ستم دیدگی، نرتوانی در دفرع  -ک  از ندرزهری کرذب آسود  هستدد، بداندد ک  ندرزهری صردق

د. فردی کا  با  دنبارل هاوی و هاوس      گرهی مؤمن را از مسدر فطرت خرر  می کن -از حقوق خود و...

لادکن   2ندس  و ن  در صدد ضریع کرد  حق دیگرا  اس ، ن  ریرس  طلب و ن  در صدد برتری جاوئی. 

وَ »ندرزهری صردق می توانند او را ب  این مسدرهری نردرس  بکشرنند. پس برید از خداوند خواس  کا :  

 دچارر مکان؛   ر و ندرزهرئی ک  ایمرنم را تهدیاد مای کنناد،   خدایر مرا ب  گرفترری ه ؛«بِعَافِيَتِك أَغْنِنِي

 معرف و محفوظ بدار. 

 مکتب مر در رابط  بر گرفترری هر، ندرزهر و ابتالهر، دو اصل دارد:

اصل اول: برید از خداوند خواس  ک  هدچ گرفترری و بالئی متوج  مر نشود. بال جوئی هم نردرسا   

ب  آ  اشارر  شاد. محاور     -بدس  و دوم -در شرح دعری قبلاس  و هم حرام. بل یک بدمرری اس  ک  

 السالم در این جر همدن اصل اس .  سخن امرم علد 

                                                
 : فرق اس  مدر  برتری خواهی و برتری جوئی، اولی درس  و دومی بدمرری اس .مجلدات قبلی گفت  شددر  2



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  216
 

اصل دوم: اگر دچرر گرفترری و ندرزهری ایمر  برانداز و ابتالهر شدیم، برید صبر کندم؛ مقروم  داشت  

ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُدوعِ وَ نَقْدصٍ مِدنَ الْدأَمْوالِ وَ     مْ بِشَيْوَ لَنَبْلُوَنَّكُ»و  2«.إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصاابِرين»برشدم ک : 

تلخای صابر و تحمال را    « حابّ »این  3«.وَ اللَّهُ يُتِبُّ الصاابِرين»و  1«.الْأَنْفُسِ وَ الََّمَرا ِ وَ بَشِّرِ الصاابِرين

 «.نْضَلالتَالصابْرُ أمرُّ من »شدرین می کند، حتی آ  صبر را ک  گفت  اند 

الْبَلَياءِ فَيُحْيِييهِمْ    عَينِ  بِهِمْ إِنَّ لِلَّهِ عََّْ وَ ََلَّ ضَنَائِنَ يَضَنُ»السالم:  از امرم برقر علد  حدیث:

ةَ فِي فِي عَافِيَةٍ وَ يَرْزُُُهُمْ فِي عَافِيَةٍ وَ يُمِيتُهُمْ فِي عَافِيَةٍ وَ يَبْعَثُهُمْ فِي عَافِيَةٍ وَ يُسْكِنُهُمُ الْجَنَّ

برای خداوند بندگر  ویژ  ای هس  ک  نظر خرصی با  آنار  دارد و از بالهار دور مای دارد،      3«:عَافِيَةٍ

برای شر  زندگی می دهد در عرفدتش، روزی می دهد در عرفدتش، و می مدراند در عرفدتش، و ب  محشر بر 

 می انگدزاند در عرفدتش، و در بهش  سرکن شر  می کند در عرفدتش.

إِنَّ اللَّهَ عََّْ وَ ََلَّ خَلٍََ خَلْقاً ضَنَّ بِهِمْ عَينِ الْبَلَياءِ خَلَقَهُيمْ فِيي     »السالم:  مرم صردق علد از ا

 2«.عَافِيَةٍ وَ أَحْيَاهُمْ فِي عَافِيَةٍ وَ أَمَاتَهُمْ فِي عَافِيَةٍ وَ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ فِي عَافِيَةٍ

رری و ابتالئی متوج  شر  نمی شود؟ ن  چندن اس ؛ زیرا انسار   آیر اینر  کسرنی هستند ک  هدچ گرفت

 خَلْقِيهِ  إِنَّ لِلَّهِ عََّْ وَ ََلَّ ضَنَائِنَ مِنْ»السالم فرمود:  بدو  گرفترری و ابتال نمی شود: امرم صردق علد 

رَحْمَتِيهِ تَمُيرُّ بِهِيمُ الْبَلَايَيا وَ الْفِيتَنُ لَيا       بِنِعْمَتِهِ وَ يَحْبُوهُمْ بِعَافِيَتِهِ وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِ يَغْذُوهُمْ

فرمرید: بال و فتن متوج  آنر  ندز می شوند لدکن هدچ ضارر ایمارنی   می در این حدیث  6؛«تَضُرُّهُمْ شَيْتاً

 ب  آنر  نمی رسرنند.
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نِيي عَافِيَتَيكَ  وَ   وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَيكَ  وَ ََلِّلْ »چرا؟ برای این ک  اهل دعر هستند و می گویند: 

و گرن ، خداوند ن  بار کسای    «.  و...  وَ أَغْنِنِي بِعَافِيَتِكبِعَافِيَتِكَ حَصْنِّي بِعَافِيَتِكَ  وَ أَكْرِمْنِي

 عقد اخوت بست  اس  و ن  برصطالح کسی نورچشمی اوس .

راجح تر اسا ، و مای   هر کس این دعر را بر همدن الفرظ بخواند، دعری مأثور کرد  اس  ک  بهتر و 

 تواند بر هر بدر  و زبر ، مفرهدم این دعر را بر خداوند در مدر  بگذارد.

الَّذِي لَيا   الْمُعَافَى الدُّعَاءِ مِنَ مَا الْمُبْتَلَى الَّذِي َُدِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَحْوَجَ إِلَى»نهج البالغ : 

ترری سخ  اس  ندرزش ب  دعر بدشتر از ندرز کسای ندسا  کا  در    آ  کسی ک  در گرف 2«:يَأْمَنُ الْبَلَاءَ

 از گرفترری ندس . س  و ایمنعرفد  ا

اس  و گرفترر نشد  ب  همر  قدر ب  دعر ندرزمند اس  ک  شاخص گرفتارر    یعنی کسی ک  در عرفد 

دعر کرد و عرفدا   ندرزمند اس . و هدچ انسرنی ایمن از ابتال ندس . پس برید پدش از ابتال، مرنند مبتالیر  

 الم در این دعر ب  مر یرد می دهد.خواس . همچنر  ک  امرم سجرد علد  الس

یک روی این سک    «بِعَافِيَتِك وَ أَغْنِنِي»بحث فوق دربررۀ  وقتی که ثروت بالء می شود:

 اس ، روی دوم آ  چندن می شود: خدایر ب  من ثروت بد  ثروت بر عرفد .

ندرزهری مرا برطرف کن؛ مرا   فدتعر می شود: خدایر ب  وسدلۀ «برء وسدل »، «با»در بحث برال حرف  

می شاود، یعنای در مقارم ثاروت خاواهی      « برء معد » ،«با»از ندرزهر معرف کن. امر در این بحث حرف 

 ثروتی را بخواهدم ک  خود آ  ثروت بالء و گرفترری نبرشد، ثروت عرفدتمند برشد.

آ  ثروتی سزاوار فطرت انسرنی اس   1ور اس  از آ  جمل  قدرت ثروت.فسرد آ )امکرنرً( هر قدرت

ک  فسرد آور نبرشد. فسرد یک مقولۀ اجتمرعی اس ، گرهی ثروت فسرد آور نمی شود امار خاودش یاک    

 گرفترری می گردد. پس ثروت نسب  ب  انسر  می تواند س  صورت داشت  برشد:

 ثروت بر عرفد . -2

 ثروت فسرد آور. -1
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 وتی ک  خودش گرفترری و بالء اس .ثر -3

ثروت برای انسر  اس ، ن  انسر  برای ثروت. گرهی بر عکس می شود؛ فرد ثروتمند ک  کررفرماری  

صدهر کررگر اس ، خود کررگرترین آنر  می شود و ب  مدزا  همۀ آ  هر رنج و فشرر را تحمل می کند؛ 

کام  رری رنج جسمی را تحمل می کنند دسا  رنج و فشرر روحی و روانی. اگر کررگرهریش در سرعرت ک

 شب هر استراح  می کنند لدکن آقری کررفرمر خواب راح  هم ندارد.

؟ آیر می توا  گف  هر دو -؟«برء معد »بداندم یر « برء وسدل »را « با»کدامدک درس  اس ؟ آیر این 

خواه حرف باشتد   -استعمال یک لفظمعنی بر هم و در کنرر هم مورد نظر هستند؟ قرعد  می گوید: 

  در دو معنی درست نیست. -و خواه اسم و یا فعل

امر این مورد مشمول این قرعد  ندس ، زیرا معنی دوم در بطن معنی اول نهفت  اس ؛ هر کادام یاک   

اگار خاود   «. خدایر بوسدل  عرفدت  ندرزهری مرا برطرف کرد  و مرا غنای کان  »واحد هستند:  ۀروی سکّ

 ب  یک ندرز بزرگ بدل شود، نقض این خواست  می گردد.  ثروت و بی ندرزی مرلی،

 می گردد. « تکرار»آ  را واالترین واژ  می کند ک  سزاوار « عرفد »این نکتۀ مهم در معنری کلم  

 السالم کلمۀ عرفد  را در این دعر این هم  تکرار کرد  اس ؟  چرا امرم علد  پرسش:

اس ، با  حادی کا  عرفدا      « عرفد »ل بود  واژۀ ب  خرطر عظم  و گستردگی و عرم شمو پاسخ:

یعنای هما  چداز را    « عرفد  خواساتن »خواهی می تواند از هر خواهش و دعری دیگر بی ندرز کند. تنهر 

انواع دعر هر و همۀ خواسات    ۀخواستن. هدچ دعرئی این قدر عظدم و عرم شمول ندس ؛ دعرئی اس  ک  هم

گرچ  برید و برزهم برید هر ندرز را با  نارم خاود و با  عناوا        هر و ندرزهری بشر را در بطن خود دارد.

 خرص خودش، موضوع دعر قرار دهدم. 

 «:  وَ هَبْ لِي عَافِيَتَيك بِعَافِيَتِكَ عَلَيَ وَ تَصَدَّقْ» عافیت صدقه و هبۀ خداوند است:

 و )خدایر( عرفدت  را بر من صدق  کن، و بر من هب  کن عرفدت  را. 

آمد  و در جملۀ دوم بدو  آ . هر دو ب  یک سدرق اس ؛ در « با»در جملۀ اول بر حرف  نکته ادبی:

اولی می گوید خدایر عرفدت  را بر من صدق  کن و در دومی می گوید عرفدت  را ب  من هب  کن. حضاور  

اس  کا  مصادر از بارب تفعّال اسا  و اصال در آ        « تَصَدَّقْ»در جملۀ اول ب  خرطر کلمۀ « با»حرف 
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« باا »بدریاد و  « حرف تعدی»وقتی ک  از فعل الزم، ارادۀ تعدّی می شود، برید بر «. تعدّی»اس  ن  « زومل»

 حرف تعدی اس . 

صدق  ب  فرد ندرزمند داد  می شود و اگر طرف ندرزمند نبرشد، صدق  نمای   فرق میان صدقه و هبه:

السالم اول عرفدا  را با  عناوا      لد شود. هب  اعطرئی اس  بدو  توج  ب  ندرز و عدم ندرز طرف. امرم ع

 صدق  می خواهد: ک  خدایر ندرزمند عرفد  تو هستم. 

ندز برید برشد. بسادرری از  « استحقرق»امر در دعر این کرفی ندس ، زیرا در صدق  عالو  بر ندرز، عنصر 

وَ هَابْ  »ی گوید: کسر  بر بسدرری از چدزهر ندرز شدید دارند لدکن استحقرق آ  را ندارند. لذا بالفرصل  م

، خدایر اگر استحقرق عرفد  را ندارم آ  را ب  من هب  کن. استحقرق در هب  شارط ندسا ،   «لِی عَرفِدَتَک

 زیرا هب  برالترین کرام  اس . 

ب  شرح رف  ک  هدچ آفرید  ای و هدچ کسی حقی بار خادا و اساتحقرقی     2در یکی از مبرحث پدشدن

دی بدهد همگی فضل و هب  اس ، امر خودش یک برنرمۀ نظرم مناد  ندارد؛ خداوند هر چ  ب  هر موجو

قرار داد  اس . بر اسارس  « دارای استحقرق»مقرر کرد  و بر اسرس آ  کسرنی را در شرایطی در جری گر  

ذُو  وَ اللَّدهُ »این استحقرق صدق  می کند. لدکن فضل خدا ب  همر  برنرمۀ مقرر خود نداز محادود ندسا     

پس هب  هم می کند، بل هبا    1آی  ای ک  در پنج مورد از چهرر سور  تکرار شد  اس . ،«عَظِيمالْ الْفَضْلِ

 اش بدش از صدق  اش اس . 

 و عرفدت  را برای من بگسترا .  «:وَ أَفْرِشْنِي عَافِيَتَك» عافیت و محیط زندگی:

بود، انتخرب واژۀ فرش « ا برای من بگستر»می گف ، برز ب  معنی « اَوسع لی»، «افرشنی»اگر ب  جری 

نشر  می دهد ک  مراد گسترش عرفد  در محدط زندگی اس ؛ محادط فاردی، خارنوادگی، اجتمارعی و     

ی، حدثدتی، علمی، دینای. و  ئمحدط زیس  طبدعی؛ هم در امور معنوی و هم مردی. هم عرفد  روانی، آبرو

 هم عرفد  جسمی. 

   را. تو اصالح کن برای من عرفد «:تَكوَ أَصْلِ ْ لِي عَافِيَ» عافیت اندر عافیت:

                                                
 از مجلدات قبلی. 2
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 در خالل مبرحث این مجلدات، دو قرعد  تکرار شد  اس : 

 هم  چدز )غدر از خدا( نسبی اس . مطلق فقط خدا و صفرت خداوند اس . -2

 هر چدز )غدر از خدا( آمدز  ای از جنبۀ مثب  و جنبۀ منفی اس . -1

و در فارز آمدختگای    اسا  مستثنر ندس ، در فرز درجرت عرفد  چطور؟: عرفد  ندز از این دو قرعد  

کا  هار چا  از خادا مای       -و در دعرهری قبلای دیادیم   -دهد مراتبی دارد امرم علد  السالم ب  مر یرد می

خواهدد حدکرمل و بی عدب و نقص آ  را بخواهدد. انسر  در اثر عردت و تجربا  هاری روزمارّۀ خاود،     

تر همار    دآگرهش جری می گدرد ک : خواست  هرچ  کوچکمی شود؛ در ضمدر نرخو« کوچک خوا »

قدر قربل اجرب  می شود. امر این دربررۀ خواستۀ محتر  از فارد محتار  اسا . خداوناد محتار  ندسا        

آی  ای کا  در هفا  ماورد از قارآ       «وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليم»خواستۀ کوچک و بزرگ برایش فرق ندارد: 

 1«.وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكيما»صورت  و در آی  دیگر ب  2تکرار شد 

درس  اس ؛ انسر  هرگز ب  عرفد  مطلق نمی رسد و سرانجرم بشر مرگ اس . امر هار چداز مای     

 تواند در حد خود دارای کمرل یر نقص برشد، عرفد  کرمل و خرلص و اصالح شد  را بخواهدد.

تنهار   عنی تندرستی گرفته انتد؟ چرا شارحان و مترجمان صحیفه، در این دعا عافیت را به م

. یک را عرفد  از بدمرری هر را در مد نظر قرار داد  اند، ن  عرفد  از هر گرفترری هر بالء و هر نقدص 

پاس    «شِدَّةِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِن»دلدل علمی آنر  را ب  این گزینش وادار کرد  اس . یک اصل داریم ب  نرم 

عرفد  خواستن آ  هم عرفد  گسترد  و هم  بعدی، کرمل و اصالح شاد ،  بر توج  ب  این اصل، این هم  

حل می شود؟ آیر بر این دعر )ک  عرفد  از هر گرفتارری  برای چدس ؟ تعررض این دعر بر آ  اصل چگون  

خواهدم مؤمن نبرشدم؟ و از ردیف مؤمنر  خرر  شویم؟ پس مراد امرم علد  السالم در می  را می خواهدم(

 هر تندرستی و عرفد  از بدمرری هر اس .این دعر تن

امر این را  گریز از این تعررض ندس ، زیرا عرفد  خواهی از بدمرری هر نداز بار آ  سارزگرر ندسا .     

ال انتخرب حضرات )آجر هم اهلل( فقط دایرۀ مسئل  را کوچک تر می کند؛ گویر مؤمن ب  هر ابتالئی مبت
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 بتال ب  بدمرری هر.اس  مگر ا می شود و این خصدصۀ مؤمن بود 

؛ بارخالف فرهناگ   «بالجاوئی »و « مباتال شاد   »فرق اس  مدار    اوالًقضد  کرمالً برعکس اس : 
رهبرند  مسدحی در اسالم بالجوئی ب  شدت تحریم شد  اس . بند  برید عرفد  از بالهار را بخواهاد و   

 هم برای آ  بکوشد، ابتالء مؤمن کرر خدا اس ، ن  وظدفۀ بند  اش.

این عرفد  خواهی هر، ب  عرفد  دینی و ایمارنی اسا ؛ آفا  ایمار  تنهار از را        ۀبرگش  هم :ثانیاً
 بدمرری جسمی ندس ، بل آف  هری دیگر خطرنرک تر از آفرت جسمی هستند.

ر کرفی مرحوم کلدنی )قدّس سرّ ( د :داشت  برشدم «شِداةِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِن»اکنو  نگرهی ب  احردیث اصل 
 بسند  کندم: یث از آ  هرحد 3تنهر ب   2حدیث آورد  اس . 31برب  در این

 كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيهِ»از امرم سجرد علد  السالم ک  صرحب این دعر اس  آورد  اس :  -2
ُلِ لَأَكْرَهُ إِنِّي السَّلَام يَقُو ُ امارم   «:ء  مِينَ الْمَصَيائِبِ  شَييْ أَنْ يُعَافَى فِي الدُّنْيَا فَلَا يُصِيبَهُ  لِلرََّ

سجرد علد  السالم می فرمود: من خوش ندارم ک  شخص در دندر عرفد  داشت  برشد و چدازی از مصارئب   
 ب  او نرسد.

پس، آنچ  از گرفترری هر و ابتالهر، در این دعر از آ  هار عرفدا  طلاب مای شاود، گرفتارری هار و        
 ند.نرو  انسر  را آفتمند می کابتالهرئی اس  ک  ایمر ، آبرو و شخصد  د

بَلَاء  الْأَنْبِيَاءُ ثُيمَّ الَّيذِينَ يَلُيونَهُمْ ثُيمَّ الْأَمْثَيلُ       أَشَدَّ النَّاسِ إِنَ»از امرم صردق علد  السالم:  -1
گرفتررترین مردم ب  بالء، پدرمبرا  سپس کسرنی هستند ک  در ردیف پش  سر آنر  هساتند،   «:فَالْأَمْثَلُ

 د  ترین هر ب  آنر ، و شبد  ترهر و شبد  هر.و سپس شب

الدُّنْيَا فَقَا َ النَّبِيُّونَ  بَلَاء  فِي أَشَدُّ النَّاسِ مَنْ»پرسددند:  (آل  و علد  اهلل از رسول اکرم )صلّی -3

نِ أَعْمَالِهِ فَمَنْ صَ َّ إِيمَانُهُ وَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى َُدْرِ إِيمَانِهِ وَ حُسْ

چا  کسای بدشاتر و     «:حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ َُيلَّ بَلَياؤُهُ  

شدیدتر ب  بالی دندوی دچرر می شود؟ فرمود: پدرمبرا ، سپس شبد  ترین، و سپس شبد  تر، و مؤمن در این 

ایمر  و حسن عملش، کسی ک  ایمارنش صاحدح و عملاش ندکاو      ر)مدر  مردم( مبتال می شود ب  قدمدر  

 برشد، ابتالیش سخ  می گردد. و هر کس ک  ایمرنش آلود  و عملش اندک برشد، ابتالیش کمتر می شود. 
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ةً إِلَّا عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَحُْْنُهُ لَيْلَ أَرْبَعُونَ عَلَيْهِ لَا يَمْضِي الْمُؤْمِنُ»السالم:  از امرم صردق علد  -3
چهل شب بر مؤمن نمی گذرد مگر چدزی بر او عررض می شود ک  محزونش می کند، کا    «:يُذَكَّرُ بِهِ

 بر آ  بددار می شود )از غفل  ب  خود می آید(. 
می شاوند   تجربۀ عدنی ندز نشر  می دهد ک  افراد بی ایمر  یر ضعدف االیمر  کمتر دچرر گرفترری هر

انسار  بادو     «.الدُّنْيَا مَْْرَعَةُ الْيخخِرَة »و:  «.  وَ ََنَّةُ الْكَافِرِالْمُؤْمِنِ الدُّنْيَا سِجْنُ»اناد:   گفت ک  

گرفترری، دچرر غفل  از آخرت گشت  و رفر  دندوی هدف نهرئی او می شود. اباتالء عرمال تاذکّر و یارد     
ل  غریز  گرائی، اس . غفلتی کا  سارانجرمش مغباو  شاد      آوری و بدداری از غفل  دندرزدگی؛ از غف

)در روز محشر( در برابر خداوند حیّ  2«:وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْتَيِّ الْقَيُّومِ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً»اس : 
 و قدّوم، چهر  هر گرفت  و افسرد  می شوند و مغبو  می شود کسی ک  برر ظلمی بر دوش دارد. 

برخود و فطرت خود، ستم ب  دیگرا ، ستم بر طبدع  اعم از جرندار و بی جر ؛ ستم بر ابر و برد  ستم

 …و خرک و م  و خورشدد و گدر  و

عرفدا  خاواهی   »بنربر این عرفد  خواهی هم وظدفۀ طبدعی انسر  و هم وظدفۀ شرعی اوس  امر نا   
صالح برشد خدر و صالح هم  چدز ابار  ؛ عرفدتی ک  در جه  خدر و «عرفد  خواهی جهتمند»بل « مطلق

و برد و...، بویژ  خدر و صالح افراد و جرمع  بشری و ترری  بشری برشد. و لذا می گوید و چا  زیبار مای    

 و عرفدت  را بر من اصالح کن.«: عَافِيَتَك لِي وَ أَصْلِ ْ»گوید: 

بشر ندس  مگر برای عرفدا    و هدچ کرری و فعرلدتی در زندگی و عرصۀ کرر اس ،« کرر»دندر برای 

اس . پس همگی هم در آرزو و هم در عمل ب  دنبرل عرفد  هستند؛ برخای با  دنبارل عرفدا  دنداوی و      

و خداوند خواستۀ هر دو گرو  را می دهاد:   .برخی ب  دنبرل عرفد  بزرگ و هدف نهرئی آفرینش انسر 

هار کاس    1«:يُرِدْ َْوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَدنَجْزِي الشَّداكِرين  وَ مَنْ يُرِدْ َْوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ »

پرداش دندر را بخواهد آ  را از دندر ب  او می دهدم، و هر کس پرداش آخرت را بخواهد آ  را با  او مای   

 دهدم، و ب  زودی پرداش شکرگزارا  را خواهدم داد.

حَرِْْهِ وَ مَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَدهُ فِدي    نَزِدْ لَهُ فيمَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ »و: 
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کسی ک  زراع  آخرت را بخواهد، ب  کش  او برک  و افزایش می دهادم و بار    2«:الْآخِرَةِ مِنْ نَصيب
در حارلی کا  در    دممای دها   محصولش می افزائدم، و کسی ک  کش  دندر را بخواهد چدزی از دندر ب  او

 آخرت نصدبی ندارد.
کشتزار زندگی می تواند دو نوع عرفد  و محفوظ مرند  از آفرت را داشت  برشد؛ عرفدتی ک  جهاتش  
 آخرت اس  و عرفدتی ک  جهتش در کوتر  مدت ختم می شود و از مقصد کرروا  آفرینش برز می مرند.

عرفدا  جها  دار بریاد از ایان       «اآلخرةالدنيا ُنطرة »و چو  دندر مسدری اس  برای آخرت و 

وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي »مسدر بگذرد و ب  آخرت برسد ک  امرم علد  السالم می گوید: 
 در دندر و آخرت مدر  من و عرفدت  جدائی مدنداز.  «:الدُّنْيَا وَ الْخخِرَة

تمند اس  ندفاتم، و در آخارت دچارر عاذاب نگاردم. و      جه ،تر در دندر ب  عرفدتی ک  در مسدر غرایز
 عرفد  جهتمند در مسدر فطرت عرفد  دندر و آخرت اس . 

 ویژگی هری این جهتمندی را در بخش بعدی ک  بالفرصل  می آید، خواهدم دید. 

 

 

 بخش دوم 

 که مولّد عافیت دیگر باشد یعافیت

 بهرمندی عملی از عافیت 

 عافیت ایجابی و عافیت سلبی
 

فِي  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ عَافِنِي عَافِيَةً كَافِيَةً شَافِيَةً عَالِيَةً نَامِيَةً  عَافِيَةً تُوَلِّدُ»

ي دِينِيي  ( وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالصْحَّةِ وَ الْأَمْنِ وَ السَّلَامَةِ ف3ِبَدَنِي الْعَافِيَةَ  عَافِيَةَ الدُّنْيَا وَ الْخخِرَةِ.)

وَ بَدَنِي  وَ الْبَصِيرَةِ فِي َُلْبِي  وَ النَّفَاذِ فِي أُمُيورِي  وَ الْخَشْييَةِ لَيكَ  وَ الْخَيوْفِ مِنْيكَ  وَ      

و )خدایر(  «:الْقُوَّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ  وَ الِاَْتِنَا،ِ لِمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِك
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د آلش درود فرس ، و ب  من عرفد  د  عرفد  کرفی، شرفی، رشد کنند  و برلند ، عارفدتی کا  در   بر محم

ار ب  تندرستی و ایمنی و سالم  در دینم ذبدنم ایجرد عرفد  کند، عرفد  دندر و آخرت. و بر من من  بگ

ومندی بر انجرم آنچا   و بدنم، و بصدرت در قلبم، و در پدشبرد امورم، و ترس برای تو، و بدم از تو، و ندر

 ب  من امر کرد  ای از طرع  هری ، و اجتنرب برای نهی تو از آ  ک  مرا نهی کرد  ای از معصدت .

 

 شرح 
 

 عرفدتی ک  مرا ب  طور هم  جرنب  تح  اشراف داشت  برشد.  -شافيةً: مُشرِفلغ : 

  اء  عليه: اَشرف عليه.اشفي اشفآ  کمک بگدریم: « برب افعرل»البت  این معنی وقتی اس  ک  از 

« درمار  کنناد   »خودش در نظر بگدریم برید گفا  معنای آ    « ثالثی مجرد»امر اگر آ  را در همر  

 السالم هم عرفد  بهداشتی را می خواهد و هام درمارنی را و ایان چنادن با  مار یارد         اس  ک  امرم علد 

 می دهد.

 برال روند ؛ هموار  در حرل رشد.  عاليةً:

ندگی فرق کمد  و کدفد  اس ؛ در رشد بدشتر ب  کمدا  توجا    ل  رشد و بررفرق مد -لند بر ناميةً:

می شود و در برلندگی هم ب  کمد  و هم ب  کدفد ، این فرق وقتی اس  ک  ایان دو واژ  در تقربال هام    

 قرار گدرند. گرهی هر دو ب  یک معنی ب  کرر می روند.

و « غلط نداشتن»کنرر هم قرار می گدرند، صح  ب  معنی  وقتی ک  این دو واژ  در الصتة و السالمة:

 اس . « آف  نداشتن»سالم  ب  معنی 

 نفوذ و تنفدذ ندز از همدن ریش  اس .  -نِفرذ: پدش برد . ب  را  انداختن.

خشد  یعنی احسرس بدم هم از درو  و روا ، و هم از برو . ب  طوری ک  بدم بر  الخشية و الخوف:

هم شخصد  فرد در برابر خدا احسارس بادم بکناد و هام در فکار و       ؛ندز مسلط شودضمدر نرخودآگر  

 اندیش  اش. 

د  درو  او ضمدر خودآگر  متکی برشد و بر شخصا خوف آ  بدمی اس  ک  تنهر ب  فکر و اندیش  و 

 نفوذ نکند. 



 282دعری بدس  و سوم  
 

ربی با   در ع« جبن»معنی کرد. زیرا ترس در فررسی و « ترس»توضدح: نبرید خشد  و یر خوف را ب  

 ب  کرر می رود و بر بدم فرق دارد. « بزدلی»معنی 

خدایر عارفدتی با     «:الْعَافِيَة بَدَنِي عَافِيَةً تُوَلِّدُ فِي» که مولّد عافیت دیگر باشد: یعافیت

 نکت  برید برسی شود: چند السالم من بد  ک  در بدنم عرفد  را تولدد کند. در این فقر  از سخن امرم علد 

عارفدتی اسا     ن جمل  نشر  می دهد عرفدتی ک  تر این جر خواست ، عرفد  بدنی نبود  اس  وهمد -2

عرفد  بدنی از آ  حرصل می شود. و شررحر  و مترجمر  بی توجهی کرد  اند و اصال و اسارس ایان     ک 

 دعر را ب  محور صح  بد  دانست  اند. 

 صح  بد  و ندروی جسمی بر س  نوع اس :  -1

 دنی ک  از عرفد  روحی و شخصدتی بر می خدزد. الف: عرفد  ب

 و عرفد  شخصدتی برشد.  ب: عرفد  بدنی ک  از حرام خواری و بدو  صح 

  : بر درصدی و نسبتی مدر  این دو. 

السالم از نعمرت محسوب نمی شود بال   تندرستی بدو  درستی و سالم  شخصد ، در نظر امرم علد 

هام روح غریاز  و    -محشر حسرب پس بدهد. امرم اول سالم  روحگرهی ابتالء اس  ک  برید در روز 

 را می خواهد سپس نعم  صح  بد  را.  -هم روح فطرت= شخصد 

الْبَلَاءِ الْفَاَُةَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاَُةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِينْ مَيرَضِ    مِنَ أَلَا وَ إِنَ»نهج البالغ : 

بِ أَلَا وَ إِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةَ الْمَا ِ وَ أَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَيا ِ صِيحَّةُ الْبَيدَنِ وَ    الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْ

بداندد ک  از جملۀ گرفترری هر بی چدزی اس ، و سخ  تر  2«:أَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْب

بدمارری قلاب )= شخصاد  درو ( اسا . و      از بی چدزی بدمرری بد  اس ، و سخ  تر از بدمرری باد  

بداندد ک  از جملۀ نعم  هر فراوانی مرل اس ، و بهتر از فراوانی مرل صح  بد  اس ، و بهتر از صح  

 بد  تقوای قلب اس . 

و بدترین بدمرری بد  آ  اس  ک  از رفتررهری گنر  نرشی شود مرنند امراض مقارربتی، بدمارری هاری    

و مواد مخدر و... و بهترین صح  بد  آ  اس  کا  از بهداشا  عقالنای شارعی      نرشی از اعتدرد ب  الکل
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نرشی شود. و مکرر بدر  شد ک  عقل هدچ کسی سرلم ندس  مگر کسی ک  فطرتش از سلطۀ غریاز  سارلم   

عقال  »ی از قوی بدنر  عقل سارلم ندارناد. شاعرر    درس  ندس ، خدل« رلم در بد  سرلمعقل س»برشد. شعرر 

 درس  اس ، خدلی از کسرنی ک  دچرر بدمرری جسمی می شوند عقل سرلم دارند. « سرلمسرلم در فطرت 

وقتی ک  شخصد  درونی و بد  هر دو سرلم برشند، هم عرفد  دنداوی اسا  و هام عرفدا  اخاروی      

 «.عَافِيَةَ الدُّنْيَا وَ الْخخِرَة»

بعرً و قهراً در فردی ک  از صح  شخصد  و بد  برخوردار اس  ط بهرمندی علمی از عافیت:

 مسدر زندگی درس  و خدر و اعمرل صرلح خواهد بود، لدکن گرهی بر عرمال و مارنع بارز دارناد  مواجا       

 می گردد ک  عبررت اس  از: 

عدم امند : اگر امند  نبرشد پرکترین انسر  نمی تواند چنر  ک  برید از عرفدا  خاودش بهرمناد     -2

 گردد.

ی را بزرگ ترین نعم  شمرد  و من  آ  هار را بار قاریش مای     قرآ  امند  اجتمرعی و امند  غذائ

ش )و هار بشاری   از آ  هم  نعم  هر ک  ب  قری 2،«الَّذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْف»گذارد: 

 عم  را فراز کرد  و من  آ  هر را یرد آور می شود. داد  اس ( این دو ن

خاود  »آ  سالم  روحی و جسمی برشد را نداشت  برشاد.= در   عدم بصدرت: بصدرتی ک  در خور -1

 بصدرت کرفی نداشت  برشد.  ،ضعدف برشد. یر در ب  کررگدری آ  صح « شنرسی

تی را دارد، چگونا  ممکان اسا  دچارر بای      دخصا وقتی ک  فرض می شود کسی سالم  ش پرسش:

 بصدرتی شود؟ این تنرقض ندس ؟ 

ود بصدرت یک نقص اسا  نا  بدمارری. و بصادرت درجارتی      عدم سالم ، یعنی بدمرری. کمب پاسخ:

اشخرص ک  شخصد  سرلم داشت  برشند حتمرً بصدرت شار    ۀدارد، مسئل  یک مسئل  ریرضی ندس  تر هم

 مسروی برشد.  آ هم دقدقرً بر 

نفرذ یعنی ب  مرحلۀ اِجراء و عمل در آورد  آنچ  هس . شخصد  سرلم و بد  «: نفرذمندی»عدم  -3

 لقوگی عظدمی دارد برخی هر می توانند بهرۀ کرفی را از آ  ببرند برخی ب  نسب  هری دیگر. سرلم بر
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کا  اساتفرد  از    «وَ الْدأَمْن »بالفرصل  مای گویاد    ،«وَ امْنُنْ عَلَيا بِالصِّتاة»السالم می گوید  امرم علد 

تکارار  « ساالم  »ایان   «.وَ بَدَنِيوَ السالَامَةِ فِي دِينِي »صح  مشروط ب  امند  اس . آ  گر  می گوید 

 ندس  ک  سالم  از بدمرری اس ، بل سالم  از نقص اس . تر این جر سالم  از بدمرری« صح »همر  

 را خواست ، در این جر سالم  از نقص را می خواهد همر  نقص ک  در برال بدر  شد.  )شخصدتی و بدنی(

 در دین و سالم  در بد .چهرر خواست  ردیف شد  اند: صحّ ، اَمن، سالم   

 پس، صحتی ک  مورد نظر اس  غدر از سالم  در دین و سالم  در بد  اس . اگار اَمان نباود مای    

توانستدم بگوئدم سالم  در دین و سالم  در بد ، شرح و توضدح همر  صح  اس . امر حضاور کلماۀ   

درو  اسا  و ماراد از    ساالم   ،این الفرظ مساتقل هساتند و ماراد از صاح      ۀاَمن دالل  دارد ک  هم

 سالم  در دین و بد ، ب  کررگدری و عملی کرد  آ  صح  در برو  اس . 

و همچندن اس  بصدرت قلب و نفرذ در امور ک  ب  مرحلۀ عمل فکری و عمل رفترری نارظر هساتند.   

 صح  درو  در مرحلۀ عمل می تواند مدرّ  ب  درجرتی برشد؛ درجرت برال را می خواهد.

طارعتش، و در اجتنارب از    اس  خشد  و خوف و ندرومندی در عمل ب  اوامر خادا و و همدن طور 

بِهِ مِينْ   مَا أَمَرْتَنِي وَ الْخَشْيَةِ لَكَ  وَ الْخَوْفِ مِنْكَ  وَ الْقُوَّةِ عَلَى»منهدرت الهی و معصد  هار:  

 .«طَاعَتِكَ  وَ الِاَْتِنَا،ِ لِمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِك

« لِا»و « اعلی»ک  حرف  می داند نکت  ای شگف : هر کسی ک  مختصر آشنرئی ب  ادبدرت داشت  برشد

ب  طور خرصّ گزینش شد  اند؛ مطاربق قرعادۀ     «وَ الِاَْتِنَا،ِ لِمَا نَهَيْتَنِي»و  «مَا أَمَرْتَنِي عَلَى»در 

القدوة لمدا   »و ب  صورت « عن»حرف  «لِا»حرف  می آمد و ب  جری« لِا»حرف « علی»ادبی برید ب  جری 

 می آمد. «نهيتني -عمّا -و االجتناب عن ما»و  «امرتني

اجتنرب »، و ب  جری «قوت برای عمل ب  اوامر»، «بر عمل ب  اوامر قوت»و در ترجم  فررسی ب  جری 

 آمد  اس . چرا چندن گزینش شد  اس ؟ « اجتنرب برای نواهی»، «از نواهی

بار عمال خواسات  مای شاود. و        رونی قبالً خواست  شد ، اینک تحارّک آ  قاو  برای این ک  قوّت د

تحرّک آ  توا  برای اجتنرب را می همچندن توا  اجتنرب از محرمرت را در صح  درو  دارد و اینک 
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 هس  ک  از محرمرت برز دارد، کررکردِ بهتر و دقدق تر آ  را می خواهد.  یخواهد: ترمز

 هم روشن می کند و هم تأیدد.« نفرذ» و همۀ این معرنی را واژۀ

ب  کرر گرفتن چدزی ک  در اختدرر هس : ب  اجراء گذاشتن و ب  «: اِعمرل آنچ  ک  هس »نفرذ یعنی 

 ک  موجود اس .  یمرحلۀ عمل در آورد  یک چدز

گفت  شد معنی اصلی عرفد ، معرف بود  اس ؛ معرف بود  از  عافیت ایجابی و عافیت سلبی:

ب  هدر رفتن توا  و »از  دمرری روانی و جسمی. و معرف بود از ب رّ. از آ  جمل  معرف بود بدی و شهر 

 «.اجتنرب عدم استفردۀ کرمل از توا ِ»یر از «.قدرت عمل

در این مدر  یک عرفد  اس  ک  اگر نبرشد، عدمش موجب عرفد  دیگر می شود؛ کسی ک  عرفد   

  بگدرد، ب  حج برود، جهرد کند. چندن فردی از این تکارلدف  جسمی ندارد و نمی تواند مطربق اوامر روز

 معرف اس . این معرفد  سلبی اس .

کدام بهتر اس ؟ انسر  از بدمرری عرفد  داشت  برشد و ب  اوامر و نواحی عمل کند، یر دچرر بدمارری   

مل بود  اسا :  ؟ آنچ  انسر  برای آ  آفرید  شد  عرفد  ایجربی و اهل ع-شود و از تکرلدف معرف شود؟

و کمرل و تکرمل انسر  در عبردت اس  ن  در معرف بود  از  2«.وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُون»

 عبردت. برالترین عرفد  سلبی آ  اس  ک  اسرسرً انسر  ب  وجود ندرید. 

د  در غرایز و سارکوبی روح  و صد البت  ب  وجود آمد  و زیستن در مسدر غدر انسرنی و غوط  ور ش

م و منفور اس  ک  ای کرش ن  ب  وجود می آمد و ن  چندن زندگی را داش . آنر  مشئو یفطرت، ب  حد

قرار می گدرد آرزوی مرگ  ک  سالم  فطرت را از دس  نداد  اند در مواردی ک  آبروی شر  در خطر

مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْدياً   يا لَيْتَني» ، وقتی ک  حضرت مریم درد زایمر  را احسرس کرد گف :می کنند

 ای کرش پدش از این مرد  بودم و ب  کلی فراموش می شدم. 1«:مَنْسِيًّا

برساد و  « آرزوی عادم خاویش  »امر خواستن عرفد  سلبی در هر صورت و در هر شرایط نبریاد با     
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از عدم صبر اس  و انسر  سرلم بریاد   حرکی اوالًهرگز نبرید گف  ای کرش ب  وجود نمی آمدم. زیرا این 

ب  شرح رف ( و انسر  نرشکدب انسر  ماورد نظار قارآ      -بدس  و دوم -صبور برشد )ک  در دعری قبلی

 ندس .

 آرزوی نسّی منسّی بود  را می کند امر نمی گوید ای کرش ب  وجود نمی آمدم.  ندزخواست   در این ثانیاً:

 کارفر )در روز محشار(    2«:كُنْدتُ تُرابدا   يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَندي »آرزوئی خواستۀ کرفرا  اس :  دنچن

السالم ب  مر  می گوید ای کرش خرک بودم ن  انسر . و در این هم  دعرهری فراوا  ک  از اهل بد  علدهم

 رسدد  هرگز آرزوی خرک بود ، برای هدچ کسی در هدچ شرایطی ندرمد  اس . 

سالم  تن را ندز از خادا بخاواهدم تار با  اوامار عمال کنادم و از         پس برید عالو  بر سالم  جر ،

 منهدرت بپرهدزیم ک  هم برای این آفرید  شد  ایم و هم تکرمل وجود انسر  در همدن جه  اس  و بس. 

ک  صوفدر  ب  وجود او افتخرر می کنند و چ  معجز  هری دروغدن ک  ب  او  -از صوفی عمربن فررض

   می گف : نقل شد  ک -نبست  اند
 

 و بما شاء هدواك اختبرندي  
 

 ختياري ما كان فيه رضداكا فا  
 

 

 ای خدا ب  هر چ  خواهی مرا امتحر  کان 
 

 گازینم  می را همر  من برشد تو رضری چ  هر ک  
 

 

 یر دیگری گفت  اس : 
 

 تتكّم يا الهدي كيدف شدئتا   
 

 فاني قد رضيت بما رضديتا  
 

 

سخن نمی شود، این بندگی ندس  رقربا  بار خداوناد اسا ،      گند  گوئی تر از این ،برصطالح مردمی

  ، خود خواهی و تکبر اس . چندن کسی اسرسرً خدا را نشنرخت  اس ، او بشدت دچرر مندّ

 وَ يَسِّدرْ لدي   -صَددْري  قدالَ رَبِّ اشْدرَحْ لدي   »پدرمبر بزرگ؛ حضرت موسی علد  السالم می گوید: 

سر  کن. امر ابن فررض ب  حادی  آد ، و عمل ب  تکلدفم را برایم پروردگررا، ب  من شرح صدر ب «:أَمْري

                                                
 سورۀ نبأ. 31آیۀ  2

 سورۀ ط . 16و  12آی  هری  1
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از شرح صدر و خودکفرئی رسدد  ک  ن  تنهر چدزی از خدا نمی خواهد بل می گوید هر چ  می خواهی 

 بکن )!!!(.

اینر  مرحلۀ دعر را بر مرحلۀ رضرء، خلط کرد  اند؛ رضرء پس از حدوث حردث  اس  ک  انسر  با   

با  حرلا  ساخط و    فترری ای و عدم عرفدتی دچرر شد، در حرل  و مقرم رضارء برشاد تار    هر ابتالئی، گر

 ندز ندرزمند دعر اس  تر از هر آفتی محفوظ و در عرفد  برشد. « رضرء»کفرا  دچرر نگردد. و همدن 

خود را ندرزمند هدچ دعرئی نمی دانند. قارآ    2صوفدر  ک  براستی عشق شر  عقل شر  را دود می کند،

 اس  از دعرهری پدرمبرا  و مؤمنر  درج  یاک کا  با  شادت از ابتالهار و امتحار  هاری خداوناد         پر 

می ترسند. بندگر  مخلص از ترس گری  می کنند؛ ب  خود می پدچند، سرترسر صحدف  ترس اسا ؛ ندارز   

مان  ترس از امتحر  هر و ابتالهری الهی اس . امر صوفدر  در برابار خادا هال     1اس ، عرفد  طلبی اس ؛

مبررز می گویند؛ از قرآ  و پدرمبرا  پدشی می گدرند، چ  اِزخرافرت و خرافرتی کا  بارای عاوام فریبای     

 نکرد  و نمی کنند )!؟!(.

 بگذریم؛ این رشت  سر دراز دارد.

بدمرری خواهی، خود یک بدمرری بزرگ روانی اس . بالجوئی، خود یاک باالی بازرگ اسا . و     

االولدرء آورد  همگای فرهناگ رهبرندا  مسادحی و بودائدا        تذكرةآنهم  بالجوئی ک  شد  عطرر در 

 هندی اس  و ربطی ب  اسالم ندارد. و چندن افرادی اولدرء ندستند، اشقدرء هستند. 

السالم ک  بر اولدن تحرکرت تصوف توساط حسان بصاری و شارگردانش در جرمعاۀ       امرم سجرد علد 

مبررزۀ آ  حضارت بار ایان بادع  شُاوم را       -و دومبدس   -اسالمی، معرصر بود )و در شرح دعری قبلی

 «.بِالصْحَّةِ وَ الْأَمْنِ وَ السَّلَامَةِ فِي دِينِي وَ بَدَنِي عَلَيَّ وَ امْنُنْ»دیدیم(. می گوید: 

 

                                                
وقتی ک  عشق آمد، عقل دود می شاود. صاوفدر  پادش از مالصادرا همگای عقال را محکاوم مای کردناد،           معتقدند 2

 مالصدرا آمد عقل را ندز مصردر  کرد و در خدم  تصوف گرف .

 البت  عرفد  طلبی از ابتالهر ب  شرحی ک  در این برگ هر بدر  شد.   1
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 بخش سوم

 کعبه و قبله

 جامعه شناسی

 فلسفۀ حج

 نقش تاریخی و جهانی کعبه

 فلسفۀ کعبه

 اجتماعی کعبه ۀفلسف

 قبچه شهری احم

 زیارت حرم پیامبر و آل

 اشتیاق دائمی برای حج و زیارت پیامبر و آل

 کمال حج با زیارت پیامبر و آل است

 خواستن رحمت بر پیامبر اکرم

 اشتیاق غریزی و اشتیاق فطری

 نظم در سفر اجتماعی

 انسان و شنوائیش پس از مرگ

 وهابیّت و زیارت
 

وَ الْعُمْرَةِ  وَ زِيَارَةِ َُبْرِ رَسُولِكَ  صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ رَحْمَتُيكَ  اللَّهُمَّ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالْحَجْ »

وَ بَرَكَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ  وَ آ ِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي فِي عَامِي هَذَا وَ 
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خدایر بر مان   «:كُوراً  مَذْكُوراً لَدَيْكَ  مَذْخُوراً عِنْدَكَفِي كُلِّ عَامٍ  وَ اَْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولًا مَشْ

منّ  گزار بر حج و عمر ، و زیررت قبر پدغمبرت ک  درودهری تو و رحمت  و برکرتا  بار او و آل او   

برد، و زیررت )قبور( آل رسول  ک  بر ایشر  برد سالم، همدش  تر هنگرمی ک  مرا زند  داری در این سرل 

 رل، و آ  را پذیرفت  و مورد پسند خودت، و در نظر داشت  و اندوخت  در نزد خودت قرارد .و در هر س

 

 شرح
 

در زندگی انسر  س  پدید  همزمر  و بار هام پدیاد شاد  اناد:       نقش تاریخی و جهانی کعبه:

 جرمع ، ترری  و کعب .

کاد  یرفا ؛   کمد  نسل حضرت آدم ب  حدی رسدد ک  محل زندگی شر  مصداق ده اولین جامعه:

 در جری گر  شهر امروزی مکّ . این اولدن جرمع  بود ک  در روی زمدن پددایش یرف .  «بکّه»دهکدۀ 

ترری  بدو  جرمع  و زیس  اجتمرعی، نمی توانسا  و نمای تواناد وجاود داشات        اولین گام تاریخ:

برداش ؛ موتور تارری    برشد. بر پددایش جرمعۀ کوچک بکّ  ترری  ندز متولد شد و گرم هری اولد  اش را

در بکّ  استررت خورد  و تر امروز را  می رود؛ هم محصول اراد  هری انسرنی اس  و هم با  اراد  هاری   

 انسرنی جه  می دهد. 

 انسار   بار  تارری   آیار : دیگار  عباررت  در و ؟-را؟ تارری   هار  انسر  یر سرزد می را هر انسر  ترری  آیر

 هار  قهرمر  آیر: محدودتر بدر  در و ؟-دارد؟ سلط  و حکوم  رری ت بر انسر  یر دارد، سلط  و حرکمد 

 دسا   اسادر  هار  انسار   آیر: دیگر قرلب در هم برز ؟-سرزد؟ می را هر قهرمر  ترری  یر سرزند می را ترری 

  ؟-ن ؟ یر( هگلدسم) هستند ترریخی جبر ب  مجبور و ترری 

 نوشات   در را مسئل  این شرح. «امرین بدن مرا» بل آ  ن  و این ن : گوید می بد  اهل و قرآ  مکتب 

 .کنم نمی تکرار جر این در و ام داد  توضدح مجلدات همدن در جمل  آ  از دیگر هری

 : ندس  خرر  مصداق چهرر از طبعرً شود، می نرمدد  «خرن » انسر  زندگی در آنچ  :کعبه

 فردیا   بارای  و کنناد  دگیزنا  تنهارئی  با   کا   افارادی  بشر ترری  در: فرد یک مأوای و مسکن -2
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 ن  اس  ترری  هری پدید  از ای پدید  یک خود این امر. هستند و اند بود  برشند، داشت  ای خرن  خودشر 

 شاروع  را زنادگی  نفاری  دو حوّا و آدم زیرا. ترری  مولّد ن  اس  ترری  مولود ترری ؛ هری پری  از خشتی

 از و اس  گرا جرمع  داد ، قرار او نهرد در آفرینش ک  تفطر روح دلدل ب  انسر . تنهرئی ب  ن  اند کرد 

 با   اگر و اس  ترری  هری«پِرت» از( برصطالح) گرائی تنهرئی و زیستی تک. اس  گریزا  فردی زندگی

 زیساتی،  تک گری، کولی. اسالم در لذا و. اس  شخص شخصد  بدمرری دلدل شود گزینش ارادی صورت

 .اس  شد  تحریم بشدت …و

 خارنواد   ۀخرنا  شار ،  مساکن  شدند، فرزند دارای حوا و آدم ک  وقتی: خرنوادگی خرنۀ و مسکن -1

 .آمد وجود ب ( بکّ ) دهکد  اولدن و یرف  تعدد گی خرنواد هری خرن  اوالدشر  تکثدر بر و. گش 

 خرنۀ بل خرنواد ، یک مرل ن  و اس  فرد یک مرل ن  ک  ای خرن : اجتمرعی خرنۀ جرمع ؛ خرنۀ -3

 .اس  جرمع  مرل و مردم

 ۀخرن یک وجود یرف ، پددایش جرمع  ک  وقتی. اس  خرنوادگی و فردی زندگی ضروریرت از خرن 

 اجتمارعی  نظم و را  عمومی امور و شد  جمع آنجر در ک  ت یرف ضرور( نرس) مردم عموم برای عمومی

 «کعبته  شناستی  جامعه» بکتر بندردی مسئلۀ این شرح برای. کنند تعددن جر آ  در را جرمع  حقوقی و

 2.ام کرد  تقدیم را

 آ  دشا  سارخت  ( مردم) نرس برای ک  ای خرن  اولدن 1«:ا ِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكاًإِنَّ أَوالَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّ»

 .اس  بکّ  در ک  اس 

 ای جرمعا   هادچ  اس ، یرفت  پددایش جرمع ، و خرنواد  فرد، پددایش پری ب  پر «خرن » نرم ب  چدزی 

 فاال  . ندس  و نبود «نرس ۀخرن» بدو  هرگز ،کشورهر و شهرهر بزرگ، و کوچک وحشی قبریل از اعم

 ایان  و اسا   حقاوقی  و اجتمرعی امور تنظدم محل چردر فال  یر کلب  فال  ک  دانس  می کوچک ۀقبدل

 خارنواد   و فارد  ک  رطو همر  دقدقرً. دارند عهد  ب  را نقش این شوری و سنر مجرلس معربد، مسجد، هم 

 و حقدقا   ایان  بشار  تارری   عدندا   و اسا   عمومی خرنۀ یک ندرزمند زند جرمع  هستند خرن  ندرزمند

                                                
   www.binesheno.comسری  بدنش نو  2
 مرا .سورۀ آل ع 16آیۀ  1
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 .دهد می نشر  را واقعد 

 اماور  برای فقط شد سرخت  بکّ  ۀدهکد مردم وسدل  ب  آغرز در کعب : جهرنی جرمعۀ برای خرن  -3

 کا   نارموزو   نسابترً  قوارۀ و قد بر و دقدق مهندسی دو ب و اولد  مصرلح بر کوچک، روستری آ  اجتمرعی

 شد مبدل «مکّه» ب  بکّ  نرم شدند پددا متعدد هری جرمع  ک  وقتی ندس ، دقدق مکعب امر اس  مکعب

 عماومی  خرنا   یاک  خودشر  برای ک  شدند مرمور مکّ  مردم و گش  «هر جرمع  خرن » کعب  خرن  و

و خودشر  در کعب  مرنند هر جرمعۀ دیگر سهدم برشند نا  بدشاتر، بال     «دار النّدو »نرم  ب  بسرزند دیگر

مرلکد  شر  بر منرزل و شهر خودشر  ندز محدودتر گش  و برخی انحصاررات حقاوقی مرلکدا  را از    

 حارام کا  آ   و مسجد ال 2«:وَ الْمَسْجِدِ الْتَرامِ الَّذي جَعَلْناهُ لِلنَّا ِ سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَ الْبادِ»دس  دادند: 

برای همۀ مردم برابر و مسروی قرار دادیم، چ  آنر  ک  در آ  جر مقدم هستند و چا  کسارنی کا  از     را

 نقرط دور ب  آ  جر وارد می شوند.

کسی مقدم  ،«الْعاكِفُ فيهِ وَ الْبادِ»در این آی  شهر مک  اس ، زیرا می فرمرید « مسجد الحرام»مراد از 

چنر  کا  احردیاث    1قدم می شوند.و این نظر عموم مفسرا  اس شهر مک  مود مسجد نمی شود بل در خ

 چند نمون  از آ  هر: ،اهل بد  )علدهم السالم( مشخص کرد  اند

وَ مُرْ أَهْيلَ مَكَّيةَ   »نهج البالغ : امدرالمؤمندن علد  السالم ب  فرمرندار خود در مک  می نویسد:  -2

 سَواء  الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ فَالْعَاكِفُ الْمُقِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُو ُ أَلَّا يَأْخُذُوا مِنْ سَاكِنٍ أََْراً

)ساکون    و ب  اهل مک  دساتور د  کا  از سارکنر     3«:غَيْرِ أَهْلِهِ مِنْ إِلَيْهِ يَحُجُ الَّذِي وَ الْبَادِي بِهِ

 «.سَواءً الْعرکِفُ فد ِ وَ الْبردِ»خداوند سبحر  می فرمرید بهر نگدرند زیرا ک   آ  جر اجرر  موق  حجر (

 مکارو    3«:مَكَّيةَ  إََِيارَةَ بُيُيوُِ   كَرِهَ»از امرم برقر علد  السالم از امدرالمؤمندن علد  الساالم:   -1

 مک  را. می داش  اجرر  داد  خرن  هری

                                                
 سورۀ حج. 12آیۀ  2

 ذیل همدن آی  و متو  دیگر تفسدری.« مجمع البدر »رجوع کندد:  1
 .61نهج البالغ ، کُتب، کترب  3

 تفسدر نور الثقلدن، ذیل همدن آی . 3
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آ  چا  کا  علای علدا  الساالم       توضدح: حدیث شنرسر  و فقدهر  قرعد  ای دارند ک  می گویند: هار 

آ  حضرت هدچ حاللی را مکرو  نمای نرمداد     )ما كان يكره حالالً(مکرو  داشت ، حرام اس ، زیرا 

 اس . 

عليى   يصينع  أن لم يكن ينبغيي »از امرم صردق علد  السالم دربررۀ این آی  پرسددند، فرمود:  -3

فيي سياحة اليدار حتيى يقضيوا       للحاج أن ينْلوا معهم في دورهيم  دور مكة أبوا،  النّ

روا نبود ک  بر خرن  هری مکا  درب   2«:مناسكهم  و ان أو  من َعل لدور مكة أبوابا معاوية

گذاشت  شود، چو  حق حرجدر  اس  ک  در کنرر صرحبخرن  هر در حدرط خرن  هر نرزل شوند تر زمارنی  

 درب گذاش  معروی  بود. ک  منرسک شر  را برگزار کنند. و اولدن کسی ک  در خرن  هری مک  

بد  گفت  می شود، و ب  مجماوع اتارق   « اترق»اس  در زبر  عرب ب  « دار»جمع « دور»توضدح: واژ  

گفت  می شود. و حرجدر  حق سکون  رایگر  در حدرط هری مک  را دارند ن  در اترق « دار»هر و حدرط 

 هری خرن  هر. 

 و احردیث دیگر در متو  حدیثی و ترریخی. 

 گش . و برکتش با  هما  جهرندار  رسادد و     « خرنۀ مردمی عموم جهرندر »تکثر جرمع  هر کعب  بر 

 وا می گذارم.  «جامعه شناسی کعبه»می رسد ک  شرح مستدل و مشروح آ  را ب  همر  کترب 

، «وُضاع »اسا  از  « حارل »ی  آدر این « مبررکرً»کلمۀ  «:إِنَّ أَوالَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّا ِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكاً»

مفعاول  »؛ سرخ  و ب  وجود آمد  کعب  مبررک اسا . و ممکان اسا  آ  را    «سرخ  بر برک »یعنی 

 بداندم: یعنی کعب  برای برک  سرخت  شد .« مطلق

یر خدا «:بِالْحَجْ وَ الْعُمْرَة عَلَيَ وَ امْنُنْ اللَّهُمَ»السالم در این دعر می گوید:  اینک امرم سجرد علد 

 گزار بر حج و عمر . منّ  و بر من

 توضدح: منّ  گزار، یعنی ب  من تفضّل کن؛ این نعم  را ب  من بد .

توفدق عمل ب  واجبرت و مستحبرت، و توفدق خودداری از محرمرت و  صحیفۀ سجادیه،در سرترسر 

                                                
 همر . 2
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د  شاد . در  مکروهرت را می خواهد، لدکن در مدر  فروع دین معموالً نوعی خصوصد  ویژ  با  حاج دا  

السالم آ  را از امرم بارقر   دعرهری دیگر ندز چندن اس  مثالً در دعری ابو حمز  ثمرلی ک  امرم رضر علد 

 2«.عَامِنَا وَ فِي كُلِّ عَيام  فِي الْحَرَامِ بَيْتِكَ حَجَ وَ ارْزُُْنِي»السالم نقل می کند، آمد  اس :  علد 

الْمَبْيرُورِ   الْحَيرَامِ  بَيْتِيكَ  حُجَّياجِ  مِنْ تَكْتُبَنِي وَ أَنْ»س : یر در دعری شب اول مر  رمضر  آمد  ا

 و دعرهری دیگر.  1«سَيْتَاتُهُم الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ حَجُّهُمُ

در موارد متعددی ب  این فراز  ی،مرحوم شد  عبرس قم« مفرتدح الجنر »و در دم دس  ترین منبع یعنی 

 د. می رس

 و شرح بدشتر ب  آ  کترب حوال  شد. «. فلسفۀ وجودی کعب »این بود اشرر  مختصر ب  

حجّ یک عبردت اس ، امر در هر عبردتی هدفی دندوی ندز هس ، در این مدر  اهاداف   فلسفۀ حجّ:

« عمود دین جرمعا  »رز عمود دین اس  حجّ دندرئی و اجتمرعی حجّ از هر عبردت دیگر برالتر اس  اگر نم

 اس  و حرجی هوشمند بهر  هری زیرد علمی ندز از آ  می برد:

 کر  زمدن ک  از حرل  مذاب ب  خشکی مبدل شد  اس . ۀدیدار از اولدن نقط -2

 گر  اولدن جرمع .دیدار مطرلع  گران  از جری -1

 مشرهدۀ خدزشگر  اولدن گرم ترری . -3

 سی اولدن خرستگر  تمد  و مدند .تحقدق و برر -3

 دیدار از اولدن خرن  ای ک  مرلک خصوصی ندارد و مرلک آ  کل جرمعۀ بشری اس . -2

و اولادن مکار  شانرخ  و تولداد     « اهلی کرد  حدوا »بررسی محققرن  از مکرنی ک  اولدن محل  -6

 و کشرورزی بود  اس .« دان  برر»

 3دم تقویم و تنظدم ترری .برای تنظدیدار از افق واحد جهرنی  -1

 دیدار از اولدن سرزمدنی ک  دین وحدرنی را ب  خود دید . -8

                                                
 .86ص  12بحرر،    2

 . 212ص  12بحرر،    1
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 زیررت آخرین محلی ک  آخرین دین در آ  جر آمد . -1

بررسی جغرافدری طبدعی و زیس  محدطی آ  سرزمدن در دو دور : دورۀ آغرز مادند ، و دور    -21

 ل بر می گردد ب  دانش زمدن شنرسی و مواد شنرسی.انتشرر مدند ؛ این موضوع و ندز موضوع ردیف او

سرزمدن مک  در دورۀ اول سبز و خرم بود  و در دورۀ دوم ب  کویری گرایدد  اس . این موضاوع را  

آثرر ب  جری مرند  ثرب  می کند، و گرایش با  کاویری بار چگاونگی چارخش تارریخی کارۀ زمادن و         

د ک : در دورۀ دوم امکار  برگازاری مراسام حاج     تحوالت آ  چرخش، ربط دارد. و حکم  آ  این بو

 برای حرجدر  )ک  از سرترسر جهر  ب  آنجر می روند( در محدط جنگلی و زراعتی نبود.

تحوالت چرخش کرۀ زمدن ندز گرم ب  گرم بر رشد و توسعۀ جرمع  جهرنی، مطربق  داشت  اس . پس 

دن ندز در جه  آ  مبررکی و همریونی حجّ چ  قدر مهم، مبررک و پر برک  اس  ک  احواالت کرۀ زم

 بود  اس  و هس . 

  و تارری  باود  اسا . چنار  کا       ک  مردر همۀ زبر  هری جهار « زبر »گر  اولدن دیدار از جری -22

 اس . ،گر  اولدن تمد  ک  مردر همۀ تمد  هری جهر  و ترری  بود جری

بار  « مادند  واحاد  »بار  « احاد دین و»بر « جرمعۀ واحد جهرنی»زیررت سرزمدنی ک  خدزشگر   -21

بر عدال ، عدالتی کا  آرزوی همدشاگی بشار باود  و هسا .      « کمرل نهرئی مدند »فرهنگ واحد و بر 

سرزمدن ظهور امرم زمر  عجل اهلل تعرلی فرج  الشریف، ک  مبدأ جرمعۀ سزاوار انسرند  انسر ، و منشاأ  

 ر خواهد بود.بشترری  نوین 

 «.بِالْحَجْ وَ الْعُمْرَة عَلَيَ وَ امْنُنْ هُمَاللَّ»پس چ  زیبر اس  سخن امرم: 

این هر را  ۀبرال، بر اسرس صرفرً تعبدی، ندس  هم ۀبحث بند  در هدچکدام از ردیف هری دوازد  گرن

کربارال و پریار    »در نوشت  هریم بر استدالل هری علمی نظاری و تجربای توضادح داد  ام. در کتارب هاری      

 1…و« دانش ایمنی در اسالم»، «رؤی  هالل»، «کعب  جرمع  شنرسی»، «ترریخش

اشدرء جهر  را ب  دو نوع تقسدم می کنند: پدیاد  هاری طبدعای و پدیاد       فلسفۀ اجتماعی کعبه:

هری اجتمرعی. امر برید گف  این تقسدم خرلی از عدب و نقص ندس ، زیرا پرسدد  می شود: خاود جرمعا    

                                                
  www.binesheno.com نو مالحظ  فرمرئدد بدنش همگی این کترب هر را می تواندد در سری  2
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 ؟-یک پدید  طبدعی اس  یر اجتمرعی؟

 مای دانناد، جرمعا  یاک پدیادۀ اجتمارعی       « حدوا  برتر»بق تعریف غربی هر از انسر  ک  آ  را مطر

مای شاود؛ انسار  هار فکار و      « محصول آگرهی هاری ارادی بشار  »می شود چرا ک  جرمع  در این بدنش 

مشورت کرد  و بر خود اندیشددند و نتدج  گرفتند ک  زندگی جرمع  ای بهتر از زنادگی بادو  جرمعا     

 و لذا جرمع  را ب  وجود آوردند.  اس 

طبدعی اس ، زیرا منشاأ آ    امر مطربق نظر مکتب قرآ  و اهل بد  علدهم السالم، جرمع  یک پدیدۀ

اراد  هری آگرهرن  و تصمدم افراد، نبود  و ندس ؛ منشأ جرمع  روح فطرت اس ؛ جرمع  ریش  در کرنو  

هس ؛ انگدزش قوی ک  او را وادار می کند زیر بارر   درو  انسر  دارد و یک انگدزش ذاتی در ایجرد آ 

 محدودی  هر و قواندن برود.

می شود: آیر اول اجتمرع ب  وجود « دور»و ندز: در بدنش و روش علوم انسرنی غربی، مسئل  دچرر یک 

آمد  سپس جرمع  ب  عنوا  پدیدۀ آ  اجتمرع ب  وجود آمد ؟ یر اول جرمع  ب  وجود آمد  و اجتمارع را  

   وجود آورد  اس ؟ ب

دور اس  کا  بارالترین   جرمع ، جرمع  را ب  وجود آورد  اس . و این شدیدترین  ،مطربق بدنش غربی

اس  ک  یک چدز هم عل  خود برشد و هم معلول خود. و هادچ را    «تعليق الشيئ علي نفسه»مصداق 

 گریزی از این دور ندس  حتی بر صدهر توصدف ژورنرلدستی.

جامعته  »؟ در کتارب  -پدید  ای ب  نرم کعب ، یک پدیدۀ اجتمرعی اس  یر طبدعای؟  آیر پرسش دوم:

نارس=   ۀخرن»چگونگی پددایش طبدعی کعب  را شرح داد  ام، و روشن شد  اس  ک  این  «شناسی کعبه

برصطالح خود ب  خود ب  وجود آمد  اس : انگدزش ذاتی موجب شد  انسر  هر در کنرر « مردم= جرمع 

ندرزمناد یاک   « تارمدن »معی زندگی کنند، یعنی ترمدن کنندۀ ندرزهری همدیگر برشند و این هم ب  طور ج

 2اس  پس کعب  را سرختند. «مجمع»

برالخر  ب  نوعی بر درو  انسر  رابط  دارد؛ پدیاد  هاری    -اعم از مثب  و منفی -هر پدیدۀ اجتمرعی

                                                
این بحث، جنبۀ روند طبدعی پددایش کعب  را در نظر دارد گرچ  جنبۀ نبوتی و دستور از جرناب خادا با  حضارت      2

 آدم در سرخ  کعب  برشد.  
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 د. نمنفی منشأ غریزی محض دارند و پدید  هری مثب  منشأ فطری دار

در این مدر  برخی پدید  هرئی هستند ک  رابط  شر  بر درو  انسر  ب  حدی نزدیک و قوی اس  ک  

دانس ؛ یعنی ن  پدیدۀ صارفرً طبدعای هساتند و نا  پدیادۀ      « رابط مدر  طبدع  و اجتمرع»آ  هر را برید 

اسا ؛  « عادوا  »اجتمرعی محض. مثرل آ  در مثبترت و فطریرت، کعب  اس . و در منفدارت و غریزیارت   

عدوا  و تعدی از دایرۀ فردی خود و عدم رعری  حق دیگرا  از جهتی یک پدیدۀ اجتمرعی اسا  چارا   

ک  اگر جرمع  ای نبود، عدوا  معنی نداش  و از جه  دیگر یک پدید  طبدعی اس  زیرا غریز  طبدعی 

 هر دو این چندن هستند. غریزی انسر  آ  را اقتضر می کند همر  طور ک  عمل غذا خورد  و عمل جنسی 

کعب  یک پدیاد  بدناربدن    نربدن،د  تقسدم کرد: طبدعی، اجتمرعی و بپس برید پدید  هر را ب  س  قسم

 اس . 

کا  هرگاز جرمعا  ای در تارری  نباود  کا  سانر نداشات  برشاد حتای            -«مجلس سنر»چدزی ب  نرم 

را « تریلقورو»ی چنگدز مغول مجمع دیکترتورترین حرکمر  نرچرر بودند ک  یک مجلسی داشت  برشند حت

ایان واقعدا     -را دارد« مجماع شار  زادگار    »ب  رسمد  می شنرخ  و حتی حرکمد  سعودی امروزی 

یک پدید  ای اس  کا  طبدعا     -خوا  آ  را مثب  بداندم و خوا  منفی -ترریخی نشر  می دهد ک  سنر

و تصمدم هر برای ایجرد آ ، تنهر در شکل و  بشر آ  را بر انسر  تحمدل کرد  اس ، اراد  هر و آگرهی هر

صورت آ ، علدّ  دارند ک  ب  شکل اریستوکراسی برشد، یر ب  شکل مردمی ویژ  ای ک  در آتن ب  وجود 

 آمد، یر ب  شکل دمکراسی مردمی )هر فرد دارای یک رأی( برشد. 

ع هر اس  و این واقعدا   بر این هم ، روند پددایش کعب  خدلی طبدعی تر از روند پددایش دیگر مجم

بود  آ  توج  دقدق انسر  شانرختی و جرمعا  شانرختی    « اولدن»وقتی بدشتر و بهتر درک می شود ک  ب  

و برای همدن نکت  اس  کا  خداوناد دساتور     2«.إِنَّ أَوالَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّا ِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكاً»شود ک : 

ود و در همر  شکل غدر دقداق مکعاب و بار همار  قاوارۀ نسابتًر اولدّاۀ        داد  هدچ تغددری در آ  ایجرد نش

 نرموزو ، بمرند. 

                                                
 سورۀ آل عمرا . 16آیۀ  2



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  111
 

خداوناد   2«:جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْدتَ الْتَدرامَ قِيامداً لِلنَّدا ِ    »قرآ  می فرمرید:  نقش اجتماعی حج:

 را عرمل قوام جرمع  قرار داد.  -بد  الحرام -کعب 

 ؛ آسدب هر و آف  هری جرمع  بر دو نوع اس : حج برای قوام جرمع  اس 

 حملۀ دشمن از بدرو . -2

پوسدد  از درو : هدچ جرمع  ای سقوط نکرد  و از بدن نرفتا  مگار در اثار فرساود  از درو ؛      -1

ایرا  سرسرنی از درو  پوسدد  بود ک  بر حملۀ سپر  عمر بن خطرب سقوط کرد. و جرمعا  ایارا     ۀجرمع

 در برابر حمل  لشکر نر مجهّز چنگدز فرو پرشدد و... ،وفدر اثر فرسریش تص

 ،حج بزرگ ترین، موثرترین، و قوی ترین عرمل اس  ک  در برابر عوامال فرساریندۀ درونای جرمعا     

وَ أَذِّنْ فِي »عمل می کند حتی در وضعد  و کدفد  امروزی ک  بر آنچ  اسالم مقرر کرد  فرق هر دارد. 

و در  1«:لِيَشْدهَدُوا مَندافِعَ لَهُدمْ    -كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَدج  عَميدقٍ   تُوكَ رِجاالً وَ عَلىالنَّا ِ بِالْتَجِّ يَأْ

جرمع  اعالم دعوت عمومی کن ک  ب  حج بدریند، پدرد  و سوار  بر مرکب هر از اعمرق دور جرمعا  با    

تر در منرفع خودشر  عمالً حضور داشت  تر منرفع خود را مشرهد  کنند. و بر ترجمۀ دیگر:  -سوی تو آیند

 برشند. 

السالم گف : حاج را بار جهارد تارجدح داد  ای در حارلی کا         یکی از کور دال  ب  امرم سجرد علد 

فَداقْرَأْ  »: امرم فرماود  3«.مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى»خداوند می گوید: 

هَؤُلَياءِ   إِذَا رَأَيْيتَ »امارم فرماود:    «.التَّداِِبُونَ الْعابِددُونَ  »ادام  آی  را بخوا ، آ  مرد خواند:  «مَا بَعْدَهُ

هر وق  افراد جرمعا  را ترئاب و عرباد دیادی آ  وقا        3«:الْحَج مِنَ يَوْمَتِذٍ أَفْضَلُ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ

 شود. جهرد از حج افضل می 

افضل اس  از جهرد و دفرع بدرونی و یر جهرد آزادی  ،یعنی حج و بهداش  جرمع  از پوسددگی درونی

                                                
 سورۀ مرئد . 11آیۀ  2

 سورۀ حج. 18و  11آی  هری  1

 سورۀ توب . 222آیۀ  3
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 بخش.

السالم( کا  با  خالفا      چ  زیبر گف : علی )علد  2دکتر شریعتی بر این ک  یک شدعۀ وصریتی بود،

الم بدمارر در سارزمدن   زیرا او معتقد بود ک  ترویج و پدشابرد اسا   فتوحرتی، نکرد رسدد توجهی ب  جهرد

 برید جرمع  از درو  اصالح شود.  1هری دور فرید  ای ندارد بر خالف نظر عمر و عثمر .

پرسددند، ایر ماراد منارفع دندار     «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ»السالم دربررۀ  از امرم صردق علد  منافع جامعه:

 هر دو.  3«:الکلّ»؟ فرمود -اس  یر منرفع آخرت؟

 السالم چند عل  برای وجوب و لزوم حج می شمررد:  ضر علد امرم ر

 سفر نمریندگی )از طرف مردم( ب  سوی خداوند عزّ و جلّ.  عََّْ وَ ََلّ: اللَّهِ الْوِفَادَةِ إِلَى -1

ب  عنوا  رسول ب  پدش امدار آماد و با  حضاور او      وَفَدَ و فادة الي االمير: قَدمَ و وَرَدَ رسوالً: لغت:

 شد.وارد 

هر حرجی نمریند  مردم نرحدۀ خودش اس  می رود ب  آ  مجمع عمومی؛ محاض حضاور او در آ     

جمع )بدو  فعرلد  تبلدغی و فرهنگی( یک دادوساتد فرهنگای و یاک مبردلاۀ اصاول و فاروع زیساتی        

اجتمرعی اس ؛ خوبی هر و برتری هری هر بخش از جرمع  در آ  جر عمالً ب  نمریش گذاشت  مای شاود،   

 ی هر و منفدرت ندز شنرخت  می شوند.بد

انسر  موجودی اس  ک  عردت هر می توانند برخی بدی هر را در نظر او خوب کنند و بارلعکس. در  

اس ؛ خارد  فرهناگ   « همریش مقریس »آ  مجمع این گون  عردت هر عمالً شنرسرئی می شوند. حج یک 

بار همادیگر مقریسا  مای      (رشند و هم مضرّک  هم می توانند نسب  ب  فرهنگ عرمّۀ جرمع  مفدد ب)هر 

 شوند و بهترین هر گزینش می شوند. 

 می کشرند؛ فرهنگ واحد پرالیش شد .« فرهنگ واحد»جهرنی اسالم را ب  یک  ۀحج جرمع

                                                
 ساری  « مکتب در فرایناد تهرجمارت تارریخی   »ن  والیتی. دربررۀ شدعۀ والیتی و شدعۀ وصریتی رجوع کندد ب  کترب  2

  www.binesheno.com نو بدنش

 شریعتی.نقل ب  معنی از گفتررهری دکتر  1

 .311ص  3کرفی،    3
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و شگف  این اس  ک  در مدر  سفرهری بشر، حج تنهر سفر اس  ک  هدچ ر  آورد منفی ندارد، و این 

و هدچ سفر دیگری خرلی از تأثرات منفی ندس  گرچ  مثبترت فراوا  ندز اس   ویژگی فقط در سفر حج

داشت  برشد. این حج تنهر اس  ک  مرهدترً فقط عرمل مبردلۀ خوبی هر اسا . و عرمال افازایش و برلنادگی     

 خوبی هر اس  ک  امرم رضر علد  السالم می فرمرید:

ی اس . بدیهی اس  کا  ماراد زیارد  طلبای و     حج زیرد  خواهی و افزو  طلب الِّْيَادَة: وَ طَلَبُ -2

 افزو  خواهی در جه  انسرند  انسر  اس .

چرا چندن اس ؟ برای این ک  این نمریند  و این پدک و رسول مردم ک  ب  آ  مجماع مای رود یاک    

ندس  ک  فقط رسرلتش رسرند  پدرم ماردم خاودش برشاد، بال خاودش، روح، روا  و      « فرستردۀ محض»

 می کند.« نمریند  طبدعی»قصد و ندتش او را یک شخصدتش، و ندز 

بر عطف توج  ب  تقسدم پدید  هر ب  پدید  هری طبدعی و پدید  هری اجتمرعی ک  در همدن یکای دو  

 برگ گذش ، برید گف :

 پدک، رسول و نمریند ، بر دو نوع اس :

نب کسی یر جمعای  اس : مرنند هر فرسترد  ای ک  از جر« پدیدۀ اجتمرعی»پدکی ک  مصداق یک  -2

 ب  حضور کسی یر کسرنی فرسترد  می شود. 

پدکی ک  پدرم رسرنی او مرهد  محض و صرفرً اجتمرعی ندارد؛ برید  از طبدع  ندس ؛ او طبدع   -1

شنرختی، جرمع  شنرختی مردمش را بر خود دارد. و لذا این پدک  مردمش را بر خود می برد؛ عنرصر روا 

بر موضوع خرص ب  سفر رفردی خود نمی رود؛ موضوع پدرم او همۀ ابعرد زندگی بر یک پدرم تک بُعدی و 

 مردمش اس . 

و این چندن اس  ک  هدچ شرطی، مشخص  ای، امتدرزی و خصوصدتی برای این پدک تعددن نشد ؛ هار  

کسی ک  بتواند برید برود؛ بر هر تخصصی و بدو  هر تخصصی؛ عرلم یار عارمی؛ دانشامند محقاق و بقارل      

رئدس یک مرکز علمی یر یک چوپر  و...، بویژ : فرد بر اعمرل صرلح  برشد یر گنرهکرر، مجرم  ،وچ سرک

 برشد یر مبرّی. حتی اگر قرتل برشد برید برود. 

می کند. ک  امرم عل  و دلدل سوم ترسدس « صداق »امر خود همدن رفتن یک مجرم، آ  مجرم را بر 

 حج را چندن معرفی می کند:
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 و خرو  از آنچ  بر )شخصد ( خود پوس  گرفت  اس .  رُوجُ مِنْ كُلِّ مَا اُْتَرَف:وَ الْخُ -3

 «.پوس  بر خود گرفتن»اِقَتَرف )از برب افتعرل( یعنی  -پوس . اَلقَرف: القشر: لغت:

مثرل: مرر هر سرل یک برر پوس  می اندازد. حرجی ندز از پوستی ک  بر شخصد  دور  خود گرفت ، 

ب  حج می رود  -یر دستکم بر درصدی از توب  -پس حرجی ب  هر صورت برالخر  بر توب خرر  می شود. 

 و برای این ک  از آنچ  گذشت  توب  کند. «:وَ لِيَكُونَ تَاِِباً مِماا مَضَى»ک  امرم در ادام  می فرمرید: 

 و از نو شروع کند زندگی آیند  اش را.  «:مُسْتَأْنِفاً لِمَا يَسْتَقْبِلُ» -4

اس  از قبدل خار    حج ۀو آنچ  الزم «:وَ مَا فِيهِ مِنِ اسْتِخْرَاجِ الْأَمْوَا ِ وَ تَعَبِ الْأَبْدَان» -5

چ  قدر ندروی روانی الزم اس  ک  شخص از حرص و آز و مارل   -مرل و تحمل بد  هر زحم  سفر را.

موار کند. ایان بارالترین   دوستی خرر  شود و کرر و زندگی خود را رهر کند و زحم  سفر را بر خود ه

 اس ؛ تزکد  اس . « اصالح درو  خود»مصداق 

 و پرهدز بد  هر از شهوت هر و لذت هر.  «:وَ حَظْرِهَا عَنِ الشَّهَوَاُِ وَ اللَّذَّاُ» -6

بر می گردد و مراد شهوت و لذت بدنی یعنی غریزی اس  نا  لاذت   « االبدا »ب  « هر»توضدح ضمدر 

 رونی.فطری روحی و شخصد  د

 خداوند عزّ و جلّ.  وسدل  عبردت ب  ب  و نزدیکی «:إِلَى اللَّهِ عََّْ وَ ََلَّ وَ التَّقَرُّ،ِ بِالْعِبَادَةِ» -7

و خضاوع و مَساکن  و خاود را کوچاک دیاد  در       «:وَ الِاسْتِكَانَةِ وَ الذُّ ّ وَ الْخُضُوعِ» -8

 پدشگر  خداوند.

از مدر  مردم خودش ب  سوی حج خرر  شود خوا  موسم  «:وَ الْبَرْدِشَاخِصاً إِلَيْهِ فِي الْحَرِّ » -9

 حج در فصل گرمر برشد و خوا  در فصل سرمر.

رائای رسامد  تقاویم قماری در     مشروحی داشتدم درباررۀ چ  بحثدر جرئی از این مجلدات  توضیح:

عربی، امور طبدعای   در آ  جر اول تذکر داد  شد ک  عرب هر هم تقویم شمسی داشتند و هم تقویم اسالم.

خود را بر اسرس تقویم شمسی انجرم می دادند و امور اجتمرعی شر  را مطربق تقویم قمری. اساالم آماد و   

همر  تقویم قمری را در امور اجتمرعی ب  رسمد  شنرخ  و ب  اجرا گذاش . در چرائای ایان رسامد     
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د ب  آ  هر افزود  می شود: چو  بحث مشروح داشتدم و عل  هری متعدد شمرد  شد. در این جر یک مور

فرد حرجی نمریندۀ طبدعی مردم خودش اس  برید این نمریندگی در هر فصلی از طبدع  برشاد تار نمریار     

هماۀ ابعارد    ،«مجمع مقریساۀ عملای خارد  فرهناگ هار     »گر فرهنگ خود در هر فصلی برشد و در آ  

 بر آب و هوای مک  مطربق  می دهند فرهنگی ب  نمریش گذاشت  شود گرچ  هر کدام از آ  هر خود را

 برر مهمی از هر فرهنگ را نشر  می دهد. امر خود چگونگی این مطربق  داد 

مراد امند  نسبی و نرامنی نسابی اسا ، در    -در امند  یر در خوف. «:وَ الْأَمْنِ وَ الْخَوْف» -11

 مطلق، وجوب حج سرقط می شود. نرامنی

 هموار  در این خوبی هر برشد دائمرً. «:ماًدَائِباً فِي ذَلِكَ دَائِ» -11

خلاق   ۀو در آ  )حج( چ  منرفعی برای هم «:وَ مَا فِي ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْخَلٍِْ مِنَ الْمَنَافِع» -12

 خدا )جرمع  جهرنی( هس !

 ند متعرل.و رغب  و ترس نسب  ب  خداو «:وَ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ إِلَى اللَّهِ عََّْ وَ ََلَّ» -13 

َياءِ وَ   وَوَ مِنْهُ تَرْكُ َُسَاوَةِ الْقَلْبِ وَ ََسَا» -14 ةِ الْأَنْفُسِ وَ نِسْيَانِ الذِّكْرِ وَ انْقِطَياعِ الرََّ

و از منرفع حج اس  رهدد  از قسروت قلب، و از جمود و تحجّر شخصد  هر، و از فراموش  [«:]الْأَمَلِ

 آرزوئی. مددی و از بیا و از نر ،کرد  یرد خدا

 جساوة: انجماد: تتجّر.لغ : 

برشاد،  « خاوف و رجارء  »مکرر یرد آوری شد  ک  رابطۀ انسر  بر خداوند بریاد بار اسارس     توضیح:

آف  بل انحراف خطرنرکی اس  ک  در مبرحث پدشدن ب  طور مشروح بدر  شاد  اسا .   « انقطرع رجرء»

بدو  آرزو انگدزۀ زیستن را از دس  داد  و ؛ انسر  بر آرزو زند  اس  و «انقطرع آرزو»همدن طور اس  

 دچرر بدمرری افسردگی می گردد. حج رابطۀ انسر  بر خدا و ندز رابط  انسر  بر زندگی را تنظدم می کند. 

 حج ب  )اصول و فروع( حقوق رونق می دهد. «:وَ تَجْدِيدُ الْحُقُوقِ» -15

 شتن نفس امّرر  )غریز ( از فسرد در جرمع .و برز دا «:وَ حَظْرُ النَّفْسِ عَنِ الْفَسَادِ» -16

منفع  و بهر  مندی هر کسی کا  در شارق    «:وَ مَنْفَعَةُ مَنْ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا» -17
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 جهر  اس  یر در غرب آ .

  و ب  نفع آنر  ک  در دریرهر برشند )جزایر( و یر در دش  هر. «:وَ مَنْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ» -18

حج حرجدر ، و مجمع بزرگ حج ب  نفع همۀ جرمعۀ جهرنی اس  نا  فقاط با  نفاع خاود       توضیح:

 حرجدر  یر خرنواد  و نرحدۀ خودشر ، ک  می فرمرید: 

حتی با  نفاع    -کسرنی ک  حج کنند و کسرنی ک  حج نکنند. «:مِمَّنْ يَحُجُّ وَ مِمَّنْ لَا يَحُجُّ» -19

ی ک  تجررت می کند، یر سفررش دهند  ای ک  خواسترر کرال اس : جریر  اقتصرد جهرنی هم هس : ترجر

وَ بَائِعٍ وَ مُشْتَرٍ وَ كَاسِبٍ وَ »فروشندگر  و خریدارا ، کرسبر  و مسکدنر :  «.مِنْ تَاَِرٍ وَ ََالِب»

جِ وَ قَضَداءِ حَدوَاِِ  »و بر آورد  شد  ندرزهری مردمر  بدن راهی در محل هری اطراق حجار :   «.مِسْكِينٍ

 «.أَهْلِ الْأَطْرَافِ وَ الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِيهَا

 این چندن اس  ک  مشرهد  کنند منرفع خودشر  را.  2«:لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ كَذَلِكَ» -21

جِّ يَأْتُوكَ رِجاالً وَ وَ أَذِّنْ فِي النَّا ِ بِالْتَ»در این جمل  اعالم می کند ک  مراد قرآ  در آی   توضیح:

روحای، شخصادتی، فاردی،     ایان منارفع   1«لِيَشْهَدُوا مَندافِعَ لَهُدمْ   -كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَج  عَميقٍ عَلى

 اس . اجتمرعی، حقوقی و ندزمردی

عل  برای فلسفۀ وجودی و وجاوبی حاج، معرفای شاد  و در      21السالم،  در این بدر  امرم رضر علد 

دیف بدستم جمع بندی شد  اند. مواردی از آ  هر تأثدرات حج در فردی  خود حرجی اس . و ماواردی  ر

 جهرنی اس . ۀتأثدرات حج در جرمع  هر، و مواردی ندز در جرمع

چرا امرم رضر علد  السالم این علل و تأثدرات و منرفع را با  طاور تفکدکای و جادا از هام       پرسش:

در یک بخش از ساخنش مای    را ردیف هری مربوط ب  خود فرد حرجی دیگر، ردیف نکرد  اس ؛ مثالً

 جهرنی مربوط اس  را در بخاش ساوم   ۀآورد و ردیف هری جرمع  هر را در بخش دوم و آنچ  ب  جرمع

 . می آورد

                                                
 .11ص  1عدو  اخبرر الرّضر علد  السالم    2

 سورۀ حج. 18و  11آی  هری  1
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این پرهدز از بخش بخش کرد ، از ویژگی هری ادبدرت قرآ  و اهل بد  علدهم الساالم اسا     پاسخ:

 2توضادح داد  ام « هندسۀ شنرخ »آ  را تح  عنوا   «د مبانی حکمت متعالیهنق»ک  در آغرز کترب 

و در این جر تکرار نمی کنم. تنهر یک جمل  را برزگو می کنم ک  این پرهدز، پرهدز از همر  چدز اسا   

 نرمدد  و پرهدز از آ  را الزم می دانند. « فونکوسدونرلدسم»ک  غربی هر آ  را 

ش حج در زندگی انسر . و برای همدن عظم  و ارزش و کاررآئی حاج   این اس  حج؛ عظم  و ارز 

 «.اللَّهُمَّ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالْحَجْ وَ الْعُمْرَة»اس  ک  امرم سجرد علد  السالم در این دعر می گوید: 

گویند روزی جوانی از شهر ب  خرن  یک روستریی ب  مهمرنی رفت  بود، پس از  بچه شهری احمق:

الزم اس  یک خاروار   نخودکرشتن فال  زمدن دو خروار  مرد روسترئی ب  پسرش گف : برایشرم شب، 

 داریم، یک خروار دیگر برید بخریم فردا پدش فالنی برو و خریداری کن. 

جوا  شهری بر ژس  روشنفکری و بر نگر  تحقدر آمدز ب  آنر  گف : اگر یک خروار نخود را لپا   

 می شود و برای آ  کرفی می شود.کندد ب  تعداد دو خروار بذر 

جوا  روسترئی از شندد  سخن جوا  شهری، تبسم کرد امر مرد روسترئی ک  ب  چپقش پک مای زد   

کرد؛ چدزی در خالل سرف  هر می گف  چنر  خندید ک  دود چپق نفسش را دچرر سرف  هری پی در پی 

 ک  لپ  جوان  نمی زند. بعداً معلوم شد ک  می گوید: پسرم تو بچ  شهری هستی نمی فهمی

امروز ندز برخی هر دقدقرً مرنند آ  بچ  شهری می گویند: چرا این هم  پول و وق  را هزینۀ حج می 

 کندد، بهتر اس  آ  را در امور خدر دیگر مصرف کندد. و... 

بر تجربۀ عدنی و آمرر عملی روشن شد  اس  ک  گویندگر  این سخن ن  اهل خدرات هساتند و   اوالً:

 امور خدری  را دارند، بدمررا  فکری هستند ک  قدرفۀ روشن فکری ب  خود می گدرند. ۀ  دغدغن

افراد کوت  بدنی هستند ک  از درک آثرر عظدم فردی و اجتمرعی حج نرتوا  هستند، البت  برخی  ثانیاً:

اجتمارعی آ    هر چنر  پس  هستند ک  بر دین اسالم مشکل دارند؛ برتری اسالم و احکرم انسرنی فردی و

چدزی ک  دانشمندا  و محققر  غدر مسلمر  ندز ب   نمی فهمند.را در مقریس  بر ادیر  )یر ایسم هری دیگر( 

 آ  اذعر  دارند. 

                                                
 و در این مجلدات ندز بحث شد  اس . 2
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بویژ  تربد  شدگر  را  محمد علی فروغی ک  مأموری  استعمرری داشتند و دارند و ب  یک تنارقض  

ایرا  برستر  پرسا   و د: در برابر اسالم، نرسدونرلدس  آشکرر مبتال هستند گرچ  خود را اندیشمند بدانن

 رناد و نا  ناژاد پرساتی. مرنناد مارغ      و صد در صد نژاد پرس ، و در برابر غرب ن  حس نرسدونرلدسم دا

 مرکدر  ب  محض مشرهدۀ خروس ب  زمدن خوابدد  و آمردگی خود را اعالم می کنند.

رای عدرشی ب  اروپر و کشورهری دیگر می روناد، نمای   اینر  چرا روزان  آ  صدهر نفر را ک  ب ثالثاً:

بدنند؟ چرا ب  آنر  نمی گویند این هم  دارائی جرمع  را چرا صرف امور بی معنی و بی هدف می کنداد؟  

 چرا اقتصرد جرمع  را فلج می کندد. 

  این یک منطق ابلدسی اس  ک  ب  نرم خدری  از بزرگترین خدر ممرنع  می کنند. ابلادس هرگاز با   

ی کند بل سخن و خواست  ضد انسرنی خود را بر واژگر  انسرنی در لفرف  ندک صراح  امر ب  بدی هر نم

 قرار می دهد.

 حدیث:  

مَِْاجِ الْحٍَِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَ لَيوْ أَنَّ   مِنْ خَلَصَ الْبَاطِلَ فَلَوْ أَنَ»نهج البالغا :   -2

بْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِيغٌٌْ وَ  الْحٍََّ خَلَصَ مِنْ لَ

اگر برطال بار حاق آمدختا       2«:مِنْ هَذَا ضِغٌٌْ فَيُمَََْْانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِه

د. و اگر حاق از لفرفاۀ برطال رهار و خارلص برشاد، زبار         نشود را  درس  بر طرلبر  آ  پوشدد  نمی مرن

. و لدکن بخشی از حق و بخشی از برطل برداشت  و در هم می آمدزند پس آ  گار   شودمعرندین نرتوا  می 

 اس  ک  شدطر  بر پدروا  خود مسلط می شود. 

 را  بزرگترین خدر را می بندند. ،بر تمسک ب  خدرات

حَاَّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَيرَّأً مِينَ    هَذَا الْبَيْتَ أَمَ مَنْ كَانَ أَبِي يَقُو ُ»: السالم از امرم صردق علد  -1

َُيا َ رَسُيو ُ اللَّيهِ     :َُيا َ ؟ ُُلْتُ مَيا الْكِبْير   تَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ......الْكِبْرِ رَََعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْ

ُُلْتُ مَا غَمْصُ الْخَلْيٍِ وَ   إِنَّ أَعْظَمَ الْكِبْرِ غَمْصُ الْخَلٍِْ وَ سَفَهُ الْحٍَِ (وَ آلِه عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى)
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پادرم   2«:لِكَ نَيازَعَ اللَّيهَ رِدَاءَهُ  سَفَهُ الْحٍَِّ َُا َ يَجْهَلُ الْحٍََّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَ

رای حج یر عمر  ب  سوی این بد  بدرید بر انگدزۀ کبار زدائای   السالم( می گف : هر کس ب )امرم برقر علد 

از خود، از گنرهرنش برمی گردد مرنند روزی ک  از مردر متولد شد  اس ...... گفتم: مراد از کبر چدس ؟ 

فرمود: رسول خدا )صلی اهلل علد  و آل ( فرمود  اس : سترگ ترین کبر غمص خلق و ساف  حاق اسا ،    

لق و سف  حق چدس ؟ فرمود: کسی کا  حاق را انکارر کناد و اهال حاق را با         گفتم: مراد از غمص خ

 سفره  متهم کند. پس هر کس این رفترر را داشت  برشد در حقدق  بر خداوند نزاع کرد  اس . 

این حدیث هم بدمرری آنر  را ک  ب  نرم خدرات از حج جلوگدری می کنند، بدار  مای    -(2 توضیح:

 شر  را و هم هدف غدر انسرنی شر  را.  ۀنکند و هم انگدزۀ بدمرر گو

زدائای  اس ؛ حجّ عمالً یک رفترر کبر « حج مبرور»تعریف و تعددن   «الْكِبْرِ مُبَرَّأً مِنَ»جملۀ  -(1

همار  کا  در دعاری شابهری      ؛روربا م حاج می شود  ،ی ندز در آ  برشدئداز برک ۀاگر ند  و انگدز س ا

 1«.رَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَأَنْ تَكْتُبَنِي مِ»دم ئرمضر  می گو

 چند نکت  را دربر دارد: «رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»جملۀ  -(3

 الف: از حج بر می گردد در حرلی ک  گنرهرنش بخشود  شد  اس .

زدود  می شاود،   او آسدب هری پدشدن ازب: جر  و روا  و شخصد  درونش متحول شد  آف  هر و 

 زدود  می شوند. شخصد  درونی اشآثرر اشتبرهرت، خطرهر و گنرهر  از 

 3«:كل ولد يولد على الفطيرة » : از این جه  می شود مرنند روزی ک  از مردر متولد شد  کا   

مار  شاد  و   هر انسرنی بر اسرس روح فطرت متولد می شود پس فطرت حرجی از آف  هر و آسدب هر در

 سرلم بر می گردد.

د: امر چو  چندن شخصی کودک ندس ، توا  و ندروی انسرند  انسرنی خود را برز می یربد و زندگی 

 خود را در جه  اقتضرهری فطری ب  کرر می گدرد و بندۀ غرایز نمی گردد. 
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آ  را بدیهی اس  کسی ک  یک عمل و رفترر حق )مرنند حج( را محکاوم کناد و    سفه الحٍ: -(4

سفدهی کا  سادمری عقالنای با  خاود       می شود؛دچرر سفره   سفره  و عمل غدر عقالنی بداند، خودش

 گرفت  و می گوید ب  جری حج ب  خدرات دیگر بپردازید. 

 ۀبدمارری اندیشا   را تحقدر می کند خود برید در ساوگ چندن کسی ک  حرجی  غمص الخلٍ: -(5

 د و ب  حمرق  خود بگرید.خود بنشدن

حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَيدَّقُ   السَّلَامُ عَلَيْهَُِا َ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ »دیث سوم(: )ح -3

 یک حج افضل اس  از انبرری پر از طال ک  هم  اش صدق  شود.  2«:ى يَفْنَىبِهِ حَتَّ

قرت را روا  دهاد؛ حاج مای    می تواند در جرمع  صد :برای این ک  حج عملی اس  ک  -(2 توضیح:

 تواند برای دیگر خدرات علد  داشت  برشد. 

اسرسرً ایجرد تقربل مدر  حج و دیگر خدرات هم یک عمل ابلدسی اس  و هم حارکی از بدمارری    -(1

 حج عرمل روا  دیگر خدرات ندز می برشد. چو  روانی شخص.

 اللَّيهُ  ا أَفَاضَ رَسُو ُ اللَّيهِ صَيلَّي  لَمَّ»(: آلا   و علد  اهلل صلی)حدیث چهررم(: از رسول خدا ) -3

آلِه تَلَقَّاهُ أَعْرَابِي  بِالْأَبْطَ ِ فَقَا َ يَا رَسُو َ اللَّهِ إِنِّي خَرََْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَعَياَُنِي وَ أَنَيا    وَ عَلَيْهِ

لُغُ بِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَاجُّ َُا َ فَالْتَفَيتَ  رََُلٌ مَيْلٌ يَعْنِي كَثِيرَ الْمَا ِ فَمُرْنِي أَصْنَعُ فِي مَالِي مَا أَبْ

آلِه إِلَى أَبِي ُُبَيْسٍ فَقَا َ لَوْ أَنَّ أَبَيا ُُبَييْسٍ لَيكَ زِنَتَيهُ ذَهَبَيةٌ       وَ عَلَيْهِ اللَّهُ رَسُو ُ اللَّهِ صَلَّي

 ،بر مای گشا    وقتی ک  رسول خدا از حج 1«:جُّحَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ مَا بَلَغَ الْحَا

حرک  ب  حج را داشتم ک   عزم ،هستم -المرل ثدریعنی ک -لمن مرد مدّ :یک مرد چردرنشدن ب  او گف 

حرجدار   و با  ثاواب    م را در آ  هزینا  کانم  ک  مرل اینک مرا ب  کرری رهنمو  برش ،مرنعی پدش آمد

  کو  ابوقبدس نگر  کرد و فرمود: اگر ب  وز  اباوقبدس طاالی   ( بآل  و علد  اهلل صلیرسول خدا ) برسم.

 سر  در را  خدا هزین  کنی ب  آنچ  حرجدر  رسدد  اند نمی رسی.
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رر فاردی، روحای و روانای، اجتمارعی، سدرسای،      ثبر اندکی دق  روشن می شود ک  هدچ عمل خدری آ

م شنرختی حج را ندارد همر  طور ک  اقتدار آفرینی، حفرظ  از کدر  ام ، فرهنگی، مردم شنرختی، اسال

 ب  شرح رف .

  احردیث دیگر.و 

انسر  موجود متکثّر اس ؛ کثرت ایجرب می کند ک  جه  گداری هار نداز متکثار      کعبه و قبله:

رت را داد  اند ک  جرمع  سرز برشد غریزی اس . امر ب  انسر  روح فط شود، و این یک امر مسلّم طبدعیِ

را ایجرد کند. شخصاد  افاراد متکثّار امار شخصاد  جرمعا        « ر جرمعۀ واحدکثرت افراد د»و مصداق 

 مرهد  واحد داشت  برشد. 

معتقد اس  هام آ  را اصادل مای داناد و هام      « شخصد  جرمع »مکرر ب  شرح رف  ک  اسالم ب  

شخصد  فردی افراد را. و این غربی هر هستند ک  ب  یک دو آلدسم نکب  دچرر شد  اند ک  یر شخصد  

رمع  اصدل اس  )مررکسدسم( و یر شخصد  فرد )لدبرالدسم(. اسالم می گوید ن  این و ن  آ  بل امر بدن ج

قبل  یعنی عرملی ک  مرنع  2حقوق مخصوص خودش را. کدامامرین. و این یعنی هر دو اصرل  دارند و هر 

صاد   تک روی هر و خود خواهی هری غریزی می گاردد و انسار  را در مسادر و جها  وحادت شخ     

 جرمع  نگ  می دارد ک  اقتضری فطرت اوس  همر  طور ک  فطرت منشأ جرمع  اس . 

شرح داد  ام: کعب  همر  طور ک  اولادن سامبل مادند  و اولادن      «جامعه شناسی کعبه»در کترب 

تنهار در   ،خرنۀ جرمع  اس  ن  خرن  فردی، همر  طور هم از اول قبلۀ جرمع  باود  اسا   «= نرس ۀخرن»

ز زمر  ک  کعب  را بر ب  هر انبرشتند، بد  المقدس ب  طور موقا  قبلا  قارار گرفا . شارح      بره  ای ا

 بدشتر این موضوع را ب  کترب مذکور وا می گذارم.

چ  نقش عظدم و سرزند  و انسرنی ب  کعب  داد  شد  ک  اگر جهرندار  واقعارً آ  را قبلاۀ خاود قارار      

فَيرَجَ   عَجْلْ اللَّهُمَ»گ این مخلوق، محقق می گردد. ک  زر  سرز، و امتدرز بعدهند، انسرند  انسر  جرم

                                                
کثارت در عادن وحادت و وحادت در     »امددوارم مدر  این سخن بر شعرر ضد عقلی و متنرقض صوفدر  ک  می گویند  2

بحث مر در فرد  اس  ک  خرافی ترین خرافرت و غلط ترین غلط هر اس .« وجود»اشتبر  نشود، بحث آنر  در « عدن کثرت

 شنرسی و جرمع  شنرسی اس  و ربطی ب  آ  مسئل  ندارد.  
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واحد جهرنی بر جه  گدری و قبلاۀ واحاد و فرهناگ واحاد کا  سازاوار انسارند          ۀجرمع ؛«وَلِيْكَ

 آفرینشی اوس . 

وَ  اللَّهُمَ»السالم ب  مر یرد می دهد ک  در فردی  فردی خودمر  از خدا بخواهدم:  و امرم سجرد علد 

ک  اگر هم  افراد چندن بخواهند چ  شکوفرئی عظدمی نصادب انسارند     «بِالْحَجْ وَ الْعُمْرَة عَلَيَ مْنُنْا

 می گردد.

با  دنبارل حاج و عمار       آله( و زیارت حرم آل: و علیه اهلل زیارت حرم پیامبر )صلی

 عَلَييَّ  وَ امْينُنْ  هُيمَ اللَّ»آلا ( را خواسات  اسا :     و علد  اهلل بالفرصل  زیررت قبر حضرت رسول )صلی

بِالْحَجْ وَ الْعُمْرَةِ  وَ زِيَارَةِ َُبْرِ رَسُولِكَ  صَلَواتُكَ عَلَيْيهِ وَ رَحْمَتُيكَ وَ بَرَكَاتُيكَ عَلَيْيهِ وَ     

 در این کالم نکرت قربل دق  هس  از آ  جمل :  «.عَلَى آلِه

آل ( زندگی  و علد  اهلل پدرمبر اکرم )صلی السالم همدش  در مدین  و در کنرر قبر امرم سجرد علد  -2

می کرد، لحن و نظرم این سخن طوری اس  ک  گوئی گویندۀ آ  در فرصلۀ دور قارار دارد و از آ  ساوی   

آفرق شوق زیررت قبر آ  حضرت را دارد. این نکت  یکی دیگر از ادلّ  ای اس  ک  نشر  می دهد کا  در  

لسالم در مقرم تعلدم و یرد داد  ب  همگر  اس ؛ بر صدغ  هر و ا امرم علد  سجادیه ۀصحیفدعرهری  ۀهم

 بدر  متکلم وحد  می گوید امر مرادش آموزش همگر  اس . 

رف ، گفت  شاد کا  صاحدف  با       سجادیه ۀصحیفدر اوایل مجلد اول آ  جر ک  سخنی از سند  -1

آلا (   و علدا   اهلل اکرم )صلیحدّی مستند اس  ک  انتسرب آ  ب  امرم سجرد شبد  انتسرب قرآ  ب  رسول 

می کنند. از آ  جمل  ابن « ارسرل مسلّم»ک  آورند  قرآ  اس  می برشد، ب  طوری ک  همگر  دربررۀ آ  

 ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البالغ ، یعنی حجد  صحدف  بر همگر  مسلّم اس . 

و بالفرصال  مای    «بِالْحَجْ وَ الْعُمْيرَة  عَلَيَّ وَ امْنُنْ اللَّهُمَ»بنربراین، از این بدر  امرم ک  می گویاد:  

می فهمدم ک  زیررت آ  حضرت اِکمرل، تکمدل و کمرل حج اسا  و    «وَ زِيَارَةِ َُبْرِ رَسُولِك»گوید 

 حج بدو  آ  نرقص اس  گرچ  برطل هم نبرشد. 

وَ »هد: و می گوید: السالم( را می خوا و از این ک  ب  دنبرل زیررت آ  حضرت، زیررت آل )علد  -3
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می فهمدم ک  زیررت آل ندز اِکمرل، تکمدل و کمرل زیررت آ  حضرت اس ؛  «السالَامُ عَلَيْهِمُ رَسُولِكَ آلِ

 اِکمرل زیررت کعب  و حج اس .  ، و زیررت آ  حضرتزیررت آل اِکمرل زیررت آ  حضرت

الْجَاهِلِيَّةِ أَمَا  كَفِعَا ِ فِعَا ٌ»فرمود:  السالم در مک  ب  حرجدر  نگر  کرد و امرم برقر علد  حدیث:

فَيَمُرُّوا بِنَا فَيُخْبِرُونَيا   وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ مَا أُمِرُوا بِهَذَا وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا أَنْ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ اللَّهِ

حج )حج بدو  والی  آل( رفترری اس  مرنند رفترر  این گون  2«:بِوَلَايَتِهِمْ وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نُصْرَتَهُم

جرهلد ، ب  خدا سوگند ب  این )نوع حج( امر نشد  اند، و مأمور ندستند مگر این ک  اعمرل شار  را با    

جری آورند و نذرهری شر  را ادا کنند آ  گر  ب  زیررت مر بدریند، والی  مداری شر  را اعاالم کنناد و   

 کنند.  یرری شر  را بر مر اعالم

الْكَعْبَةِ فَقَا َ هَكَذَا كَانُوا يَطُوفُونَ فِي  حَوْ َ يَطُوفُونَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَى»برزهم از آ  حضرت: 

رِضُيوا  مْ وَ يَعْالْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ يَنْفِرُوا إِلَيْنَا فَيُعْلِمُونَا وَلَايَتَهُمْ وَ مَيوَدَّتَهُ 

ب  مردم نگار  کارد    1«:تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاَْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ -عَلَيْنَا نُصْرَتَهُمْ ثُمَّ َُرَأَ هَذِهِ الْخيَةَ

ک  ب  طواف کعب  مشغول بودند، گف : در جرهلد  ندز این چنادن طاواف مای کردناد، در حارلی کا        

ت شر  را بار مار   سوی مر حرک  کنند تر والی  و مودّب  موظف هستند ک  ب  کعب  طواف کنند سپس 

سورۀ ابراهدم را خواند ک  حضرت ابراهدم  31اعالم کنند و یرری شر  بر مر را گزارش دهند. سپس آیۀ 

 می گوید خدایر قلب هرئی از مردم را ب  سوی آنر  )اوالد خودش( قرار د .

 و احردیث دیگر. 

امرم حیّ و زند  و امرمی ک  وفرت کرد  اس  ندس ، در زیررت  و در این موضوع فرقی مدر  زیررت

و  «.سَيالمي  تَرُّدُ وَ تَسْمَعُ كَالمِي تَشْهَدُ مَقاميَ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ»السالم می گوئدم  امرم رضر علد 

 «.لِيَائِكُموَ لِأَوْ لَكُمْ مُوَا ٍ»و در زیررت جرمع  می گوئدم  «.بواليتك اهلل إلى ،أتقرّ»می گوئدم 

 و...
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را آورد  اس ؛ بار امّا    « قبر» ۀبدندم امرم سجرد علد  السالم در این بخش از دعر رسمرً و نصّرً کلممی

اعالم می کند ک  زیررت پدرمبر پس از رحلتش ندز برید برشد تر حج تکمدل شود و همچندن زیررت آل را 

 ب  مر توصد  می کند. 

مؤکد و مفصّل آمد  اس  ک  هر صلوات و سالم بر رسول خدا )صلی  در منربع اهل سن  ندز ب  طور

 2و حضرتش جواب سالم هر را می دهد.اهلل علد  و آل ( از امرکن دور و نزدیک ب  آ  حضرت می رسد 

زیررت امرمزادگر : نظر ب  این ک  حج ب  استطرع  مناوط اسا ، ایان زیاررت هار نداز مناوط با          

استطرع  زیررت آ  حضارت و آل را نداشات  برشاد، زیاررت آلِ آل،      استطرع  اس ، اگر کسی توا  و

قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَداةَ »برایش ب  منزلۀ زیررت آل می شود و از این جه  مصداق پدرم آیۀ: 

 می گردد. گر چ  وهربد  سرختۀ دس  استعمرر را  دیگری می رود. «فِي الْقُرْبى

احردیث بسدرر از شدع  و سنی دربررۀ اهمد  زیررت مؤمنر  زند  وارد شد  ب  حدی  مؤمن: زیارت

 از سن  هری مسلّم پدرمبر و اهل بد  و ام  بود  و هس . «زيارُ االخوان»ک  عنوا  

أَيُّمَيا  »از پدرمبر اکرم )صلی اهلل علد  و آل (: فرمود: فرشت  ای از جرناب خادا مای گویاد:      حدیث:

هر مسلمرنی مسلمر  دیگر را  1«:ثَوَابُهُ عَلَيَّ الْجَنَّة إِيَّاهُ زَارَ إِيَّايَ زَارَ وَ زَارَ مُسْلِماً فَلَيْسَ مُسْلِمٍ

 ، ثوابش ندز ب  عهدۀ من اس  ک  آ کرد  بل من )خدا( را زیررت کرد  اس نزیررت کند، او را زیررت 

 بهش  اس . 

اللَّهِ وَ لِلَّهِ إِلَّا نَادَاهُ اللَّيهُ عَيَّْ وَ    فِي الْمُسْلِمَ أَخَاهُ ارَ مُسْلِم مَا زَ»السالم(:  از امرم صردق )علد 

مسلمرنی مسلمر  دیگر را برای خدا و در جه  جلب  3«:ََلَّ أَيُّهَا الَّْائِرُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّة

انجارم دادی و   اک : عمل پرک و گاوار رضری  خدا زیررت نمی کند مگر این ک  خدا او را ندا می کند 

 بهش  برای  پرک و گوارا گش .

نشر  دهنادۀ ارزش   نیغدر انبدرء، خدلی نردر آمد  و ا دربررۀ «نَادَاهُ اللَّهُ»توضدح: در احردیث، عبررت 
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 و اهمد  زیررت مؤمن اس . 

دْخُلُهَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ رََُلٌ حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ لِلَّهِ عََّْ وَ ََلَّ ََنَّةً لَا يَ»السالم(:  از امرم برقر )علد 

خداوناد متعارل    2«:بِالْحٍَِّ وَ رََُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللَّهِ وَ رََُلٌ آثَرَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللَّه

حاق، و  را بهشتی هس  ک  وارد آ  نمی شود مگر س  کس: کسی ک  بر علد  خودش قضروت کناد با    

 کسی ک  برادر دینی خود را زیررت کند در جه  الهی، و کسی ک  ب  برادر مؤمن خود ایثرر کند. 

 و احردیث فراوا  در متو  حدیثی شدع  و سنی.

این ندز از سن  هری مسلّم اسالم و امّ  اس  و متو  حدیثی و ندز سان  عملای    زیارت اهل قبور:

چ  وهربد  ک  خودش بزرگترین بادع  اسا ، آ  را بادع     ام  از آغرز تر امروز مؤید آ  اس  گر

 بداند. 

اسالم دین انسرند  اس ، دین مودّت و رحم  اس ، پدوندهر و رواباط اجتمارعی را از اصاول مهام     

انسرند  می داند همر  طور ک  منشأ جرمع  را روح فطرت و ذات درونی انسر  می داناد. مردگار  نداز    

 رید حق انسرنی شر  ادا شود. انسر  بودند و انسر  هستند ب

 وا می گذارم.   این موضوع ندرزمند شرح بدشتر و مفصّل اس  ک  ب  کتب مربوط

با  حکام   الساالم(   امارم )علدا    (:آله و علیه اهلل خواستن رحمت بر پیامبر اکرم )صلی

اللَّدهَ وَ   إِنَّ»: ک  قرآ  می گویاد  وجدا  و ب  حکم قرآ  ب  دنبرل نرم آ  حضرت صلوات را آورد  اس 

و ب  مر یارد مای دهاد کا       1«.مُوا تَسْليماًمَالِِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّ

همدش  بر شندد ، گفتن و نوشتن نرم آ  حضرت صلوات را ندز بدروریم. در شرح دعری دوم بحثای درباررۀ   

 صلوات گذش . 

از معریب فرهنگی مر ایراندر  )و می توا  گف  هم  مسلمرنر  غدر عرب( این اس  ک  در نظار   یکی

عرمّۀ مردم، رحم  را تنهر دربررۀ مردگر  ب  زبر  می آورند، بر این ک  در محرورات بدشتر شاندد  مای   

لدکن در ذهن عوام اگر کسی با    .«كَاتُهوَ بَرَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ السالَامُ عَلَيْكُمُ»شود ک  ب  همدیگر می گویند 
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دیگری بگوید خدا تو را رحم  کند. گوئی مرگ او را خواسترر شاد  اسا . ایان بدانش عرمدرنا  بریاد       

 اصالح شود. 

رَحْمَتُ اللَّهِ »فرشتگر  از جرنب خدا ب  پدش حضرت ابراهدم و سررا می آیند و ب  آ  هر می گویند: 

 2«.هْلَ الْبَيْتوَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَ

و مشتقرت آ  آمد  اس  ک  اکثر آ  هر دربررۀ رحم  « رحم »مورد از مردۀ  331در قرآ  حدود 

د  اس  ک  کرربرد عظادم در اماور اجتمارعی و    مآ« رحمر »برر واژۀ  21ب  زندگر  اس . بویژ  حدود 

را  «هدام توتمیستم عترب  حمن در انکاربرد تک واژۀ الرّ»زندگی دندوی دارد ک  در این برر  کترب 

 1تقدیم کرد  ام.

انسر  متکرمل ترین موجود اس  و پریرنی برای تکرملش ندس ، انسر  مورد نظر قرآ ، مای رود کا    

اس  و مطلق هرگز قربل رسدد  ندس ، انسر  هرگز با   « مطلق»)نعوذ برهلل( خدا شود امر چو  خداوند 

 مقرم نخواهد رسدد، بر خالف نظر صوفدر .  آ

رمبر اکرم ندز در سدر کمرلش ندرزمند رحم  خداوند اس  و معنی صلوات ندز همادن اسا  و در   پد

السالم هام صالوات و هام رحما  خادا را با  آ         مشرهد  می کندم ک  امرم سجرد علد  ،این بخش دعر

برالتر  آ  حضرت را برالتر و ۀک  خداوند درج «.وَ رَحْمَتُكَ عَلَيْهِ صَلَواتُكَ»حضرت می خواهد: 

 ببرد. 

 عَيامِي  فِي أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي» می گوید:اشتیاق دائمی برای حج و زیارت پیامبر و آل: 

حج، زیررت قبر رسول و آل )صلوات اهلل علدهم( را ب  من نصدب کن همدشا  تار    ؛«هَذَا وَ فِي كُلِّ عَام

  روزی ک  من را زند  نگ  می داری، در امسرل و در هر سرل.

سخنی اس  قربل بررسی هم  بُعدی؛ کسی ک  سرکن مک  یر حوالی آ  اس  حج هما  سارل  بارایش    

آسر  اس ؛ برای مردمرنی ک  مرنند مردم مدین  در فرصلۀ نسبترً نزدیک زندگی می کنند کمی بر دشواری 

گارهی نار   رزوئی برای مردمر  سرزمدن هری دور دس  آنهم در قرو  گذشات   آمدسّر می شود. امر چندن 

                                                
 سورۀ هود. 31آیۀ  2
  www.binesheno.com  نو بدنش در سری  1



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  126
 

  ب  حج برود دساتکم یاک مار  بارای     سممکن می گش ، مثالً کسی از شرق ایرا  یر پرکستر  می خوا

رف  و یک مر  برای برگش  و یک مر  ندز برای تنظدم امور حج و اعمارل آ  و زیاررت حارم پدارمبر     

در این را  مصرف آل ( وق  مصرف می کرد. یعنی هر سرل برید س  مر  از عمر خود را  و علد  اهلل )صلی

 می کرد؛ از مدیری  امور فردی و اجتمرعی زندگی خود برز می مرند. تر چ  رسد ب  سرزمدن هری دورتر.

السالم در این دعرهر برای همگر  مشاق دعار مای دهاد یعنای       از جرنب دیگر می داندم ک  امرم علد 

ب  نمریندگی از همۀ انسر  هر سخن همگر  برید چندن آرزوئی داشت  برشند و بررهر ب  شرح رف  ک  امرم 

می گوید و همگر  را آموزش می دهد ک  چندن دعرئی بکنند. آیر او ب  این دشواری برای اهرلی سارزمدن  

مای رسادد ، چارا    « موضوع محارل »توج  نمی کرد؟ این درس این معلم گرهی ب  محور  ،هری دور دس 

د  ب  چندن آرزوئی برای خدلی هر محرل اس  آیر چندن کرد  اس ؟ او ک  ب  رای العدن می دید  ک  رسد

 خدلی از مردمر  را ب  آرزوی محرل دعوت کرد  اس ؟ 

اگر آ  روز ب  رأی العدن آ  محرل را می دید، ب  رأی العلام مای دیاد کا       این یک معجزه است؛

گوشاۀ   زمرنی فرا می رسد دوری و نزدیکی را  موضوعد  خود را از دس  می دهد؛ هر انسارنی از هار  

جهر  می تواند تنهر در بدس  روز هم مراسم حج را ب  جری آورد و هم زیاررت حارم مدینا  را. تنهار     

 اس . « شوق و اشتدرق»چدزی ک  برای فرد مستطدع الزم اس  

امروز بزرگ ترین عرملی ک  زمر  حج را طوالنی می کند، تعدد دول  هری مدعی استقالل اس  ک  

هر دول  بر فرهنگ هری متعادد و مختلاف و    ۀ، ویزا، و ندز مدیری  جداگرنپرداختن ب  امور گذرنرم 

قواندن رفترری تحمدلی نرهمگو  بر همدیگر، ب  ویژ  تعدد زبر  هر و ندانستن زبر  همدیگر، هم موجاب  

 زحمرت و مشکالت می شود و هم حج را ب  یک مسئلۀ بس زمر  بر مبدل می کند. 

واحد جهرنی مهادوی )عجّال اهلل فرجا ( بار از بادن رفاتن مرزهار،         در جرمعۀ آرمرنی اسالم؛ جرمعۀ

گذرنرم  هر، ویزاهر و تحمدل مقررات بروکراسی؛ کرغذ برزی و عکس برزی و اندیکرتوریسم. حاج یاک   

سفر بی زحم  و کم هزین  و غدر زمر  بر می گردد. و هر فارد مای تواناد آرزوی حضاور در مراسام      

 حدرتبخش حج را داشت  برشد. 

مدن امروز بر وجود این هم  مقررات، وقتی ک  در کشور مر اسفندمر  فرا می رسد، یک تزلزلی در ه

بدمررستر  هر و مطب هری پزشکی آغرز می شود، زیرا ک  پزشکر  در فکار سافر سارالن  در تعطادالت     
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یان هام   نوروزی هستند ک  بروند پول هرئی را ک  ب  دس  آورد  اند در شرق و غرب دندر خر  کنند. ا

آرزوی سرالن  شر  هس  و هم برنرمۀ عملی هم  سرلۀ شر . در طول سرل ندز همدش  در اندیشۀ این سفر 

روز شمرری می کنند. ک  صد البت  پزشکر  محترم تنهر با  عناوا  مثارل ذکار شادند و گرنا  در مدار         

 اسفند مرهی کمتر ندس .  ۀلول قشرهری دیگر ندز چندن و

؟ صرف نظر از مزاحما  دولا    -ر می رسد امر سفرهری خررجی آسر ؟حج مشکل ب  نظ چرا سفر

کناد   هری مدعی استقالل ک  جرمع  بشری را تک  تک  کرد  اند، آنچ  آ  را آسر  و این را ساخ  مای  

 حَيجَ  عَلَييْكُمْ  وَ فَرَضَ»اشتدرق و عدم اشتدرق اس . امدرالؤمندن دربررۀ حج مورد نظر اسالم می گوید: 

خداوند حج بدا    2«:[ الْحَمَامِإِلَيْهِ وَلَهَ ]وُلُوهَ الْحَرَامِ الَّذِي ََعَلَهُ ُِبْلَةً لِلْأَنَامِ )....( يَأْلَهُونَبَيْتِهِ 

اهلل الحرام را بر شمر واجب کرد  و آ  را قبلۀ همۀ مردمر  قرار داد  تر حرجدر  )....( ب  سوی آ  بر شوق 

 کبوترا  مشترقرن  حرک  کنند.

اشتدرق غریزی را همگر  دارند و این خرصد  غرایاز اسا ؛    اق غریزی و اشتیاق فطری:اشتی

. در آفارینش بشار همدشا     ندسات هاحسرس هری طبدعی مشترک  ،…مدل ب  غذا، مدل ب  شهوت جنسی و

غرایز بر فطریرت عمالً مقدم هستند، تر شکم پر نشود ایمر  متزلزل می گردد. همر  طور کا  طبدعدارت   

 اجتمرعدرت مقدم هستند. بر ،حدرت

سفر، گردشگری و جهر  گردی از امور اجتمرعی هستند، اصل این اس  ک  اشتدرق ب  آ  ندز فطاری  

ری اس . مترسفرن  غریز  بر فطرت غلب  کرد  آ  را ب  محور طف ۀبرشد زیرا اجتمرع و جرمع  یک پدید

اس ؛ ارتجرع از « ارتجرع»می شود یک ودی ک  انسر  نرمدد  شوق غریزی قرار می دهد. و این برای موج

 اقتضرهری فطری ک  عرمل تکرمل بشر اس  ب  اقتضرهری غریزی. 

 شوق ب  سفر ب  پنج نوع اس :

 انگدزۀ صرفرً غریزی: سفرهری عدرشی ک  ثمر  و ر  آورد آ  سقوط بدشتر فرد در غرایز اس .  -2

نبرل غرایز اس  و هم ب  دنبرل مطرلعا  و  انگدزۀ فطری آلود  ب  انگدزۀ غریزی: کسی ک  هم ب  د -1

بررسی جغرافی طبدعی، جغرافی اجتمرعی، مردم شنرسی و جرمع  شنرسی و...، ر  آورد آ  بست  ب  درصاد  
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انگدز  اس  ب  هر مقدار ک  اشتدرق فطری داشت  برشد ب  همر  مقدار در شخصد  او ترثدرات انسارنی و  

 مثب  خواهد داش  و برلعکس.

السالم اسا  کا  همگار  را با  سافر،       فطری انسرنی: این دعوت قرآ  و اهل بد  علدهم انگدز  -3

 اس .  «هجرت»گردشگری و جهر  گردی تشویق می کنند و این یکی از مصردیق 

حادیث   111حادود   «فر الي الحج و غيرهابوا، آدا، السّ»شد  حرّ عرملی در وسرئل الشدع  

دیث هرئی در تشویق ب  مسرفرت آورد  اس  ک  در این جر تنهر آورد  اس  ب  ویژ  در برب دوم آ ، ح

پدارم و معارنی مهام     ،ب  یک حدیث دو جمل  ای ک  برای دس  اندرکررا  علوم تجربی و روا  شنرسر 

نْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرُِْيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْينِ عِيسَيى عَي   »دارد، را می آورم: 

سافر   2«:َُا َ: سَافِرُوا تَصِحُّوا سَيافِرُوا تَغْنَمُيوا   السَّلَامُ عَلَيْهِسَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 کندد تر سرلم شوید، سفر کندد تر ب  غندم  برسدد. 

جریر  یک نواخ  عمر، هر نعمتی داشت  برشد معمولی و عردی اس ، در مسرفرت اس  ک   توضیح:

انسر  ب  نعم  هری ویژ ، تکر  دهند ، تحول آفرین در جسم و جر ، می رساد؛ سافر دنداری مشاهود و     

 آدمی را متحول می کند و این نعم  هر هستند ک  مصداق غندم  هری عمر هستند.  ۀدندری اندیش

 1«.شَهَادَة الْغَرِيبِ مَوْ ُ»تشویق ب  مسرفرت ب  حدی رسدد  اس  ک  فرمود: 

اگر سفر ب  خرطر ب  دس  آورد  علوم برشد ک  خداوند پدارمبر بازرگ خاود موسای را     مخصوصرً 

مرمور می کند ک  سفر زحم  افزا را تحمل کند تر چند مسئلۀ علمی را از یک عرلم یارد بگدارد. در آ    

سافرۀ   3«:نَصَباً آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِنا هذا»السالم ب  جوا  همراهش می گوید:  سفر موسی علد 

 چرشترنۀ مر  را بدرور ک  در این سفر ب  خستگی شدید رسددیم. 

اسرسای   ،مطرلعرت جغرافی طبدعی، جغرافی زیستی و شنرخ  جرندارا ، و جغرافی اجتمرعی در سافر 

أَحْيدَثَهَا   الَّتِي الْبَدَائِعِ فَظَهَرَُْ فِي»السالم می فرمرید:  ترین اندیشۀ توحددی اس  امدرالمؤمندن علد 
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آثَارُ صَنَعْتِهِ وَ أَعْلَامُ حِكْمَتِهِ فَصَارَ كُلُّ مَا خَلٍََ حُجَّيةً لَيهُ وَ دَلِيلًيا عَلَيْيهِ وَ إِنْ كَيانَ خَلْقياً       

 و آثرر صنع  و نشرن  هری حکم  2«:صَامِتاً فَحُجَّتُهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةٌ وَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ َُائِمَة

او )خدا( در همۀ مصنوعرت ک  ابداع کرد ، آشکرر اس ، پس آ  چ  آفرید  حج  و دلدل بر وجود او 

اس  اگر چ  )مرنند امور جغرافی طبدعی( صرم  و بی زبر  برشند، زیرا ک  حج  آ  )بی زبر ( بار پای   

 گردد. استوار می  ،گدری اندیش ، گویر و بر زبر  می شود و داللتش بر خداوند ابداع کنند 

برای فرد اندیشمند، هم  چدز جهر  نرطق و گویری علوم هستند. و هر چ  سفر بدشتر ب  همر  مدزا  

 گفتمر  فرد اندیشمند بر جهر  و پدید  هری جهر  بدشتر و مفددتر می گردد.

جرمع  کا  منشاأ آ  روح فطارت اسا      «: وحدت انگدزۀ همگر  جه  تحکدم جرمع »سفر بر  -3

تنهر ب  انسر  داد  شد ؛ سفر از هر دار و دیرری ب  سوی نقطاۀ واحاد؛ هماریش عظادم      افتخرری اس  ک 

جهرنی. این حج اس  ک  از پراکندگی روی کرد، پراکندگی هدف سفر، پراکندگی ر  آورد سفر،  ۀجرمع

؛ اس . امتدرز انسر  )جرمع ( را عَلَم می کند «وحدت»پراکندگی شوق و اشتدرق، رهدد  و همۀ ابعرد آ  

 انسر  هدچ امتدرزی برالتر از حج، بر حدوا  ندارد. 

وَ ال » سفر بر انگدز  جرسوسی: جرسوسر  سربرزا  مستقدم ابلدس هستند. اسالم بار نهداب شادیدِ    -2

هرگز اجرز  ب  این امر شدطرنی نمی دهد مگر در موقع اضطرار ک  جرسوسر  ابلدس جرمعۀ  1«تَجَسَّسُوا

 ند. اسالم را بر خطر مواج  کن

السالم( را آوردم مدر   در مبحث برال آ  جر ک  سخن امدرالمؤمندن )علد  نظم در سفر اجتماعی:

گذاشتم زیرا نمی خواستم دو تک  از کالم آ  حضرت را در یک سدرق بدرورم؛ یر  نقط  چدن، پرانتز: )....(

گشا . اکناو  صاورت    من از چندن وحدت سدرق عرجز بودم یر بدنش هر و فرهنگ امروزی مرنع از آ  

الَّيذِي ََعَلَيهُ ُِبْلَيةً لِلْأَنَيامِ      الْحَيرَامِ  بَيْتِهِ حَجَ عَلَيْكُمْ وَ فَرَضَ»کرمل آ  را می آورم: می فرمرید: 
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 خداوناد حاج بدا  اهلل    2«:[ الْحَمَيام وَلَهَ ]وُلُوهَ [ إِلَيْهِوُرُودَ الْأَنْعَامِ وَ يَوْلَهُونَ ]يَأْلَهُونَ يَرِدُونَهُ

الحرام را بر شمر واجب کرد، و آ  را قبلۀ همۀ مردمر  قرار داد تر ب  سوی آ  وارد شاوند مرنناد ورود   

 چهررپریر ، و بر اشتدرق کبوترا  مشترقرن  ب  سوی آ  پرواز کنند.

بشدت تعجب می کند و از خود می « تشبد  حجر  ب  چهررپریر »یقدن دارم هر شنوند  ای از شندد  

 رد شمرر  دوی اسالم حرجدر  را ب  انعرم شبد  می کند؟ آیر در مقرم مدح، ذم می کند؟پرسد چرا م

و همدن احسرس اس  ک  شررحر  نهج البالغ  را ب  ترویل و توجد  وادار کرد  اس . مثالً گفت  اناد  

رشاند  مراد این اس  ک  حرجدر  چنر  بر شوق ب  سوی کعب  روند ک  همرنند گلّ  هری تشن  چهررپریر  ب

وجد  نمی کناد، بادتر نداز مای کناد؛       ارگون  توجدهرت ن  تنهر پدرم سخن  ک  ب  سوی آب می رود. این

گلۀهری تشن  ب  شوق آب هر گون  نظم را از دس  می دهند حتی نظم غریزی را و بی نظم ترین صحن  

ث زیر توجا   را ب  نمریش می گذارند. پس مراد آ  حضرت چدس ؟ برای شرح پرس  این پرسش ب  مبح

 کندد: 

فرق مدر  این دو نظم را  «نقد مبانی حکمت متعالیه»در آغرز کترب  نظم طبیعی و نظم هندسی:

توضدح داد  ام و در این جر تکرار نمی کنم، تنهر یردآور می شوم ک  درس  اس  انسر  آفرید  شد  کا   

او شمر را  1«:مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فيهاهُوَ أَنْشَأَكُمْ »در طبدع  تصرف کرد  و کرۀ زمدن را آبرد کند: 

اگار دچارر    ،از زمدن پدید آورد و شمر را ب  آبردانی آ  برگمرش . امر دخل و تصرف در طبدع  زمادن 

افراط گرائی شود ب  جری آبرد کرد  ب  تخریب زمدن مبدل می شود و این موجود ک  مأمور آبردی زمدن 

ود ک  امروز شد  اس  و محدط زیس  را ب  محدط مرگ مبادل کارد    اس  ب  مخرب آ  مبدل می ش

 اس .

نظم آری، امر نظمی ک  انسرند  انسر  را در اختدرر مهر پالستدکی قرار دهد، ن . نظم نبرید ب  حادی  

برسد ک  نظرم طبدع  را مخدوش کند. نظم هندسی آری، امر ریش  کن کارد  نظام روحای و فطاری و     

م غریزی، ن . بررهر در این مجلدات گفت  شد  اسالم بر غریز  کشی مخرلف اس  حتی ریش  کن کرد  نظ
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 خوا  ب  سبک صوفدر  برشد و خوا  ب  سبک نظرم مدرندت . 

سفر و مهرجرت دست  جمعی بوفرلوهر، گوز  هر، غرزهر، درنرهر و... را دید  اید. ک  در نظام غریازی   

بر نظم آ  هر فرق کند زیرا ک  انسار  روح فطارت دارد.   سفر می کنند، سفرهری اجتمرعی انسر  هر برید 

گرن  کند. انسر  اسادر دسا  بروکراسای    را از طبدع  غریزی و فطری خود بدامر ن  در حدی ک  انسر  

 جر  کر  و مقررات دولتی دول  هری مختلف گردد. 

 کجر؟  سفر دست  جمعی انسر  هر برید بر بوفرلوهر و گوز  هر و غرزهر فرق کند، امر تر

امدرالمؤمندن دقدقرً حدود این فرق را تعددن می کند: تر شدو  سفر سمبل صلح و آزادی طبدعا ، یعنای   

کبوترا  برشد ن  بدشتر. حتی نبرید عنصر غریزی طبدعی آهاوا  مهارجر نداز از آ  هار ریشا  کان شاود:        

هِ [ يَيأْلَهُونَ إِلَيْي  وَ ]يَوْلَهُيونَ »وا  و وارد حریم کعب  شوند مرنناد ورود آها   «:وُرُودَ الْأَنْعَام يَرِدُونَهُ»

 و ب  سوی آ  مشترقرن  بر اشتدرق کبوترا  پرواز کنند. «:[ وُلُوهَ الْحَمَامِ]وَلَهَ

السالم می دید ک  قرآ  افراد کود ، بی دین و نفهم را ب  انعرم تشبد  کرد  اسا :   امدرالمؤمندن علد 

در این سخنش معنری زیبر و دلنشدن را در نظر دارد، و پس  1«.هُمْ إِالَّ كَالْأَنْعامِ إِنْ»و:  2«أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ»

 یک حکم  اعالی انسرنی را گوشزد می کند. ن  تشبد  مؤمنر  ب  انعرم.

برید اذعر  کرد امروز سفر حج در اثر تجزی  سرزمدن هر و تفکدک جرمع  بر مرزهار )کا  مرزهار    

پدید  هستند( بدش از هر سفر دیگر دچرر نظم و نظرم مهندسی شد  و از  فطری ترین ضد غریزی ترین و

طبدع  مورد نظر اسالم دور شد  اس . حج برای تئرنس و همگرائی و همشنرسی و ام  شنرسی اس  ک  

مترسفرن  در آ  مجمع بزرگ هر دولتی سرز خود را می زند. حتی اجتهردهر و تقلددهری مر )ک  ضرورت 

 اللَّهُمَّ عَجْلْ لِوَلِيْكَ الْفَرَجَ.دارند( از عنصر تفرق  آمدز ندز خرلی ندستند. اسرسی و حدرتی 
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 کمال حج با زیارت پیامبر و آل است
 

وَ  اللَّهُيمَ »السالم در ایان دعار:    یک نگر  دیگر ب  موضوع بحث مر ، یعنی ب  سخن امرم سجرد علد 

وَ زِيَارَةِ َُبْرِ رَسُولِكَ  صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ رَحْمَتُيكَ وَ بَرَكَاتُيكَ    بِالْحَجْ وَ الْعُمْرَةِ  عَلَيَ امْنُنْ

عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ  وَ آ ِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي فِي عَيامِي هَيذَا وَ فِيي كُيلِّ     

 «.لَدَيْكَ  مَذْخُوراً عِنْدَكَ راًعَامٍ  وَ اَْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولًا مَشْكُوراً  مَذْكُو

 در این قسم  از دعر ب  چند اصل دیگر برید توج  کرد:

این سخن پدرم مهم دارد؛ زیرا زیررت بار دو ناوع اسا : زیاررت از نزدیاک:       :«قبر»واژۀ  اصل اول:

 ، زیررت قبر، و زیررت از دور. هر دو زیررت اس  لدکن آنچ  تکمدل کنندۀ حج اس  زیررت قبر اسا 

 گرچ  زیررت از دور ندز زیررت اس  و بر فضریل عظدم ک  شرحش خواهد آمد. 

آلا ( تنهار با      و علد  اهلل در این جر ک  خواستۀ امرم حج اس ، ب  دنبرل نرم پدرمبر )صلی اصل دوم:

هِ وَ رَحْمَتُييكَ وَ صَييلَواتُكَ عَلَيْيي»صاالوات اکتفاار نکاارد  رحماا  و برکاارت را ندااز آورد  اساا : 

آل ( اس ، از خداوناد مای    و علد  اهلل اجتمرع عظدم حج از برکرت وجود رسول خدا )صلی «.اتُكَبَرَكَ

کند تر حج مسلمرنر  بر برک  عزّتمداری، وحادت ترمّا ، حدارتبخش و    خواهد ک  این برکرت را افزو  

 هدایتگر برشد. 

ب  ویژ  بر لفاظ  این تعبدر خرص ک  زیررت آ  حضرت را بر زیررت حج همردیف کرد   م:سواصل 

اساالم  « جرمعا  سارزی  »قبر، دالل  دارد ک  زیررت آ  حضرت پس از رحلتش همچنر  یکی از ارکار   

 اس . 

را نمی آورد و نمی گویاد  « قبر»زیررت آل را ب  زیررت رسول پدوند می زند امر کلم   م:چهاراصل 

لَيوْ بَقِيَيتِ   »  و خواهد باود:  برای این ک  همدش  امرم حیّ در زمدن بود ،«و زيار  قبور آل رسولك»
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این حدیث را نقل کرد  اند. پاس ساخن را مطلاق آورد      ک  سندر  ندز 2«.الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ لَسَاخَت

 اس  تر شرمل زیررت ائمۀ متوفّی و امرم حیّ برشد. 
ر هستدم ک  می شود. و مر مأمو« زیررت از دور»در عصر غدب ، زیررت امرم زمر  )عجّل اهلل فرج ( 

تار بارب    1«.)...( فَهُوَ كَذَّا،  مُفْتَرٍالْمُشَاهَدَةَ  يَدَّعِي مَنْ»مدعی زیررت از نزدیک را تکذیب کندم: 

 فتن  هر بست  شود. 

اللَّيهِ   زَارَ رَسُيو َ  مَا لِمَينْ  فِدَاكَ َُعِلْتُ السَّلَامُ عَلَيْهُُِلْتُ لِأَبِي ََعْفَرٍ » -1 چند حدیث:

السالم گفتم: فدای  شوم کسای   ب  امرم برقر علد  3«:فَقَا َ لَهُ الْجَنَّةُ ؟مْداًمُتَعَ آلِه وَ عَلَيْهِ اللَّهُ يصَلَّ

 رسول خدا را زیررت کند چ  ثوابی دارد؟ گف : برای او جن  اس .  ،ک  بر قصد و اراد 

ز حرکا  با  خارطر زیاررت آ      توضدح: متعمداً= بر قصد و اراد ، ن  بر اتفرق و عبوری. یعنی از آغار 

حضرت حرک  کند. خوا  از مک  و خوا  از هر جری دیگر. این زیررت فرق دارد بر زیررت کسای کا    

 برای کرر دیگر می رود و در ضمن زیررت هم می کند. 

 هستند. « متعمداً»  زیررت را دارند مشمول دو حرک  هم قصد حج و هم ندّحرجدر  ک  از ب

 3«:شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَيةِ  زَائِراً كُنْتُ أَتَانِي مَنْ آلِه وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّياللَّهِ َُا َ رَسُو ُ » -2

 رسول خدا فرمود: هر کس ب  قصد زیررت ب  سوی من آید در روز قدرم  شفدع او خواهم بود. 

إِلَى الْمَدِينَةِ  يَُْرْنِي مَكَّةَ حَاَّاً وَ لَمْ ىأَتَ مَنْ آلِه وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّيَُا َ رَسُو ُ اللَّهِ » -3

هُ ََفَوْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَتَانِي زَائِراً وَََبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَ مَنْ وَََبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَََبَتْ لَ

ينَةِ لَمْ يُعْرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ وَ مَينْ مَياَُ   مَكَّةَ وَ الْمَدِ -الْجَنَّةُ وَ مَنْ مَاَُ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ

                                                
 .211ص  2کرفی،    2

 .312غدب  شد  طوسی، ص  1

 .238ص  3کرفی )فروع(    3
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کسی برای حج ب  مک  بدریاد   2«:مُهَاَِراً إِلَى اللَّهِ عََّْ وَ ََلَّ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَصْحَا،ِ بَدْر

ر من و مرا زیررت نکند، در روز قدرم  از او دور خواهم شد. و هر کس ب  زیررت من بدرید شفرع  او ب

واجب خواهد بود، و کسی ک  شفرع  من بر او واجب شود بهش  برایش واجب می شود. و هار کاس   

هجرت »در یکی از حرمدن: مکّ  و مدین  بمدرد برز جوئی و محرسب  نخواهد داش ، و هر کس در حرل 

 ی عزّ و جلّ بمدرد در روز قدرم  بر اصحرب بدر محشور خواهد شد. «برای خدا

 1«.لْكَلَامَ وَ تَرَدُّ الْجَوَا،َا تَسْمَعُ أَشْهَدُ أَنَّكَ»زیررتنرم  می گوئدم  در -2 توضیح:

آلا (   و علدا   اهلل جواب سالم و هر تحد  دیگر واجب اس ، بدیهی اس  ک  پدرمبر خدا )صلی -1

 هدچ سالم، درود و تحد  را بی پرس  نمی گذارد. 

 ای کسی. خوشر ب  حرل کسی ک  پدرمبر و آل )صالی اس ، و دعر یعنی خواستن خدر بر سالم، دعر -3

 علدهم( از خداوند برای او خدر بخواهند.  اهلل

و با  امرما  آل و    جواب سالم مطربق خود سالم می برشد؛ اگر کسی بر اعتقرد نبوت آ  حضرت -3

عتقارد(  ب  شفرع  شر  سالم کند، ب  شفرع  شر  خواهد رسدد. و اگر صرفرً یک سالم لفظی )بدو  ا ندز

 بکند، پرس  ندز صرفرً لفظی خواهد بود. 

امروز ب  وسدلۀ چند علم از آ  جمل  هدپناوتدزم و نداز بار     انسان و شنوائیش پس از مرگ:

د ک  نا  فقاط معصاومر  بال هار      نثرب  می کن -گرچ  کهرن  در اسالم حرام اس  -انواع کهرن  هر

شنود؛ مترثر شد  و واکنش ندز نشر  می دهد. انسرنی پس از مرگش، خطرب هری مربوط ب  خودش را می 

فرق مدر  معصومر  و ندکوکررا  بر دیگرا ، در بست  بندی درودهر و )برصطالح امروزی( در کردو بنادی  

 فرشتگر  و تقدیم آ  هر ب  حضور آنر  اس . ۀتحد  هر بوسدل

ُبري كما يدخل  دخله فييُ ل اهلل بذلك ملكاًيوكّ»آورد  اسا :   «الدّر المنثور»سدوطی در 

ى باسمه ونسبه إلى عشرة فأثبته عندي فيي صيحيفة   ى علّعليكم الهدايا يخبرني بمن صلّ

                                                
 .238ص  3کرفی،    2
 .263از شهدد اول)ر ( ص « مزار»کترب  1
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خداوند فرشت  ای را می گمررد تر آ  درود را در قبر من ب  من برسرند همرنطور ک  هدایر بار   2«:ءبيضا

عالم می کند. من نداز آ  را  شمر وارد می شود. آ  فرشت  نرم فرستندۀ درود و نسبش را تر د  نسل ب  من ا

 در یک نوشترر سفدد ثب  می کنم. 

در  1«:الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا مَعْرُوضَيةٌ عَلَييّ   يَوْمَ أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ»و ندز آورد  اس  ک  فرمود: 

 روز جمع  درود بر من را افزو  کندد، زیرا ک  آ  ب  من عرض  می شود.

 نائيياً  ي عليّعند ُبري سمعته و من صلّ ي عليّمن صلّ»ک  فرمود: اس  و همچندن آورد  

هر کس در کنرر قبر مان با     3«:يوم القيامه و شفيعاً كفي امر دنياه و آخرته و كنت له شهيداً

فرستد ب  امر دندر و آخارتش کفریا  مای     ودر  را می شنوم، و هر کس از دیرر دور دمن درود فرستد آ

 شرهد و شفدع او خواهم بود. کند. و در روز قدرم  

سرقط شد  اس ؛ برید معنی چندن برشد: هر « و»حرف « کفی»و « نرئدرً»ظرهراً در فرصل   -2 توضیح:

کس در کنرر قبر من بر من درود فرستد آ  را می شنوم و )همچندن( هر کس ک  از دیارر دور فرساتد. و   

 فری  می کند. )این درود از نزدیک یر دور( ب  امر دندر و آخرت او ک

 وگرن ، معنی ندارد ک  درود از دور ب  امر دندر و آخرت کفری  کند و از نزدیک نکند.

ءٍ كُدلِّ شَديْ   وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَتِياةٍ فَتَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلدى »قرآ  می فرمرید:  -1

فت  شود، پرس  آ  را بهتر از آ  بدهدد، یر دستکم، ب  همر  گون  پرسا   هرگر  ب  شمر تحدتی گ 3«:حَسيباً

 دهدد )ک  گویند  گفت  اس (، خداوند حسرب هم  چدز را دارد. 

علدهم( درودهر؛ سالم هر و صلوات هر را می شنوند، پس ب  حکم این آی   اهلل پدرمبر اکرم و آل )صلی

 می دهند.« ن منهرحسَبرَ»کریم هستند ب  صورت  الزم اس  پرس  آ  را بدهند، و صد البت  چو 

پس از مرگ، خطرب هر را می شنوند، آیار   -اعم از متقدر  و غدر متقدر  -گفت  شد همگر  پرسش:

                                                
 سورۀ احزاب. 26آیۀ  «ماَلِِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّ اللَّهَ وَ»درّالمنثور، ذیل آی   2

 همر . 1

 همر . 3
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 همگر  ندز ب  پرس  آ  قردر هستند؟ 

متّقی نبرشد، درودش لغو  ،اگر گویندۀ درود اوالً:آری همۀ مردگر  توا  شندد  را دارند. امر  جواب:

و چدزی ک  لغو برشد، هدچ اثری ندارد و پرسا  لغاو، لغاو     2«.إِنَّما يَتَقَبالُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقين»می گردد. زیرا 

 متقی برشد یر غدر متقی.  ،می برشد. خوا  مخرطب درود

اگر گویند  متقی برشد لدکن مخرطب غدر متقی برشد، درود ب  او نمی رسد گرچ  آ  را شندد   ثانیاً:

 برشد. 

در این آی  معنی مقربل فرسق و فرجر اس ، ن  متّقی ب  معناری درجاۀ عارلی    « متّقی»مراد از  توضیح:

درود و مخرطاب آ  از مؤمنار  معماولی     ۀایمر  و عمل. مؤمنر  معمولی مشمول آ  هستند، اگار گویناد  

 برشند، در شرط خطرب و جواب، کرفی اس . 

ک  در متو  حدیثی آمد  و ندز احردیثی کا  درباررۀ   « هل قبورزیررت ا»دالل  دارد بر این، محتوای 

 خوا  در حرل حدرت و خوا  پس از وفرت، دربررۀ اوالد آمد  اند. « رضری  والدین»

از جرنب دیگر: چو  خداوند ب  درو  قلب هر آگر  اس  و برای انسر  هر داوری در ایان کا  چا     

شوار اس ، برید اصال را بار اساتحقرق طارف با  دورد      کسی متقی بود  و الیق استرحرم و درود اس ، د

ب  مر یارد  اهل قبور  ۀگذاش . و )برصطالح( نبرید مت  روی خشخرش گذاش . همر  طور ک  در زیررتنرم

 اکتفرء کندم، و صاد آنر   بود « ال  اال اهللاهل ال »داد  اند ک  ب  صورت مطلق ب  زبر  بدروریم و تنهر ب  

 اس .  بود الزمۀ اهل ال ال  اال اهلل امرم  بود البت  ک  اهل نبوت و 

همر  طور ک  در برگ هری برال دیدیم، حج برای عازّت و عظما  جرمعاۀ     وهابیت و زیارت:

اسالمی اس  و لذا خرر بزرگی اس  در چشم دشمنر  اسالم ک  بر هر بهرن  ای و بر هر منطق ابلدسای در  

 اسا  و  زیررت رسول )صلی اهلل علد  و آل ( کمرل حاج تضعدف آ  می کوشند.و در حدیث هر دیدیم ک  

پدوند اسرسی بر حج دارد و بخشی از عرمل عزّت و عظم  اسالم اس . و حدیث را دیدیم ک  می فرمرید 

 کسی ک  حج را بدو  زیررت من ب  عمل آورد در روز قدرم  از او دور خواهم بود.

یررت را از فرهنگ مسلمرنر  حاذف کناد،   دس  استعمرر اس  مأمور بود ک  ز ۀوهربد  ک  سرخت

                                                
 سورۀ مرئد . 11آیۀ  2
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بر آنهم  ریش  هری عمدق و محکم ک  زیررت در متو  دینی و فرهنگ مسلمرنر  دارد،  توانس  زیراامر ن

و ب  محدود کرد  آ ، و زیررت آل و اهل قبور بساند  کارد و تمارم     مرند عمالً در این مأموری  نرتوا 

 ب  کرر گرف .« لحذف توسّ»قدرتش را ب  

را از آ  حضارت   ر را ندز فقط ب  پدرمبر اکرم محدود کناد و آنا  هربد  توانس  صلوات و سالم و 

صالی اهلل علدا  و   »جدا کند. امروز همۀ برادرا  اهل سن  آنر  ک  وهربی ندستند در صلوات می گویناد  

و دیگرا  ندز مسلم در صحدح خود  صحدحش وو آل را ب  زبر  نمی آورند در حرلی ک  بخرری در « سلم

آ  هر ترکدد شاد  اسا     ۀحدیث هری فراوا  آورد  اند ک  در هم 2«درّالمنثور»ز آ  جمل  سدوطی در ا

 ک  در صلوات، آل آ  حضرت ندز گفت  شود وجوبرً.

البت  بذر کنرر گذاشتن آل و جدایی انداختن مدار  پدارمبر و آلاش )صالی اهلل علادهم( از همار  روز        

برای بستن درب اهل بد  )علدهم السالم( بال بار    «حسبنا كتا، اهلل»شعرر رحل  پدرمبر کرشت  شد و 

 هدف حذف آل رسول از متن جرمع  ب  مردم القرء شد و وهربد  آ  را ب  نتدج  نهرئی رسرندد.

إِنَّمَيا أُمِيرَ   »الساالم مای گویاد:     در برابر این سدرس  براندازی ریش  اسالم حقدقی، امرم برقر علدا  

يَعْرِضُيوا عَلَيْنَيا   نْ يَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَيَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ يَأْتُونَا فَيُخْبِرُونَيا بِوَلَيايَتِهِمْ وَ   أَ النَّاسُ

سنگ هر )کعب ( طواف کنند ساپس   مردم مأمور هستند بدریند و ب  ایندقدقرً چندن اس  ک   1«:نَصْرَهُمْ

 ر را اعالم کنند و یرری شر  را بر مر عرض  کنند. بدریند ب  پدش مر والی  و پی روی شر  از م

حج بدو  زیررت پدرمبر و آل، حج بی جر  اس ؛ طوافی اس  بر سانگ هاری بای روح، همار  کا       

امروز وهربدر  چدزی غدر از طواف بر سنگ هری کعب ، نمی دانند و نتدج  اش آ  مَثَل می شود ک : خر 

خر برشد. و بررکش برر مستکبرا  گردد ک  اموال مسلمدن عدسی گرش ب  مک  رود چو برگردد همچنر  

 دین هدی  کند. غد  مستکبر و دشمنرا ب  حضور طوا

 3«.لِقَاءُ الْإِمَام الْحَجِ تَمَامُ»و ندز فرمود: 

                                                
 سورۀ احزاب. 26ذیل آیۀ « الدرّالمنثور»سدوطی،  2
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 لَامُالسَّي  عَلَيْهِحَجَجْنَا فَمَرَرْنَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ »یحدی بن یسرر )از بزرگر  ترری  اسالم( می گوید: 

 2«:وَ شِيعَةُ آ ِ مُحَمَّدٍ هَنِيتاً لَكُيم  آلِه وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّيوَ زُوَّارُ َُبْرِ نَبِيْهِ  اللَّهِ بَيْتِ فَقَا َ حَاجُّ

السالم رسددیم، فرمود: )آفرین ب ( حرجدر  بد  خدا و زوّار قبر  حج کردیم و ب  حضور امرم صردق علد 

 آل ( و شدعۀ آل محمد، گوارا برد بر شمر. و علد  اهلل رسول خدا )صلی

 و حدیث هری دیگر.

هر مصدبتی بر سر اساالم و مسالمدن آماد  منشاأش      زیارت اهل بیت زیارت رسول است:

آلا ( تداغ    و علد  اهلل بود  و می برشد، ک  در روز رحل  رسول اکرم )صلی« تفکدک مدر  پدرمبر و آل»

السالم  مدر آمد و قرآ  و رسول را از اهل بد  علده «حسبنا كتا، اهلل»بُرندۀ ابلدسی ب  صورت شعرر 

 جدا کرد.

شد  شدرین وجود، مبررک عمل، واسطۀ مردم بر اهل بد ، او ک  دس  مردم را می گدرد و در دس  

ل سخنی دارد مساتد « مفرتدح الجنر »آل البد  می گذارد؛ شد  صمدمد  و روح پرور، شد  عبرس قمی در 

می گوید: اگر کسی گوید ک  چگون  اسا  در روز  « امدرالمؤمندن زیررت مخصوصۀ»ی: در برب و شنددن

الساالم وارد   آل ، یر مبعث آ  حضرت، زیررت حضرت امدرالمؤمندن علد  و علد  اهلل مولود پدغمبر صلی

آل  روایا  نشاد  بار ایان کا  شریسات  باود کا  زیاررت           و علد  اهلل شد  و زیررت حضرت رسول صلی

 ؟ -آل  در این اوقرت وارد شد  برشد و علد  اهلل خصوص برای حضرت رسول صلیم

جواب گوئدم: ک  این ب  جه  شدت اتصرل این دو بزرگوار و کمرل اتّحرد این دو نور پرک اس  بار  

آل   و علد  اهلل السالم را زیررت کرد  حضرت رسول صلی هم، ک  هر ک  زیررت کند امدرالمؤمندن علد 

و از اخبارر  ، «و هو في آية التباهل نفس المصطفي ليس غيدره ايّاهدا  »رهد بر این از قرآ  اس : را، و ش

 بسدرری از روایرت اس . 

السالم ک  فرمود: مردی اعرابی  از جمل  شد  محمد بن المشهدی روای  کرد  از حضرت صردق علد 

سول اهلل منزل من دور اسا   آل  مشرف شد و عرض کرد: یر ر و علد  اهلل ب  خدم  حضرت رسول صلی

از منزل تو و من مشترق زیررت و دید  تو می شوم؛ می آیم ب  زیاررت جنارب تاو و مالقارت تاو بارایم       
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السالم( را، پاس مارا ماأنوس مای کناد با         حرصل نمی شود، و مالقرت می کنم علیّ بن ابی طرلب )علد 

 ندید  تو.  حدیث و مواعظ خود و من بر می گردم بر حرل اندو  و حسرت بر

فرمود: هر ک  زیررت کند علی را مرا زیررت کرد  و هر ک  او را دوس  دارد مرا دوس  داشات ، و  

کسی ک  دشمن دارد او را مرا دشمن داشت  اس ، برسر  این را ب  قوم خود از جرنب من. و هر ک  بارود  

ا روز قدرم  و جبرئدل و صرلح ب  زیررت او پس ب  تحقدق ک  ب  نزد من آمد  و من جزا خواهم داد او ر

 المؤمندن....

الساالم   ررت ششم گذش  ک  فرمودند: رو ب  قبر امدرالماؤمندن علدا   یآ  گر  ادام  می دهد: و در ز

 الی غدر ذلک. «.يَا صَفْوَةَ اللَّه عَلَيْكَ السَّلَامُ اللَّهِ يَا رَسُو َ عَلَيْكَ السَّلَامُ»بریس  و بگو: 

آل ( در هر روز، هر وق ، و در هر مکر  مستحب  و علد  اهلل یررت پدرمبر اکرم )صلیز -2 توضیح:

اس . همرنطور ک  خودش بدر  کرد  « زیررت مخصوص  در آ  ایرم مخصوص »اس . مراد شد  بزرگوار 

 اس . 

مِنَ الْعِلْمِ فَقُدلْ   فَمَنْ حَاجاكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ»تبرکرً خود متن آیۀ مبرهل  را مشرهد  کندم:  -1

لْ لَعْنَدتَ اللَّدهِ عَلَدى    تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ُْما نَبْتَهِدلْ فَنَجْعَد  

 2«.الْكاذِبين

 و آی  تطهدر. آی  والی ، و آیرت دیگر.

حدیث تطهدر،   «وَ عَلِي  بَابُهَا أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ»سنّی از قبدل: و حدیث هری مورد اجمرع شدع  و 

زل ، و د  هر حدیث دیگر، بل کلّ روند سدرۀ رسول اکرم قوالً و عماالً  نحدیث خرصف النّعل، حدیث م

 دالل  بر تحریم تفکدک مدر  آ  حضرت و آلش دارند. 

حدف  سجردی  ک  زیررت آل را ب  زیررت رساول  و از آ  جمل  همدن بخش از دعری بدس  و سوم ص

  وَ زِيَيارَةِ  وَ الْعُمْيرَةِ  بِالْحَجِ عَلَيَ وَ امْنُنْ اللَّهُمَ»و زیررت رسول را ب  زیررت کعب  پدوند می زند: 

رَسُيولِكَ  وَ آ ِ  (صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ رَحْمَتُكَ وَ بَرَكَاتُكَ عَلَيْيهِ وَ عَلَيى آلِيهِ   ) َُبْرِ رَسُولِكَ
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دع  سند آ  را صحدف  ک  سنی و ش «.عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي فِي عَامِي هَذَا وَ فِي كُلِّ عَام

 السالم مسلّم می دانند همر  طور ک  در آغرز مجلد اول ب  شرح رف . ب  امرم سجرد علد 

 

 

 بخش چهارم

 انسان شناسی

 دین فرهنگی، دین علمی

 در خدمت بی حیائی حیاء

 مراشد دین

 فرق میان شرح صدر و هوشمندی

 برای رسیدن به شرح صدر مقدماتی الزم است

 فرق میان استعداد خلقتی و شرح صدر
 

وَ أَنْطٍِْ بِحَمْدِكَ وَ شُكْرِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِي  وَ اشْيرَحْ لِمَرَاشِيدِ   »

مدح خودت گویر کن. و  زیبرئی و )خدایر( زبرنم را ب  ستریش و سپرس و یرد خودت و در :«دِينِكَ َُلْبِي

 دین  برز کن. « رشد بخشی هری»قلبم را برای 

 

 شرح
 

اس  یار داناش   « آئدن»؟ آیر دین -آیر دین فرهنگ اس ، یر علم اس ؟ ین علمی:دین فرهنگی، د

 ؟ -اس ؟

 )هر جرمع  ای( آداب و رسوم ک  یک جرمع  فرهنگ عبررت اس  از مجموعۀ چیستی فرهنگ:



 132دعری بدس  و سوم  
 

 در واقعد  زندگی اش ب  آ  پری بند اس . 

 بنربراین، عنرصر سرزندۀ فرهنگ عبررتند از: 

می داند؛ رفترر مطربق آ  هر را هنجارر و  « ارزش»ارزش هر: اصول و فروعی ک  جرمع  آ  هر را  -2

 اعمرل مخرلف ا  هر را نرهنجرر می داند.

فرهنگش بر پری  ارزش هر مبتنی اس ؛  ک  جرمع  ای ندس  و نمی تواند برشد مگر این هدچ توضیح:

د ارزش هر شعرر می دهند، دانست  یار ندانسات  مای    ضجرمع  بدو  ارزش هر، محرل اس . کسرنی ک  بر 

گزین آ  هر کنند، حتی ر  را جریشخواهند ارزش هری موجود را کنرر زد  و ارزش هری مورد نظر خود

 این شعرر از موضع علم گرائی و دانش دوستی برشد.  اگر

نداز  « حقدقا  »دارد، خوا  واقعدتش مطربق « واقعدتی»واقعد : فرهنگ یک مرهد  صد در صد  -1

برشد یر نبرشد؛ فرهنگ عبررت اس  از شنرخ  یک سری ارزش هر ک  در واقعد  رفترری جرمعا  با    

خوا  این شنرخ  کارمالً آگرهرنا  برشاد و یار با  طاور       رسمد  شنرخت  شد  اند، و عمل بر طبق آ  هر. 

درصد بدشتری از نرآگرهی برشد. فرد ب  هر نسبتی کا   بر درصد بدشتری از آگرهی و یر بر نرخودآگر . و یر 

می گویند. و مراد از آگارهی، آگارهی با     « شخص فرهنگمند»رابط  اش بر فرهنگ آگرهرن  برشد ب  او 

 حقدق  آ  ندس . 

ک  مکرر ب  شرح رف  منشأ حدرء  -«حدرء انسرنی»و « شرم»در قوام خودش، همدش  از فرهنگ  -3

استفرد  می کند؛ حدرء بزرگ ترین پشتوان  فرهنگ اس . مگر فرهنگای کا     -روح فطرت انسر  اس 

 بی حدرئی یکی از ارزش هریش برشد. در این صورت، هر رفترر بر علد  بی حدرئی، نرهنجرر می شود. 

استفرد  می کند و از شکساتن بای   « حدرء»از « فرهنگ بی حدرئی»س : در این صورت ندز و شگف  ا

 حدرئی، حدرء می کند. )!!!(.

علنرً  مثرل: در جرمع  ای مرنند سوئد و دانمررک، وقتی ک  یک مذکر و مونّث در پررک کنرر خدربر 

د، ب  او می گویناد: مگار   دیگری حتی فقط بر نگرهش مزاحم آ  هر برش مشغول عمل جنسی برشند، کس

 حدرء نمی کنی ک  برای شر  ایجرد مزاحم  می کنی.

برشاد.  « حدرء بر علدا  حدارء  »حدرء همدش  هس  و هرگز از انسر  جدا نمی شود گرچ  در مرهد  

زیرا حدرء ذاتی انسر  اس  و منشرء آ  روح فطرت اوس  گرچ  فطرت توساط غریاز  سارکوب شاد      
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 ، مس  می شود امر از بدن نمی رود. برشد. فطرت سرکوب می شود

غریز  همر  طور ک  عقل را از دس  فطرت مصردر  کرد  و در اهداف خود ب  کرر می گدرد، حدرء 

انسان پیچیتده تترین موجتود    را ندز مصردر  کرد  و در خدم  بی حدرئی می گدرد و این جرس  ک  

  مشکل ترین علم است.« انسان شناسی»است و 

کور اس ؛ هر چدزی ک  در اثر مرور زمر ، یر عردت اجتمرعی، ب  « حقدق »ب   فرهنگ نسب  -3

 برسد، پری  فرهنگ می شود. « ارزش»مرتبۀ 

چدستی و مرهد  فرهنگ الزامرً و لزومرً ضد حقدق ، ضد علم و دانش ندس ، علام یکای از منشارء    

 و چدز اس : هری فرهنگ اس ؛ صح  و درستی، بدمرری و نردرستی هر فرهنگ بست  ب  د

 چ  قدر از علم و دانش برخوردار اس . « شی اخود آگره»در جنبۀ  الف:

 عنصر علم و دانش در آ  چ  قدر از روح فطرت ندرو می گدرد و چ  قدر از ندروی غریز .  ب:

علمی ک  در نظرم آ  نقش دارد، علمی اس  بر جه  گداری غریازی و در خادم      آیر بر بدر  دیگر:

؟ پس فرهنگ انسر  مرنند خود انسر  -ی اس  بر جه  گدری فطری و در خدم  فطرت؟غریز ، یر علم

 می شود.  ،ب  شدت پدچدد  و آمدخت  از درس  و نردرس ، صحدح و نرصحدح

دین فرهنگ ندس ، علم اس . متأسفرن  در طول ترری  همدش  ب  دین بر دیدۀ فرهنگی نگریست  شد ؛ 

دین ن  فرهنگ اس  و ن  آئدن بل علم اس  ک  منشأ فرهنگ علمی و  معنی کرد  اند.« آئدن»دین را ب  

آئدن علمی می گردد. دین هدای  اس  بر حقدق  هر و شنرخ  حقریق هستی و حقریق انسارنی کا  ایان    

صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ديناً  رَبِّي إِلى هَداني قُلْ إِنَّني»شنرخ  و هدای ، منشأ فرهنگ مبتنی بر حقریق می شود: 

بگو: پروردگررم مرا ب  صراط مستقدم )شانرخ  و اندیشا  درسا ( هادای       2«:يَماً مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفاًقِ

 دین بر پر دارندۀ فرهنگ ابراهدم ک  فرهنگی تزکد  و پرالیش شد  اس .  ؛کرد 

د  توج : متأسفرن  برخی از مفسرین و مترجمدن قرآ  این آی  را درس  معنی نکرد  اند، توج  نکار 

یعنای   ملّدة اس : دینی ک  فرهنگ ابراهدمی را بر پر می دارد. « رًمّقد»فعول م« ملّة»اند ک  برصطالح ادبی 

 حندف یعنی فرهنگی ک  از دین برخرست  برشد.  ملةفرهنگ و آئدن. 
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 روی خود را ب  سوی دین بر پردارند  بدار.  2«:فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ»

گرفت  اند در حرلی ک  قدم « استوار»و قدّم را ب  معنی « آئدن»خی هر در این آی  دین را ب  متأسفرن  بر

 ب  معنی برپردارند  و استوار کنند  اس . 

ديدنُ   لِدكَ وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصاالةَ وَ يُؤْتُدوا الزَّكداةَ وَ ذ  »

و مرمور نبودند مگر این ک  خدا را بپرستند دین شر  را در جه  الهی خرلص کنند، حندف )بار   1«:الْقَيِّمَة

 فرهنگ پرکدز  و پرالیش شد ( برشند؛ نمرز را برپر دارند و زکرت را بپردازند و این اس  دین برپر دارند .

 شد تر فرهنگ استواری را برپر دارد. بدیهی اس  ک  دین )شنرخ  هستی و انسر ( برید استوار بر

عد  عدنی زندگی بشر، پدروا  همۀ ادیر  دین خود را یک فرهنگ می دانند و رابطا   قامروز در وا

شر  بر دین یک رابط  فرهنگی اس ، هدچ توقع علمی از دین ندارند. این بدنش و نگرش در پدروا  ادیار   

  از مرهد  علمی خود تخلد  شاد  اسا . امار دیان     تحریف شد ، طبدعی اس  زیرا دینی ک  تحریف شد

 فرهنگی داشت  برشند!؟! صرفرً اسالم ک  ب  لطف خدا تحریف نشد  چرا برید پدروانش بر آ  برخورد

درس  اس  دین اسالم بویژ  قرآ ، تحریف نشد ، امر فرهنگ مسلمرنر  دچرر تحریفارت هولنارک   

ن اس  ک  در ضمدر نرخودآگر  همگر  کرمالً جاری  شد  ک  در رأس آ  هر همدن نگرش فرهنگی ب  دی

افترد  اس  ک  دین، علم ندس . حتی برخی از مدرسر  حوزۀ مقدس  علمد  کترب نوشت  و دین علمای را  

محکوم کردند و رسمرً اعالم کردند ک  دین مسؤلد  علم را ندارد.)!!!( و این بزرگترین بدبختی مر اسا .  

و قلابم را   «:َُلْبِي لِمَرَاشِدِ دِينِكَ وَ اشْرَحْ»ر این بخش از دعر می گوید: السالم د امر امرم سجرد علد 

 دین  برزکن. « رشد بخشی هری»برای درک 

 آنر  ک  شرح صدر ندارند چدزی از علمدّ  دین نمی فهمند و علم را از دین جدا می کنند. 

علم را ب  دینی و غدر دینی تقسدم مای  ، «علم دینی»و منحوس تر از آنر  کسرنی هستند ک  بر اصطالح 

 3«.ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ»اس : « کلّ شدئ  تبدر»کنند. در حرلی ک  قرآ  

                                                
 سورۀ روم. 33آیۀ  2

 سورۀ بدّن . 2آیۀ  1

 سورۀ نحل.   81آیۀ  3



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  133
 

ند ب  جری این ک  ب  نرتوانی فهم ک  خود را عرلم و دانشمند می دانو مضرتر از آنر  اشخرصی هستند 

یالت سخدف دربررۀ این آی  می پردازند. دربررۀ احردیاث نداز دچارر همادن     خودشر  توج  کنند، ب  ترو

 2بدمرری هستند.

اس . و مَرشَد صدغۀ مصدر مدمی، اسم مکر  و اسم زمار   « مَرْشَد»مراشد صدغۀ جمع  مراشد دین:

 اس : 

 مصدر مدمی: مَرشد= مکر  رشد= محل رشد= مورد رشد. 

 مراشد= موارد رشد. 

 دین  ک  رشد دهند  هستند.  مراشد دینک= موارد

 اسم زمر : )در این برر  بحثی مستقل خواهد آمد(. 

السالم کا    پس مراد امرم علد «. رشد دهند »اس  و هم « رشد»هم  جری دین و همۀ موارد دین هم 

می گوید: قلب مرا ب  مراشد دین  برزکن. چدس ؟ مراد مراتب و درجرت فهم و برداش  افراد اس ، ن  

 دین ب  موارد رشد و موارد غدر رشد. تقسدم

 رابطۀ انسر  بر دین )و ندز بر هر بخشی از دین، و همچندن بر هر گزار  ای از دین( بر دو نوع اس : 

 «. شرح صدر»رابط  بر قلب برز و  -2

 رابط  بر قلب بست  و بدو  شرح صدر. -1

 منحصر ب  رابط  بر دین ندس .  و البت  هر قلبی بر هر سخن و متن پر معنی، چندن اس  و مسئل 

محاروم  « جر  معنی»قلب بست  ندز بر شندد  یک سخن و پدرم، معنری آ  را می فهمد لدکن از درک 

 می مرند؛ می شنود، می خواند، معنی می کند امر روح پدرم آ  را درک نمی کند. 

مند تر شمرد  ک  برای خداوند از نعم  هرئی ک  ب  پدرمبرش داد  دو نعم  را ب  حدی برتر و ارج

 هر کدام از آ  هر یک سور  نرزل کرد  اس : 

 ک  سورۀ کوثر را در تمجدد این نعم  فرسترد  اس .  ؛اوالد و اهل بد  ارجمند و واالمقرم -2

                                                
 و خطرنرک تر از هم ، کسرنی هستند ک  یونرندرت، بودائدرت و علوم غربدر  را برای تکمدال دیان بار دیان تحمدال       2

 می کنند.
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 شرح صدر؛ ک  سورۀ شرح را ب  آ  اختصرص داد  اس :  -1

 آیر سدن  ات را برای  برز نکردیم؟ كَ صَدْرَكَ:لَمْ نَشْرَحْ لَ أَ -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 و برر سنگدن تو را از تو برنداشتدم؟ :وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ

 ؟-برری ک  کمرت را می شکس  :الَّذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

 و پدرم تو را رسر نکردیم؟ :وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ

 فرد تر گدرند  ترین قلب. گشردگی و بستگی قلب، نسبی اس  از کود  ترین 

آیا صحت، سالمت و نیرومندی پیام مهمتتر  پدش از هر بحثی برید ب  این پرسش پرداخت  شود: 

 ؟-است یا نیروی گیرندگی مخاطب؟

مفداد فریاد  نمای     ،اگر قلب بست  برشد؛ در غالفی غالفمند برشد، ندروی پدرم گرچ  خدلی قوی برشاد 

ی دهد؛ چ  پدرمی قوی تر، پر نفوذ تر و برالتر از کالم اهلل ک  خود شود، بل در مواردی نتدجۀ معکوس م

بنربراین گدرندگی پدرم از خود پدرم در نتدج  دهای و مثمار    2«.يُضِلُّ بِهِ كََيراً وَ يَهْدي بِهِ كََيراً»می گوید 

 ثمر بود ، مهمتر اس  و لذا قرآ  را بر انسر  نرزل کرد  اند ن  بر حدوا .

 نسبتی ک  از شرح صدر برخوردار برشد ب  همر  نسب  در درجۀ انسرند  برالتر اس . انسر  ب  هر 

« مطلاق عموم و خصاوص  »مدر  شرح صدر و هوشمندی  فرق میان شرح صدر و هوشمندی:

اس ؛ هر شرح صدر دارای هوشمندی اس ، امر هر هوشمندی دارای شرح صدر ندس . یار بگاوئدم: هار    

 امر هر هوشمندی شرح صدر آور ندس . شرح صدر، هوشمندی آور اس ، 

ابلدس هوشمندترین موجود اس ، امر فرقد شرح صدر اس ، واالّ دچرر کبر نمای گشا  و از تکاریم    

آدم تمرد نمی کرد. پس شخص متکبر یر اسرساًر شارح صادر نادارد و یار شارح صادرش دچارر آفا  و          

ندانی ک  اسالم را نمای  مشندترین شخص برشد. و مشکل بزرگ دامحدودی  سنگدن اس  گرچ  هوشمن

 پذیرند در همدن نقط  و نکت  اس . 

ترین تارین و دانشامند   ردد؛ ابلادس عارلم  همدن زاوی ، فرق مدر  علم و شرح صدر معلوم مای گا  از  و

معکوس از دانش خود می کند، دانشش را  ۀاس  ک  استفرد« تنگی قلب»موجود اس  امر ب  حدی دچرر 

                                                
 سورۀ بقر . 16آیۀ  2
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 د. در خدم  جهل ب  کرر می گدر

افرادی هستند بی سواد و بدو  هر علم تعلدمی، امر در اثر شرح صدری ک  دارند فرزان  تر، حکدم تر 

 و عرقل تر از افرادی هستند ک  عمری در تحصدل علم صرف کرد  اند.

هوشمندی و علم و دانش، بس ارجمند هستند لدکن بدو  شرح صدر بی ثمر بل گرهی مثمر بدی هر و 

د ک  محدط زیسا   نمی رسرن« معرو  ابلدس»شخص را ب  سربرز ابلدس و حتی ب  مقرم  شرّهر می شوند و

را تخریب می کند؛ دس  ب  تغددرات ژنتدکی گدر  و حدوا  و انسر  می زند، بمب اتم می سارزد، وعادۀ   

هُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ وَ لَأُضِلَّنَّ -لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصيباً مَفْرُوضاً»ابلدس را عملی می کند ک  گفا :  

و آ  هار   -از بندگر  تو سهم معدنی خواهم گرفا   2«:لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِفَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَ

تور خاواهم داد  دچررشر  خواهم کرد، و ب  آنر  دس را گمرا  خواهم کرد، و ب  آرزوهر )ی غدر انسرنی(

بکنند و )این چندن( وادارشر  می کنم کا  آفارینش الهای را تغددار     « تکّ  چدنی»ک  از گوش چهررپریر  

 دهند. 

ضاد   ۀشگفتر! دان  ای سلول از گوش چهررپریر  می گدرند و شبد  سرزی می کنند. و همچنادن برنرما  

  1ک  هم  جرئی و رایج شد  اس .« تراریخ »طبدعی 

اس  ک  اوالً بتواند پدرم را )جر  پدرم را( دریرف  کند، و شرح صادر الزم اسا  تار     شرح صدر الزم

 علم، علم انسرنی و دانش در خدم  انسرند  برشد.

بستگی قلب و عدم شرح صدر برر سنگدنی اس  ک  کمر انسرند  انسر  را می شکند، دانشمند را با   

 ابلدس مبدل می کند.

وَ وَضَعْنا »رد: برر سنگدن کمرشکنِ بستگی قلب را از تو برداشتدم: خداوند بر پدرمبرش من  می گذا 

دانشمندا  کمر انسرند  انسر  جهر  را مای   امروز عدم شرح صدر «.الَّذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ -عَنْكَ وِزْرَكَ

 شکند، بل شکست  اس . 

اگر همگار  با     «.نِكَ َُلْبِيوَ اشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِي»امرم علد  السالم در این بخش از دعر می گوید 

                                                
 سورۀ نسرء. 221و  228آی  هری  2
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دادند و پدش از تحصدل علام و در دورا  تحصادل   می  ویژ  دانشمندا  ب  این ندا و نوای انسر  سرز گوش

 جهرنی را ب  این مصدب  هری العال  دچرر نمی کردند.  ۀخواستند، جرمع از خداوند شرح صدر می ،علم

محروم هستند و « مراشد دین»هستند امر از دریرف  اکثری  دانشمندا  ب  خدا و دین معتقد  مراشد:

برای خودشر  مسلّم کرد  اند ک  دین هدچ مراشدی ندارد؛ ن  پدرم هری رشد علمی دارد و نا  پدارم هاری    

دارد، صرفرً یک امر قلبی اس  و بس. قلب شر  راهی با  ساوی مراشاد دیان     « غیّ»مشخص برزدارند  از 

 در تنگنری عدم شرح صدر اس . ندارد؛ بست  و قفل شد  و ب  شدت

ن امرم علد  السالم ب  هار سا  معنای مای تاوا       مراشد را در سخ ۀکلم مراشد به معنی اسم زمان:

رود.  هم بشود. زیرا دین همزمر  و همگرم بر پدشرف  بشر پدش می« اسم زمر »گرف  ک  شرمل کرربرد 

ب  تفسدرهری نردرس  پرداخت  اند امروز اسا    برال را نمی فهمددند و ۀاز برب مثرل علمری قدیم معنی آی

 ک  پدرم شگف  این آی  برای مر روشن می شود.

شرح صدر برای مراشد زمرنی ندز الزم اس . زیرا مشرهد  می کندم ک  هنوز هم برخی هر پدارم ایان   

 «یشارح صادر زمارن   »آی  را دریرف  نمی کنند و تراریخ  و شبد  سرزی را تحریم نمی کنناد، زیارا از   

 محروم هستند. 

 زیبار  حمد خدا، شکر خدا، یرد خادا و  مقدماتی الزم است: ،برای رسیدن به شرح صدر

گویاد:   د ک  امرم علد  السالم اول مای نستود  خدا، مقدمرتی هستند ک  شخص را ب  شرح صدر می رسرن

وَ »ساپس مای گویاد     «كَ لِسَيانِي وَ أَنْطٍِْ بِحَمْدِكَ وَ شُكْرِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْي »

 گدریم ک  را  رسدد  ب  شرح صدر عبررت اس  از: نتدج  می «.اشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِينِكَ َُلْبِي

جلای و   شارک اعام از   ت و وجود خدا، عبور از هر ناوع شارک  حمد= ستریش خدا؛ ستود  ذا -2 

رل خدا. و در یک جمل  ساتریش در  ظلم و جور از افع شرک خفی. و ستود  قدرت و حکم  او، و نفی

 کمرل توحدد. 

 در هر حرل؛ در کرمدربی هر و نرکرمی هر. شکر= سپرسگزار خدا بود  -1

 .یرد خدا= هموار  در یرد خدا بود  -3

 نرء= مدح و سرایش هری شدرین دربررۀ خداوند آنهم بر بدر  زیبر.حسن الثّ -3
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 امر آنچ  امرم علد  السالم در ایان جار   2ی.فرهی و زبرنبرشند و هم ش یهر چهرر مورد هم مدتوانند قلب

 …وَ أَنْطِيٍْ »آ  هار از مرحلاۀ قلبای عباور کارد  و با  زبار  در آیناد:          ۀک  هم آ  اس  خواهدمی 

 «.لِسَانِي

قلبی برشند و ب  زبر  ندریند، برز هم صحدح و درسا  هساتند.    حمد، شکر و ذکر، اگر صرفرً تعاطی:

را « حماد باروری و قلبای   »ز برسند یک تعرطی زیبر حرصل می شود؛ حماد گفتارری   لدکن اگر ب  زبر  ند

چنادن   ندسا  )گرچا   « تلقدن»تقوی  کرد  و آ  را بدش از پدش در عرصۀ قلب ریش  دار می کند. این 

تلقدنی ندز بس سرزند  و مبررک اس ( بل برالتر از آ  پروراند  حمد قلبی اس . و همچندن اس  شاکر  

شفرهی و زبرنی بر بدر  ثنرء و مدح سرائی برشاد کا  صامدمد  را در     ۀیژ  وقتی ک  در مرحلو ذکر، ب  و

 انسر  بر خدایش ب  درج  عرلی می رسرند. ۀرابط

گر انسر  روحد  شرکر و رضریتمندی از خدا، داشت  برشد. مامکر  ندارد  حمد و ستریشگری علیّت: 

دا برشد. و یرد خدا بر حرل  رضریتمندی امکار  نادارد   و شکر امکر  ندارد مگر انسر  هموار  در یرد خ

 مگر بر ثنرء و مدح سرائی دربررۀ خدا. 

ایان مسادر،   « علة العلل»پس در این مسدر، سرایش زبرنی )عالو  بر ایجرد تعرطی( نوعی علدّ  در حد 

  انسار  را  نوعی مغبوند  اس ، و گرهی شادطر  ،دارد. بسند  کرد  ب  حمد قلبی، شکر قلبی و ذکر قلبی

 تشویق می کند ک  ب  آ  بسند  کند. 

در مدر  مردم بنگرید؛ خواهدد دید کسی ک  این چهرر خصل  )حمد،  این مسئله تجربی است:

شکر، ذکر، ثنرء( را دارد، کود  ندس ؛ شرح صدر دارد؛ روشن بدن اس ؛ هم توا  رسرندد  افکرر خاود  

هر را. و همچندن توا  درک متو  نوشترری را. ب  هار  د ب  مخرطب را دارد و هم توا  دریرف  جر  شند

نسبتی ک  اهل این چهرر خصل  اس  ب  همر  نسب  اهل داد  و گرفتن اس ؛ همر  داد  و گرفتن کا   

 اولدن امتدرز انسر  بر حدوا  اس  و منشرء مدند  و تمد  و جرمع  اس . 

نی ذکر او فرقد آ  تعارطی و علدّا  اسا ،    آ  ک  تنهر ذکر زبرنی دارد؛ یع عابدان و زاهدان کودن:

امر سرزند  و منتج شرح صدر ندس .  -گرچ  بودش از نبودش بهتر اس  -ذکرش در حد لقلقۀ زبر  اس 
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هر او را ب  حماد و ساتریش عمداق     و همچندن اس  آ  ک  ذکر زبرنی و شکر زبرنی را دارد امر این داشت 

 قسم  در ردیف هم برشند. توحددی نمی رسرند. پس الزم اس  هر چهرر 

، و عدم زیبرئی آ  نشر  می دهد ک  «زیبرئی ثنرء»معدرر موفقد  شخص در این مسدر عبررت اس  از 

منتج شرح صدر نخواهد شد. و ب  هر صورت برید طی مسدر رسدد  ب  شرح صدر را از خداوند خواس  

آ  ب  جنبۀ قدری اش، غلب  دارد، ک :  زیرا این نعم  از آ  الطرف ویژۀ الهی اس  ک  گویر جنبۀ قضرئی

 «.وَ أَنْطٍِْ بِحَمْدِكَ وَ شُكْرِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِي»

تای دارای اساتعداد قاوی    خلقکسرنی ک  با  طاور    و شرح صدر: یفرق میان استعداد خلقت

« تک بُعادی »ند، استعدادشر  ب  صورت هستند؛ نبوغ هم دارند. اینر  اگر فرقد چهرر خصل  مذکور برش

محدود و برداشا    تک بُعدی می بدنند؛ دندری شر  بسفعلد  می یربد؛ جهر  و پدید  هری جهر  را ندز 

م چا  در آ  عارلَ  باس حقدار مای گاردد گر    « بود »، و لذت شر  از ۀ تنگررچوبهچاز زندگی در شر  

و نربدنار در ابعارد دیگار؛     کاور  تناگ، د عا آ  بُ قداق در دمحدود خود دانشمند متبحر هم برشند؛ بدناریی  

 ش دراز و کم عرض.شخصدت

و هارکس   2«:هُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمدى وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نَتْشُرُ» -2 قرآن:

 محشور می کندم.  داش  و در روز قدرم  او را نربدنر از یرد من رویگردا  شود، زندگی تنگ خواهد

زندگی آخرت، نتدجۀ متنرظر زندگی دندوی اس ، کسی ک  در دندر دچرر بدنش تک بُعدی و  توضیح:

قالَ »نربدنر خواهد بود. آی  هری بعدی می گوید:  ،زندگی تنگ برشد در آخرت ندز نسب  ب  ابعرد متعدد

مای   «:كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَ كَذلِكَ الْيَدوْمَ تُنْسدى  قالَ  -وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً أَعْمى رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني

گوید: آ  گون  ک  آیرت مار  می  ؟ خدا-گوید: پروردگررا، چرا مرا نربدنر محشور کردی من ک  بدنر بودم

 برای تو آمد و تو آ  هر را نردید  انگرشتی، امروز ندز تو نردید  خواهی شد.

 نردید  گرفتن، بی ارزش دانستن اس :« یَ ینسینسِ»لغ  یکی از معرنی 

ک  کوچنادگر  آ    اشدرء بی ارزش :رُذا  متاعهم النَّسي و النِّسي: ما يتركه المرتحلون من

 هر را رهر کرد  و می روند.
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هرئی از این مجلدات دربررۀ تفکدک  و ندز در بخش «نقد مبانی حکمت متعالیه»در آغرز کترب  

تخصص هر، بحثی کرد  ام خالص  اش این اس  ک  تخصص الزم اس ، امر این لازوم   علوم؛ رشت  بندی و

ب  دلدل عجز بشر اس ، ن  افتخرر بشر. و ندز تخصص در علوم نبرید شخصد  اهل علم را ندز تخصصای و  

تک بعدی کند؛ او را در یک رشت  لول  کشی کند و از ابعرد دیگر برید  و منفک کند کا  نساب  با     

شاد گرچا  تخصصاش در    د. شخصد  انسر  برید هم  بعادی بر تخصصی خود کور و نربدنر برش رشتۀ غدر

 یک رشت  برشد.

آی  در پرس  آ  شخص نمی گوید: تو در دندر نربدنر بودی، بل ادعری او را قبول می کناد و مای گویاد:    

 مر  طور خواهی بود. ؛ در دندر زندگی لول  کشی شد  داشتی در این جر ندز هیابعرد دیگر را نردید  گرفت

غربی، ب  هادچ چدازی؛ با  هادچ موضاوع       مچرا برخی از دانشمندا  مر بر پدروی از فرهنگ کربرلدس

فکری و اندیش  ای احسرس مسئولد  نمی کنند مگر نسب  ب  رشتۀ تخصصی خودشر !؟! و چرا خود را 

 از شرح صدر محروم می کنند؟! تخصص، آری. امر تک بعدی بود  شخصد ، ن .

حَرَجداً   فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَدلْ صَددْرَهُ ضَديِّقاً   » -1

خواهاد  کسای را کا  خادا ب    2«:كَأَنَّما يَصاعادُ فِي الساماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذينَ ال يُؤْمِنُون

هدایتش کند، سدن  اش را برای پذیرش اسالم شرح می کند، و کسی را ک  بخواهد گمرا  کند سادن  اش  

 را تنگ می کند در تنگنرئی ک  گوئی )در اثر فشرر هم  جرنب ( ب  سوی آسمر  برال می رود.

و معلاق و  وقتی ک  گردبرد بر چدزی فشرر مای آورد، آ  را از زمادن بریاد  و با  بارال بارد         مثال:

 )برصطالح( پر در هوا می کند. 

ک  شرح صدر دارد، شخصد  محکم، سنگدن و ب  صورت بخشی از طبدعا  و دارای ریشا     یشخص

مستحکم در هستی می برشد. شخص فرقد شرح صدر پر در هوا، بر هر بردی از خویشتن خویش کناد  مای   

 شود. 

نَكَيتَ فِيي َُلْبِيهِ     -وَ ََلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْيراً  إِنَّ اللَّهَ عََّْ»السالم:  امرم صردق علد  حدیث:
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فِيي  نُكْتَةً مِنْ نُورٍ وَ فَتَ َ مَسَامِعَ َُلْبِهِ وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكاً يُسَدْدُهُ وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُيوءاً نَكَيتَ   

بِهِ شَيْطَاناً يُضِلُّهُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْخيَةَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ  َُلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ وَ سَدَّ مَسَامِعَ َُلْبِهِ وَ وَكَّلَ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقاً حَرََاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ  وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ أَنْ يَهْدِيَهُ

بند  ای خدری برسرند، در قلب او نکت  ای از نور ایجرد می وقتی ک  خداوند بخواهد ب   2«:فِي السَّماءِ

کند و شنوائی هری قلب او را برز می کند، و فرشت  ای را بر او می گمررد ک  او را استوار بدارد. و وقتای  

ک  بخواهد بند  ای را گمرا  کند، نکت  ای سدر  در قلب او ایجرد می کند، و شنوائی هاری قلابش را مای    

فَمَنْ يُرِدِ اللَّدهُ  »طرنی را بر او می گمررد ک  گمراهش می کند، آ  گر  این آی  را تالوت کرد: بندد، و شد

   1«.أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ...

ا أَبُو فِي الْجَوْفِ يَطْلُبُ الْحٍََّ فَإِذَا أَصَابَهُ اطْمَأَنَّ وَ َُرَّ ثُمَّ تَلَ لَيَتَجَلْجَلُ الْقَلْبَ إِنَ»و فرمود: 

قلاب انسار  در    3«:يَشْرَحْ صَدْرَهُ.... يَهْدِيَهُ هَذِهِ الْخيَةَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ -السَّلَامُ عَلَيْهِعَبْدِ اللَّهِ 

 .درونش مضطربرن  می طپد و در صدد یرفتن حق اس ، آ  گر  ک  ب  حق می رسد آرام و قرار می گدارد 

 يَشْرَحْ صَدْرَهُ.... نْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُفَمَسپس این آی  را تالوت کرد: 

مفهوم این سخن این اس  ک  اگر قلب شرح صدر نداشت  برشد ب  درک حقریق نریل نمی شاود   شرح:

و در همر  اضطراب می مرند، اضطرابی ک  هدچ درمرنی ندارد؛ برخورداری هر، رفرهمندی هر و عدرشی هر 

راح  طلبی هاری  )رند. این اضطراب در افراد معمولی فرد را ب  تکرپوهری سترو  ندز آ  را از بدن نمی ب

وادار مای کناد و    (بی فرید  در فرز تسلسل ک  در هر مرحل  ای ب  امدد مرحل  بعدی دس  و پر می زند

 هرگز ب  آرام و قرار نمی رسد تر مرگ را مشرهد  کند، زندگی اش مصداق سراب متسلسل می گردد. 
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 پنجمبخش 

 خیر و شرّ

 بحث ویژۀ فلسفی 

 انسان در جامعه و با قشرهای جامعه 

 یک اصل بزرگ و پیچیده در جامعه شناسی

 خیر و شرّ به محور حیوان 

 شیطان در جهان

 شیطان رجیم و شیطان مَرید

 دعا برای اوالد و ذریّه 

 ناصبین

 دعای معصوم 
 

ِيمِ  وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ و الْعَامَّةِ وَ اللَّامَّيةِ    مِنَ الشَّيْطَانِ وَ ذُرْيَّتِي وَ أَعِذْنِي» الرََّ

وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ حَفِيدٍ  وَ مِينْ  

لِّ شَرِيفٍ وَ وَضِيعٍ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ صَيغِيرٍ وَ كَبِييرٍ  وَ   شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ شَدِيدٍ  وَ مِنْ شَرِّ كُ

 مِنْ شَرِّ كُلِّ َُرِيبٍ وَ بَعِيدٍ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ حَرْباً مِنَ الْجِنِّ وَ

و )خدایر( مارا و   «:صِراهٍ مُسْتَقِيمٍ عَلى تِها  إِنَّكَآخِذٌ بِناصِيَ الْإِنْسِ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ

ذریّ  ام را از شرّ شدطر  رجدم در پنر  خود بگدر، و از شرّ خرصا  ای کا  اراد  را مای گدارد، و از شارّ      

فرو رفت  اس ، و از شرّ هر شدطر  سرکش و سلطر  ستمگر « خرد  گنرهر »عرم ، و از شرّ کسی ک  در 

د خشم، و از شرّ هر فرو رفت  در نرز و نعما  کا  خادمتگزارانش او را تعظادم نماود  و      خودکرم و زو
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فرمر  هریش را ب  فوری  انجرم می دهند، و از شرّ هر نرتوا  و توانمند، و از شرّ هر بزرگوار و پس ، و 

درمبر و آل او از شرّ هر صغدر و کبدر، و از شرّ هر نزدیک و دور، و از شرّ هر کس از جن و انس ک  بر پ

آل ( ب  جنگ برخدزد، و از شرّ هر جنبند  ای )زیرا( ک  اختدرر هماۀ شار  با  دسا       و علد  اهلل )صلی

 حفظ کن. ک  تو بر را  عدال  و راستی هستی. ،توس 

 

 شرح
 

السالم در این بخش از دعر از شرّ و شرّهر ب  خداوند پنر  می برد و اساتعرذ    امرم علد  خیر و شرّ:

 د. الزم اس  بحثی دربررۀ خدر و شر داشت  برشدم:می کن

قبالً در مواردی از این مجلدات دربررۀ این ک  خداوند هم خدر را آفرید  و هم شرّ را، بحاث هارئی   

 شد  اس . در این جر در تکمدل آ ، مبرحث زیر تقدیم می شود: 

 درس  اس ؟:مراد از خدر چدس ؟ و مراد از شرّ چدس ؟ و کدامدک از دو تعریف زیر 

خدر آ  اس  ک  ب  نفع عرلَم هستی و کرئنرت بود  و در جه  تکرمل آ  برشد. و شارّ آ  اسا     -2

 ک  ب  ضرر عرلَم هستی و کرئنرت بود  و در جه  خالف تکرمل آ  برشد. 

 خدر آ  اس  ک  ب  نفع انسر  بود  برشد، و شرّ آ  اس  ک  ب  ضرر انسر  برشد.  -1

اس  امر هر کدام در جری خودش. وقتی ک  این دو بر هم خلط می شوند، اهل هر دو تعریف درس  

تحقدق و بزرگر  علم و اندیش  یر دچرر غلط می شوند و یر دچرر سارگردانی هالکا  آور، و یار دچارر     

 انحراف فکری می گردند. 

دیگارا  مای    ارسطوئدر ، و اکثر صوفدر  می گویند: خداوند اصالً و هرگز شرّی را ندرفرید  اس . و

ر  گذار شدطر  پرساتی یعنای   دن. و شدطر  پرستر  )بر پدروی از بگویند: اسرسرً جهر  خلق  عدن شرّ اس 

 محی الدین بن عربی( معتقدند ک  برید شرّ را پرستش کرد. و...

امر اگر این دو تعریف بر همدیگر خلط نشوند مسئل  ب  سردگی حلّ مای شاود: در تعریاف اول بریاد     

وند هدچ چدزی ک  ب  ضرر عرلَم هستی و کرئنرت برشد و بار خاالف تکرمال کرئنارت برشاد،      گف : خدا

ندرفرید  اس ؛ هر چ  خلق کرد  خدار محاض اسا . بداگ بناگ هار؛ مهبرناگ هار، تولاد و مارگ           
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 ،خورشددهر، منظوم  هر، کهکشر  هر، سدرر  هر، وجود و نقش جرندارهر؛ گدرهر ، حشرات، مدکروب هر

ه  تکرمل آ  اس  حتی کشاتن حدوانارت   جچدز، همگی ب  نفع جهر  کرئنرت و در وجود و مرگ هر 

 همدیگر را و خودر  برخی از آ  هر بر  دیگر را. 

مِدنْ   خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُ ٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَدلْ تَدرى   في الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماوا ٍ طِباقاً ما تَرى»

اوس  خدائی ک  هف  آسامر    2«:الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسيرٌ ُْما ارْجِعِ -فُطُورٍ

را نمی بدنی، پاس دوبارر    « فوات= کمبودی»را بر فراز یکدیگر آفرید؛ در آفرینش خداوند رحمر  هدچ 

رهد  می کنی؟! برر دیگر از نو چشم  را برگردا  )و در کرئنرت بررسی کن( آیر هدچ سستی ای در آ  مش

)ب  عرلَم هستی( نگر  کن، سرانجرم چشمرن  )در یرفتن کمبود و سستی( وامرند  ب  سوی تو بر مای گاردد   

 خست  و نرتوا . 

پس هدچ، خللی، عدبی، نقصی و کمبودی در آفرینش جهر  و پدید  هری ریز و درش  آ  ندس . یعنی 

 هدچ شرّی در آفرینش ندس . 

برشد و هر چدز جهر  ب  محور انسر  بررسی شاود، و تعریاف دوم از   « انسر »ر موضوع بحث امر اگ

درسا  ندسا  بال    « پرس  مطلق»ید گف : هدچ رخدر و شرّ موضوع اندیش ، فکر، تحقدق و بحث برشد، ب

هر چیز در این جهان )اعم از مادیتات، معنویتات، جانتدار و غیتر     درس  اس : « پرس  مشروط»

دث و رخدادها( هم می توانند به نفع انسان و خیر باشند و هم می توانند به ضرر جاندار، حوا

هر چدزی می تواند در جه  کمرل و تکرمل انسر  برشد، و هر چدزی می تواند بر  انسان و شرّ باشند.

 1«.كََيراً يُضِلُّ بِهِ كََيراً وَ يَهْدي بِهِ»خالف کمرل و تکرمل انسر  برشد حتی قرآ  ک  خود می فرمرید: 

مِنْ شَرِّ ما  -قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ»در سورۀ فلق ب  طور مطلق، عرم و شرمل همۀ مخلوقرت، می گوید: 

 از شرّ هر آنچ  خدا خلق کرد  اس .  ؛«خَلَقَ

إِنَّدا  »آمد  از آ  جملا  اسا    « بَلَوَ»مورد از مردّۀ  31در قرآ  حدود  است: اانسان موجود مبتلی
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ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْدأَمْوالِ وَ  وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ»و  2«نَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَليهِخَلَقْ

و آی  هری دیگار. ایان موجاود مبتلای اسا  با  خدار و شاّر تار           1«.الْأَنْفُسِ وَ الََّمَرا ِ وَ بَشِّرِ الصاابِرين

از این دو را در رابط  اش بر کل جهر  و بر هر پدیدۀ این جهر ، انتخرب کند؛ لحظ  ای ندسا    کدامدک

 ک  انسر  از چمبرۀ این ابتالء خرر  برشد.

در این موضوع و در این تعریف دوم از خدر و شرّ، خداوند هم خدر آفرید  و هام شارّ. و در حادود    

 عنوا  یک واقعد  آمد  اس .  آی  در قرآ  و در حدیث هری فراوا ، شرّ ب  32

عدم الشّر »دلدل « برای»و صد البت  ک  خداوند عرلم را برای خدر آفرید  اس  ن  برای شرّ. این کلمۀ 

 ندس  و مدر  این دو فرق اسرسی هس . « در عرلم

گرو  سوم می گویند: خداوند هدچ شرّی ندرفرید  این انسر  اس  ک  بر گزینش و رفترر خودش از هر 

 می کند. « ایجرد شرّ»برای خودش  -و از هر واقع  و رابط  خدر -دیدۀ خدرپ

 این بدنش ندز درس  ندس . زیرا: 

ب  هر حرل و ب  هر صورت؛ این شرّی ک  از گزینش و رفترر آدمی ب  وجود می آیاد خارر  از سا     

 صورت ندس : 

 اس  ک  انسر  هر نرم آ  را شرّ می گذارند. « عدم»توّهم و  الف:

اذعر  دارند و هام  « واقعد  شرّ»بدیهی اس  ک  این ادعر خود توهم اس  هم همگر  بر عقل شر  ب  

 قرآ  و حدیث. 

 شرّ واقعد  اس  لدکن آفریدۀ خدا ندس .  ب:

 این ندز بر توحدد نرسرزگرر اس  و دقدقرً بر آ  تضرد دارد؛ همۀ حقریق و واقعدرت آفریدۀ خدا هستند. 

 لدکن اصل و اسرس هر چدز خدر اس  و شرّ عررضی اس .  شرّ واقعد  دارد ج:

در این موضوع )یعنی خدر و شرّ ب  محور انسر ( هدچکدام از خدر و شرّ نسب  ب  همادیگر اصارل    

ندارند، همر  طور ک  گفت  شد هر چدز این عرلم بدو  استثنرء هم می تواند برای انسر  خدر برشد و هام  

                                                
 سورۀ انسر . 1آیۀ  2

 سورۀ بقر . 222آیۀ  1
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کف  متواز . حتی اگر بنر برشد یکی از دو کف  سنگدن تر برشاد بریاد گفا      می تواند شر برشد؛ مرنند دو

یعنای   1«.الْمُيؤْمِنِ  الدُّنْيَا سِجْنُ»و  2«كَبَد لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في»کف  شرّ سنگدن تر اس  ک  فرمود: 

خدری اس  برز  انسرنی ک  مؤمن اس  و گزینش هریش درس  اس  و رابط  اش بر هم  چدز عرلم رابط 

 هم دندر برایش زندا  اس . 

و ب  همدن دلدل اس  ک  این انسر  چو  بر ابتالهر و شرّهر دائمرً گالویز اس  اگر در ایان درگداری   

 فرئق آید ب  درجۀ برالتر از فرشت  نریل می شود. 

آیر نمی توا  گف  ک  شارّ قابالً در کرئنارت     یک پرسش بزرگ و یک حدیث عظیم: پرسش:

  لدکن تر پددایش انسر  خودش را بروز نداد ، زیرا موجودی نبود ک  آ  را کشف کند. بر خلق  آدم بود

 این شرّ نهفت ، کشف گردید؟ 

 الْخَيْيرَ َُبْيلَ   خَلَقْيتُ »یک حدیث زیبر و پر پدرم، ب  مر می گوید ک  خداوند می فرمریاد:   پاسخ:

 خدر را قبل از شرّ آفرید  ام. 3«:الشَّرِّ

این حدیث مرنند دیگر حدیث هر می گوید: شرّ یک مخلوق اس  و واقعد  دارد، همر  طاور   :اوالً

 ک  خدر مخلوق اس  و واقعد  دارد. 

د نداش  تر زمرنی کا   در عرلم کرئنرت شرّی وجو پری  اصلی بحث مر در این مسئل  این بود ک : ثانیاً:

شد. پس خدر قبل از شرّ آفریاد  شاد آ  هام بار     آدم آفرید  شد و انسر  ب  عرصۀ وجود آمد و شرّ خلق 

 فرصلۀ زمرنی بس طوالنی. 

بنربراین حدیث )مرنند حدیث هری دیگر( اگر خدر واقعد  دارد، شرّ هام واقعدا  دارد. نمای     ثالثاً:

اس  مطلقر یار در فارز نسابد . اگار واقعدا       « عدم الخدر»توا  گف  شرّ یک مقولۀ عدمی اس  و شرّ 

ند و اگر ندارند هر دو ندارند. و اگر در موارد و مصاردیق خدار و شارّ نسابدتی هسا ،      دارند هر دو دار

 دربررۀ هر دو مسروی اس  بدو  ذرّ  ای تفروت. 

                                                
 سورۀ بلد.   3آیۀ  2

 حدیث معروف. 1

 .32ص  2تفسدر عدّرشی،    3
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الْخَيْيرَ   خَلَقْتُ»و امر پرسش برال: این حدیث می گوید: شرّ در عرلم مخلوقرت نبود  سپس خلق شد : 

 بزرگ و پدچدد  اس .  ۀدر این مسئل و این تکد  گر  بزرگ مر «.الشَّرِّ َُبْلَ

شارّ نداز   «. رابطۀ موجودی بر موجاود دیگار  »امر مسئلۀ کشف یر بروز: خدر یک مقول  ای اس  در 

دقدقرً این چندن اس ؛ رابط  خدری موجودات بر همدیگر تر پددایش انسر ، صرفرً یک رابط  خدری باود   

نبود  اس . بر خلق  آدم رابط  شرّی این موجود بر  اس  و تر آ  روز هدچ رابط  شرّی مدر  اشدرء جهر 

 جهر  ندز خلق شد. رابط  ای ک  قبالً وجود نداش . 

دارای واقعد  هستند، و هر شدئ، هر چدز و هار واقعدا  در   « چدز»یک « شدئ»هر دو رابط  یک 

 این کرئنرت مخلوق خداوند اس . 

شنرخ  هس  »دهم السالم فلسفی و همۀ مبرحث مکتب قرآ  و اهل بد  عل بحث ویژۀ فلسفی:

اس ؛ اسالم خود یک فلسفۀ هم  جرنب  و هم  بعدی اس ، غدر از فق  و اخاالق کا    « هر و چدس  هر

« گفتمار  اخاص  »این دو ندز مبتنی بر همر  فلسف  هستند. مراد از بحث فلسفی در این جر نگرش ویژ  و 

 اس : 

ود مطلق ندارند، مطلق فقط خداوناد اسا . عادم    جهر  و کرئنرت مجموعرً و پدید  هری آ ، وج -2

 اطالق، یعنی نقص و نقص یعنی شرّ. 

 خود عرلم و هم  چدز آ  مسبوق ب  عدم هستند. این ندز یعنی شرّ.  -1

 خود کرئنرت و پدید  هری آ ، ندرزمند هستند، و ندرز یعنی نقص و نقص یعنی شرّ.  -3

کرمل در حرک  هستند، یعنی از نقص ب  سوی کمارل  کرئنرت و پدید  هری آ  ب  سوی کمرل و ت -3

می روند. پس نقص از ذاتدرت این عرلم اس  ن  یک مقول  و مفهوم وهمی، خدرلی و یر نسبی محاض. )در  

 پرسش و پرسخی هس  ک  خواهد آمد(.  جر این

 اس .  انسر  یکی از پدید  هری این عرلم اس  و نقص از ذاتدرت اوس  و مشمول هر چهرر ردیف برال

 ردرس  اس  در این اصال با   2«:رفترر و فرعل در طبدع  ،موجود بر فکر، اندیش »امر انسر  ب  عنوا  

همۀ پدید  هری عرلم متفروت اس  امر فکر و اندیش  و ندز فعل و رفترر او ندز مطلق ندسا . بال از ایان    

                                                
 تصرف کنند  در کرئنرت تر جرئی ک  توانش و دستش می رسد. 2
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عل و رفترر شرّی آسود  تار  دیدگر  یک قلو  سنگ از انسر  ب  درجرتی ب  اطالق نزدیک اس  زیرا از ف

 اس ؛ اگر خودش نرقصتر اس  ایجرد شرّ ندز نمی کند. 

ر  می توانند منزّ  از شرّ برشند تر ارساطوئدر  و صاوفدر  مار شاعرر     پس چگون  این کرئنرت و این انس

 دهند ک  شرّی در عرلم ندس !؟!

زخرافارت و انکارر     دچارر اِ فلسف  و عرفرنی ک  مبتنی بر مبرنی قرآ  و اهال بدتای نبرشاد ایان گونا     

شَرَُِّا وَ غَرِّبَا فَلَا »خود فرماود:   2السالم ب  دو دانشمند معرصر واقعدرت مسلّم، می گردد. امرم برقر علد 

ب  شرق بروید، ب  غرب بروید، علام   «:تَجِدَانِ عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْتاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْت

 1ربدد مگر آنچ  از نزد مر اهل بد  صردر شد  برشد.صحدح نمی ی

دانناد،  فدلسوف یونر  زد ، صوفی بودیسم زد ، عررف مرید محای الادین کربرلدسا ، چدزهارئی مای      

ندسا . و علام نرصاحدح    « علام صاحدح  »آ  هر را ندارند امر معلومرت شار    معلومرتی دارند ک  دیگرا 

نسر  را منحرف می کند امر جهل محض )مرنناد جهال   خطرنرک تر از جهل محض اس ؛ علم نرصحدح ا

 جمردات( انسر  را منحرف نمی کند. 

وجود ندارد. امر در این « شرّ ب  محور جهر ِ کرئنرت»در آغرز این مبحث گفت  شد ک   یک پرسش:

 آخر، چهرر نوع شرّ برای کرئنرت ردیف شد.

قصی و مرنعی برای تکرمل عرلم آفرید  هدچ شرّی و هدچ ن»در آ  جر موضوع بحث این بود ک   پاسخ:

 و هم  چدز در جه  تکرمل کرئنرت اس ، و هر چ  آفرید  شد  ب  خدر و نفع کرئنرت اس . « نشد 

و در این جر مراد این اس : این جهر  ک  بدو  نقص آفرید  شد ، ذاتش مسبوق ب  عادم، و ندرزمناد،   

 ص ب  کمرل می رود. غدر مطلق، و در حرک  ب  سوی کمرل اس  یعنی از نق

 این دو موضوع هدچ تنرقضی بر هم ندارند. 

اسا  و دارای  « اطاالق گارا  »و « مطلق خاوا  »وقتی ک  موجودی ب  نرم انسر  و بر مرهد  انسر  ک  

عقل و اراد ، و تصرف کنند  در طبدع ، و در صدد جذب و جلب منرفع غریزی و فطاری خاود اسا ،    

                                                
 سلم  بن کهدل و حکم بن عتدب . 2
 ط دار االضواء. 311ص  2کرفی )اصول(    1
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 ب  ویژ  در برابر مطلق خواهی هری او تنگ می گردد. جهر  در برابر خواست  هری او، 

خاوا  او   -آری انسر  چنر  موجود بزرگی اس  ک  این دندری بزرگ برای جوال  اطالق خواهی او

آ  نواقص ذاتی خود را ک  نواقص آفرینشی ندستند، در برابار انسار     -یک فرد مؤمن برشد و خوا  فرسق

 برمال و عرض  می کند. 

گر: وقتی ک  شرّ را ب  محور انسر  معنی و تعریف می کندم، نفع و ضرر، نقص و عدم کمرل بر بدر  دی

دقدقرً نشر  می دهد کا  جهار  خدار را در    بر ترازوی خواست  هری انسر  سنجدد  می شوند، و این ترازو 

 یک کف  و شرّ را در کفۀ دیگر ب  طور متواز  در برابر انسر  قرار می دهد.

و مرنند یک  -فرد مومن برشد و خوا  فرد فرسق خوا  -اس « موجود زیرد  طلب»نسر  ابر بدر  سوم: 

قلو  سنگ یر یک درخ  و یر یک حدوا  ندس  ک  در مسدر عمومی طبدع  بود  و ب  آ  قارنع برشاد.   

تربع طبدع  ندس  و می خواهد طبدع  تربع خواست  هری او برشد، و چو  خواست  هاریش مطلاق    انسر 

 دع  توا  اعطری مطلق را برای او ندارد در نتدج  نقص هریش را برای او نشر  می دهد.اس ، طب

نا    ،در این صورت برید بگوئدم: نقص و عدب در خود انسر  اس  ک  مطلق خوا  اس  پرسش دوم:

 در جهر )؟(.

و مخلاوق   اگر هم این سخن را بپذیریم برز برید گف  ک  این نقص و عدب و شرّ، آفرید  پاسخ: اوالً:

خداوند اس ، زیرا خود انسر  مخلوق خدا اس  تر چ  رسد ب  مرهد  اطالق گرائی او، پس شارّ یاک   

 واقعد  و یک مخلوق خداوند اس . 

اطالق گرائی و مطلق خواهی، از عظم  و واالئی مرهد  انسر  اس ، ن  نقص و عدب او. و لذا  ثانیاً:

 آفریاد  اسا ؛ انسار  یاک     «دو دست خود»او را بر  خدا اس  ک « فعل»آفرینش انسر  بزرگ ترین 

و لذا طبدع  برایش تنگ اس  و  2فوق طبدعی اس  %21طبدعی  %21پدیدۀ صرفرً طبدعی ندس ؛ مرهدتش 

 نشای ندساتند بال ناواقص ذاتای هساتند،      همدن تنگنر موجب می شود ک  نواقص کرئنرت ک  ناواقص آفری 

                                                
اسا  و  « جسم کثداف »ردّ  اس  و یر مردّی یر در مبرحث پدشدن ب  شرح رف  ک  غدر از خداوند، هر چ  هس  یر م 2

نداریم زیرا هر چداز  « فوق طبدع »یر « مروراء طبدع »پس هر چ  هس ، طبدع  اس  و چدزی ب  نرم « جسم لطدف»یر 

 بود  هر چدز.  « مکرنمند»و « زمرنمند»)غدر از خدا( متغدر، متحرک و محدود اس  و این یعنی 

 بود  یک پدید  اس .  « قضرئی محض»در این جر « فوق طبدع »مراد از 
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 خودشر  را ب  او نشر  دهند. 

ب  س  ردیاف زیار درباررۀ     2«.لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ» ع کرر دارد: کرر امری، و کرر خلقی.خداوند دو نو

 فعل خدا توج  کندد:

جهر  را ن  از چدزی آفرید  و ن  از وجود مقدس خودش صردر کارد ، بال آ  را    ۀآ  مردۀ اولد -2 

 خدا انجرم یرفت  اس .« دس »بر یک و تنهر « امر»این فعل خدا فقط بر  -ایجرد کرد  اس .« کن»بر امرِ 

این فعل ندز فقط بر یک دس  خدا یعنی  -کرد  اس .« خلق»دیگر پدید  هر را از آ  مردۀ اولد   -1

 صورت گرفت  و می گدرد.« فعل خلقی»

قی ک  انسر  را از مواد این دو فعل خدا کرر کرد  اس  هم فعل خلدر ب  وجود آمد  انسر  هر  -3

 ب  او داد  اس .« کن»ایجرد کرد  و بر امر « کن»را بر امر  ک  روح فطرتو هم فعل امری جهر  آفرید . 

خدا ب  کرر رفت  اس ؛ « فعل امری»و هم « فعل خلقی»قرآ  تصریح می کند ک  در آفرینش آدم هم  

دَ اللَّدهِ  عِنْد  إِنَّ مَََدلَ عيسدى  »آ  جر ک  مسئلۀ تولد حضرت عدسی بدو  پدر، را بدر  می کند می گوید: 

  1«.كَمَََلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ُْما قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون

روحی )روح فطرت( موجاود   م دارد موجود طبدعی اس  و از جه پس انسر  از جه  این ک  جس

 فوق طبدعی اس .

سْدجُدَ لِمدا خَلَقْدتُ    يا إِبْليسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَ»وقتی ک  ابلدس از سجد  ب  آدم تمرد کرد خدا گف :  

 3؟-ی ک  آ  را بر دو دستم آفریدمچ  چدز مرنع تو شد ک  سجد  نکردی بر موجود ابلدسای  3«:بِيَدَيا

                                                
 سورۀ اعراف.  23آیۀ  2

 سورۀ آل عمرا . 21آیۀ  1
 سورۀ ص. 12آیۀ  3

بزرگتارین   – www.binesheno.com نو بدنش در سری « دو دس  خدا»در کترب « امر و خلق»شرح بدشتر دربررۀ  3

را ک  یاک معجاز  و از مصاردیق فعال     « معرا »د خدا، بود  ک  نرچرر ش« فعل اَمری»اشتبر  شد  احمد احسرئی، غفل  از 

منحصر ب  او ندسا ؛ اماروز کسای    « فعل اَمری»خدا، بررسی کند. البتّ  غفل  از « فعل خلقی»اَمری خدا بود، بر معدررهری 

خادا را با    « دو دسا  »ک  مدعی برالترین مقرم استردی حوزۀ علمد  اس ، و خود را در برالترین مقارم عرفار  مای داناد،     

 معنی می کند. آری استرد حوز  علمدّ )!!!(.« صفرت جالل و صفرت جمرل»
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را نداش  جزئی از این طبدع  می گش  و هدچ چدزی ب  ضارر او نمای   « روح امری»اگر انسر  آ  

نفع او برشد و هم بتواند ب  ضرر او  گش . امر این روح موجب می شود ک  هم  چدز جهر  هم بتواند ب 

و هادچ کادام    .برشد؛ هم در این جهر  خدر واقعرً )ن  توهمرً( برای انسر  هس  و هم شرّ واقعرً )ن  توهمرً(

اصل و دیگری فرع ندستند؛ هر دو متواز  هستند. و این هار دو واقعدا ، فعال و کارر و آفارینش خادا       

 هستند.

 ز این بخش گفت  شاد کا  در تعریاف شاّر با  محاور جهار ِ       در آغر پرسش: شیطان در جهان: 

ک پدیدۀ مضرّ، مرنع و کرئنرت، خداوند هدچ شرّی را ندرفرید  اس . پس وجود شدطر  چدس ؟ مگر او ی

 2شرور ندس ؟

مسئل  دربررۀ انسر  ک  موجود بر اراد  و مکلّف اس  ب  شرح رف . و در این جر ندارزی با     پاسخ:

 س  و در یک جمل  برید گف : جنّ ندز درس  مرنند انسر  اس ، و تمرم.شرح و بسط بدشتر ند

 1«.إِبْليسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالِِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ»اس : « جنّ»ابلدس از  

از انسار  هار   در آی  هری متعدد از قرآ ، انس و جن در ردیف هم آمد  اند. همر  طور کا  برخای   

ندز همدنطور هستند برخی از آنر  شرور بل شرّ محاض )و در رأس   جنّ هرشوند  میشرور بل شرّ محض 

 شر  ابلدس( می شوند.

 و اینک چند حدیث دربررۀ این ک  شرّ یک واقعد  و مخلوق خداوند اس : 

وَ أَنَْْ َ عَلَيْهِ فِي  السَّلَامُ عَلَيْهِ إِنَّ مِمَّا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى»از امرم صردق علد  السالم:  -2

مَنْ أُحِبُّ  التَّوْرَاةِ أَنِّي أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الْخَلٍَْ وَ خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَ أََْرَيْتُهُ عَلَى يَدَيْ

                                                
معتقد هستند و هم  چدز را صردر شد  از ذات خدا می دانناد مجباور هساتند کا      « صدور»ارسطوئدر  مر، چو  ب   2

مار کا  پداروا     واقعد  شرّ را انکرر کنند، زیرا در ذات خدا شرّی ندس  تر شرّی از آ  صردر شود. و همچندن صادرویر   

 محی الدین کربرلدس  هستند، چو  ب  وحدت وجود معتقد هستند نرچررند ک  واقعد  شرّ را انکرر کنند.

و نارتوا  از فعال اماری    « ایجارد »خدا غرفل اند، و خدای شر  عرجز از « فعل امری»می بدندد ک  هر دو گرو  چو  از 

 شدطر  را تقدیس می کند.« مفرتدح الغدب»صدرا در اس  ب  چندن نکب  و خدر  سری دچرر شد  اند ک  مال 

 سورۀ کهف. 21آیۀ  1
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لَّا أَنَا خَلَقْتُ الْخَلٍَْ وَ خَلَقْتُ الشَّرَّ وَ أََْرَيْتُهُ فَطُوبَى لِمَنْ أََْرَيْتُهُ عَلَى يَدَيْهِ وَ أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِ

 علدا  از جملا  آنچا  خداوناد با  موسای       2«:عَلَى يَدَيْ مَنْ أُرِيدُهُ فَوَيْلٌ لِمَنْ أََْرَيْتُهُ عَلَى يَدَيْهِ

رت را خلق السالم وحی کرد و در تورات نرزل کرد این اس : منم خدا و ندس  خدائی غدر از من مخلوق

در دستر  کسی ک  دوس  دارم جرری کردم. پاس خوشار با  حارل      را کردم، و خدر را خلق کردم و آ 

کسی ک  خدر را ب  دستر  او جرری کنم. و منم خدا و غدر از من خدائی ندس ؛ خلاق کاردم خلاق را و    

کسی ک  شرّ را ب   خلق کردم شرّ را و آ  را در دستر  هر کس ک  اراد  کنم جرری می کنم، پس وای بر

 دستر  او جرری کنم. 

أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَيا   مَا أَنَْْ َ اللَّهُ مِنْ كُتُبِهِ أَنِّي بَعْضِ فِي إِنَّ»السالم:  از امرم برقر علد  -1

رَ وَ وَيْلٌ لِمَنْ أََْرَيْيتُ عَلَيى   خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَ خَلَقْتُ الشَّرَّ فَطُوبَى لِمَنْ أََْرَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ الْخَيْ

در برخی از کتارب هارئی کا  خداوناد نارزل       1«:يَدَيْهِ الشَّرَّ وَ وَيْلٌ لِمَنْ يَقُو ُ كَيْفَ ذَا وَ كَيْفَ ذَا

کرد  چندن بود: منم خدا و غدر از من خدائی ندس ؛ خدار را خلاق کاردم و شاّر را خلاق کاردم، پاس        

دستر  او جرری کنم. و وای ب  حرل کسی ک  شرّ را ب  دستر  او جرری  خوشرب  حرل کسی ک  خدر را ب 

 کنم. و وای بر کسی ک  بگوید: این چگون  اس  و آ  چگون  اس . 

 توضدح: در جمل  اخدر، مراد کسرنی هستند ک  نظرم آفرینش را کاالً یار در ماواردی با  زیار ساؤال       

 می برند. 

أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا خَالٍُِ الْخَيْرِ وَ الشَّيرِّ   اللَّهُ عََّْ وَ ََلََُا َ »السالم:  از امرم صردق علد  -3

قُو ُ فَطُوبَى لِمَنْ أََْرَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ الْخَيْرَ وَ وَيْلٌ لِمَنْ أََْرَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ الشَّرَّ وَ وَيْلٌ لِمَنْ يَ

رمود: منم خدا و غدر از من خدائی ندس ، خرلق خدر و شرّ هساتم،  خداوند ف 3«:كَيْفَ ذَا وَ كَيْفَ هَذَا

رل کسی ک  خدر را ب  دستر  او جرری کنم، و وای بر کسی ک  شرّ را ب  دستر  او جرری حپس خوشر ب  

                                                
 ط دار االضواء. 223ص  2کرفی )اصول(    2

 همر . 1
 همر . 3
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 کنم. و وای بر کسی ک  بگوید: این چگون  اس  و آ  چگون  اس . 

الْخَيْيرِ   خَالٍُِ أَنَا اللَّهُ إِنِّي»ح آمد  اس : السالم ک  در ضمن حدیث مشرو از امرم صردق علد  -3

منم خدا خرلق خدر و شارّ، مانم خادا خارلق بهشا  و       2«:وَ الشَّرِّ إِنِّي أَنَا اللَّهُ خَالٍُِ الْجَنَّةِ وَ النَّار

 دوز .

 1«:لْخَيْيرِ وَ الشَّير  ا خَالٍُِ إِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ»السالم در ضمن دعری مشاروح:   از امرم صردق علد  -2

 ندس  خدائی غدر از تو ک  خرلق خدر و خرلق شرّ هستی. 

إِنَّ اللَّهَ يَقُو ُ أَنَا إِلَه  لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَالٍُِ الْخَيْرِ وَ الشَّيرِّ وَ هُمَيا   »السالم:  از امرم برقر علد  -6

س ، خرلق خدار و خارلق شارّ هساتم و ایان دو، دو      منم خدا غدر از من خدائی ند 3«:خَلْقِي مِنْ خَلْقَانِ

 3مخلوق من هستند.

خدر و شرّ ب  محور کل کرئنرت را دیدیم، و ندز ب  محور انسار    خیر و شرّ به محور حیوان:

 را. آیر خدر و شرّ ب  محور حدوا  در یکی از آ  دو محور جری دارد یر مرهد  سوم دارد؟ 

  بررسی شود برید گف : حدوا  در این مسئل  مرنند جماردات و  اگر این مسئل  ب  محور حدوا پاسخ:

نبرترت اس ؛ وجودش خدر، زندگی اش خدر، مرگش خدر، کشتنش خدر و کشت  شدنش ندز خدر اسا .  

قارارداد و مرهدا    « خدر و شرّ ب  محور کل عرلم و پدید  هری آ »یعنی در زمرۀ همر  مرهد  اول ک  

گدر  نقش خدر خود را در آفرینش این جهر  و در روند تکرملی عرلم ایفر سوم ندارد؛ هر حدوا ، حشر  و 

می کند؛ داینرسورهر برید می آمدند، می خوردند، می کشتند، کشت  می شدند و منقرض می شدند تر یک 

 بر  تکرمل طی شد  برشد. دپلّ  از نر

« ابزار تکرمل عارلم »ا  دربررۀ حدوا  خدر و شر نسب  ب  خودش لحرظ نمی شود زیرا حدوا  ب  عنو

                                                
 .222ص  2کرفی )اصول(    2

 .226همر ، ص  1

 .261ص  2بحرر،    3

صاوفدر  در راس شار     منشأ گشا  کا   « وحدت وجود»انکرر وجود و واقعد  شرّ از جرنب ارسطوئدر  و برور ب   3

 محی الدین عربی )کربرلدس  اسپرندرئی( دوز  را عشرتکد  بنرمند و شدطر  پرستی را بندر  بگذارند. 
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 آفرید  شد ؛ ابزار، ابزار اس  ن  هدف. 

امر انسر  ابزار آفرینش ندس  بل هدف آفرینش اس  و لذا خدر و شرّ دربارر  اش لحارظ مای شاود؛     

خدر و شرّ برایش حقدق  و واقعد  می گردد حدوا  روزی ب  وجود آمد  و روزی خواهد مارد مرنناد   

ک  روزی ب  وجود آمد  و روزی متالشی شد  از بدن می رود، بی تردید از این فال  سدّرر  و فال  سترر  

 برتر از یک خورشدد ندس .  ،جه  یک حدوا 

 و لذا انسر  مجرز اس  حدوا  را بکشد و از گوش  آ  بهر  مند شود.

گویر بحث برال خدلی جنبۀ خشون  گرف ، پس این هم  تشویق ب  ترحم نساب    ترحم بر حیوان:

در عبررت بارال توجا  کنداد؛    « بهر »دوانرت در آیرت بویژ  در احردیث ب  چ  معنی اس ؟ ب  واژ  ب  ح

شکستن یک قلو  سنگ بدو  هدف عقالنی و بهرۀ عقالنی، مجرز ندس . همر  طور کناد  یاک بوتا     

 .و یک حشر  تن یک حدوا شگدر  و ک

برای این ک  در صو رت اول مطاربق   چرا در بهرۀ عقالنی انسر ، جریز اس  و بدو  آ  جریز ندس ؟

جریر  خدر کل کرئنرت اس  و در صورت دوم بر خالف جریر  کرئنرت اس . این جرسا  کا  مسائلۀ    

اهمد  بی بدیل خود را مددربد؛ کشتن یک مرر ندز حرام می شود. این موضاوع  « حفرظ  محدط زیس »

 2شرح داد  ام. «دانش ایمنی»را در کترب 

عقالنی و بدو  لزوم یک قلو  سنگ، و کشتن غدر عقالنی و بدو  لزوم یاک   فرق مدر  شکستن غدر

ساروت  هم هس  کا  مصاداق ق  « جر »حدوا ، در این اس  ک  در کشتن یک حدوا ، از بدن برد  یک 

 می شود.  قلب و سنگدلی ندز

طبدع  برای یک قلو  سنگ، یک کرر صرفرً فدزیکی و شدمدرئی کرد  اس  امر بارای یاک حداوا     

 یک کرر دیگر ندز کرد  اس  ک  ب  آ  جر  داد  اس . ،الو  بر آ ع

روت قلاب    مندی عقالنی و لزوم، ن  دلدال قسا  و این جرس  ک  می بدندم کشتن حدوا  بر اسرس بهر

اس  و ن  معنی سنگدلی دارد، بل در مواقعی وظدفۀ واجب ندز می شود ک  در مراسم حج برید حدوانی را 

 قربرنی کند.

                                                
 دانش ایمنی بخش محدط زیس .   2
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روت قلب هستند، عد  ای ندز دچرر حداوا  پرساتی مای شاوند       ای در حدوا  کشی دچرر قساگر عدّ

مرنند فال  حزب سبز در فال  کشور. هر دو انحراف اندیش  دارند؛ احزاب سبز ک  مطربق انسر  شنرسی 

زار و غربی انسر  را حدوا  برتر می دانند در نتدج  حدوا  را ندز انسر  غدر برتار مای دانناد؛ مسائلۀ ابا     

هدف را درک نمی کنند. این جرس  ک  طرفدارا  حدوا  در غرب، بر خشون  و بی رحمی تمرم، انسر  

هری جرمع  هری دیگر را بر بمب هری شر  می کشند؛ وقتی ک  مبنر غلط شد این چندن می شود و تارحم  

حدوا  دوستی یکای از  بر علد  ترحم، جرندار دوستی بر علد  ارجمندترین جرندار یعنی انسر  می شود. و 

 مصردیق تلبدس ابلدس و از اصول کربرلدسم می گردد. 

ر ، غدار از انسار  کا  هادف     هج لهم  چدز جهر  اعم از جمرد و جرندار، ابزار هستند؛ ابزار تکرم

 آفرینش اس : 

أَسْدبَََ عَلَديْكُمْ نِعَمَدهُ ظداهِرَةً وَ      أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الساماوا ِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ» -2

آیر نمی بدنند ک  خداوند هر آنچ  را ک  در آسمر  هر و در زمدن اس  مسخّر کرد  برای شامر   2«:باطِنَةً

 ؟-و نعم  هری آشکرر و پنهر  خود را ب  طور فراوا  بر شمر ارزانی داشت  (انسر  هر)

آیر ندیدید خداوند آنچ  را در آسامر  هار و زمادن    »ند برخی هر در ترجم  این آی  آورد  ا توضیح:

در حرلی ک  آنچ  در آسمر  هر و زمدن اس  در تسخدر انسر  ندسا ، آیا    «. ؟-اس  مسخّر شمر کرد ...

در جه  پددایش انسر  و منرفع انسر ، تسخدر کرد  اس . همۀ کرئنرت  آ  هر رامی گوید: خود خداوند 

کی از چدزهار سالط    اندکی از فرمول هری این جهر  را شنرخت  و ب  اناد  در تسخدر انسر  ندس ؛ انسر 

سَخَّرَ الشَّدمْسَ وَ الْقَمَدرَ كُدلٌّ    » معنی مرنندپددا کرد  اس . معنی این آی  و آی  هرئی ک  در زیر می آید، 

 است. 1«أَجَلٍ مُسَمًّى يَجْري إِلى

 3«.ي الْأَرْضِ جَميعاً مِنْهُوَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الساماوا ِ وَ ما فِ» -1

آیر نمی بدنی کا  خداوناد    3«:أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْري فِي الْبَتْرِ» -3

                                                
 سورۀ لقمر . 11آیۀ  2

 سورۀ زمر. 2سورۀ فرطر، و آیۀ  23سورۀ لقمر  و آیۀ  11آیۀ  1

 سورۀ جرثد . 23آیۀ  3

 .سورۀ حج 62آیۀ  3
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هر آنچ  در زمدن اس  در جه  منرفع شمر تسخدر کرد  و کشتی را ندز تسخدر کرد  ک  روا  شاود در  

 ؟-دریر

 2«.الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً هُوَ» -3

 و آی  هری دیگر. و همچندن احردیث فراوا  در این برر . 

انسر  هدف آفرینش اس ، امر حدوا  ابزار تکرمل آفرینش اس  مرنند هر چدز دیگر. تلف کارد  و  

محکوم می کنناد با  ویاژ      چدزی اس  ک  عقل و دین آ  را ،از بدن برد  هر ابزار بدو  استفرد  از آ 

 دربررۀ حدوا  ک  انسرند  انسر  ندز آ  را محکوم می کند. 

نبریاد   انسان هدف آفرینش است اما سیر تکاملی کائنات به خاطر انسان ترمز نمتی کنتد:  

شود. زیرا مسئل  فرق  دانست سخن از ابزار و هدف دربررۀ انسر  و کل جهر ، ب  معنی رایج این اصطالح 

ر اصطالح و در آنچ  مشهود بشر اس  هدچ وق  روا ندس  ک  هدف فدای ابزار شاود. امار ایان    دارد؛ د

مسئل  دربررۀ انسر  و جهر  فرق می کند گرهی جهر  آفرینش ک  ابزاری اس  بارای با  وجاود آماد      

 انسر ، هدف را فدای حرک  تکرملی خود می کند. زلزل  هر، حوادث طبدعی بر علد  بشر، بدمرری هار و 

مرگ هر می آیند و این هدف را ک  انسر  اس  در هم می کوبند. زیرا سدر و سدل عظادم تکرمال کلای    

 عظدم تر از آ  اس  ک  ب  خرطر انسر  ترمز کند.  ،جهر 

در این جر این پرسش پدش می آید ک : این چگون  رابطۀ مدر  ابزار و هدف اس  ک  هدف را فدای 

 ابزار می کند. 

ینش ن  فقط خود انسر  بل جری گر  انسر  را ک  کرۀ زمدن اس  از بادن خواهاد   جریر  آفر پاسخ:

 هر کدام از مر ، خورشدد و هر کر  ای تر مدت معدن بقرء دارند. «:كُلٌّ يَجْري لِأَجَلٍ مُسَمًّى»برد ک  

انسر  ک  هدف آفرینش اس  در روی زمدن مهمر  اس ، جهر  ک  ابازار با  وجاود آماد  انسار       

گر  دیگر منتقل می کند ک  نرمش بهش  )یر دوز ( اس . ب  جری نسر  را از بدن نمی برد بل او رااس ، ا

پس این ابزار هدفش را از بدن نمی برد؛ هدف فدای ابزار نمی شود بل ک  جریر  ابزار و هدف ادام  مای  

 یربد و ادام  دارد گرچ  بر اصطالح رایج فرق داشت  برشد. 

                                                
 سورۀ بقر . 11آیۀ  2
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تر این جر بحث ب  محور انسر  و طبدع  بود ک  انسر   های جامعه:انسان در جامعه و قشر

بر پدروی افسرر گسدخت  از غرایز بر برخی از اشدرء )و شرید بر کل اشدرء( ناوعی رابطا  داشات  برشاد کا       

ابتالء دیگاری   ،دچرر شرّ برشد. ای کرش ابتالی انسر  در همدن محور محدود می گش ، امر چندن ندس 

بزرگ  ،و ابتالء سوم ب  نرم جرمع ، افراد جرمع  و قشرهری جرمع  ندز هس ، پس مشکل ب  نرم شدطر 

 و چندین برابر می شود و برید از خداوند کمک خواس . 

 الشَّييْطَانِ  مِينَ  وَ ذُرْيَّتِيي  وَ أَعِيذْنِي »السالم، این بخش را بر استعرذ  شروع می کناد:   امرم علد 

ِيم وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ »مع  و قشرهری جرمع  توج  کرد  و می گوید: آ  گر  ب  جر «.الرََّ

و از شرّ خرصّ  )قشرهری خارص( و از شارّ خرصا  ای کا  اراد  را از انسار  مای        «:و الْعَامَّةِ وَ اللَّامَّة

   )جرمع  ب  معنی کل( حفظ کن.گدرند، و از شرّ عرمّ

ایان انسار  اسا  کا  خاودش را از       ،انسر  بر طبدعا   ۀرف  اس . در رابطامر این شرّ )امکرنرً( دو ط

استعداد شرّی طبدع  دور نمی کند و دچرر شرّ می شود. امر در رابط  بر جرمع  هم ممکن اس  ک  انسر  

مرنند رابط  اش بر طبدع  روشی برگزیند ک  از استعداد شرّی جرمع  دور نمرند، و هم جرمع  می تواناد  

 سرلم و مؤمن ک  در گزیشن اشتبر  نکرد ، شرّ برسرند.  بر انسر 

 پس شرّ جرمع  دو گون  اس  ب  طوری ک  شرّ هر فرد انسر  ندز دو گون  اس : 

 می تواند برای انسر  شرّ برشد.  ،  ندز مرنند هر موجود این کرئنرتعشرّ طبدعی: فرد و جرم -2

  ک  کرئنرت و پدید  هری بی جر  آ ، ایان شارّ را   شرّ نرشی از فکر، فعل و رفترر فرد و یر جرمع -1

 ندارند. 

و )مرا و ذریّ  ام را(  «:وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ»السالم پس از استعرذ  از شرّ شدطر  می گوید:  امرم علد 

 از شرّ خرصّ  حفظ کن.

ین چدازی  ا «:هذا ما اعتقد به السّامة و العامّه»لغ : اصطالح مردم عرب اس  ک  می گویند: 

 اس  ک  خرص  و عرم  ب  آ  معتقد هستند. 

 «.السَّامَّة و العَامَّة ذلكَ عَرفَ» السّامّة: الخاصّه. يقالمتو  لغوی: 

مردم جرمع  « تقسدم کرر»خرص : هر قشری از جرمع  در کرری از کررهری جرمع  تخصص دارند، و 



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  128
 

السالم ب  خداوند می گوید: مرا و ذریّا  ام را   را ب  گرو  هر و قشرهری خرص تقسدم می کند. امرم علد 

از شرّ هر قشر جرمع  حفظ کن. و چو  )همر  طور ک  ب  شرح رف ( این شرّ بر دو گون  اس ؛ گارهی  

  جری بهر  مندی از خدر اقشرر، دچرر شرّ آ  هر می شاود و آ   بانسر  در اثر گزینش رفترر اشتبر  خود، 

و  «:وَ الْهَامادة »آ  هر بر اراد  شر  شرّ را ب  انسر  می رسرنند، می گوید: هر هدچ تقصدری ندارند. و گرهی 

 هم  ب  شرّ رسرندد  می کند.  ،از شرّ خرصّ  ای ک  از روی اراد  و عمد

 پس شرّ یک قشر ب  دو نوع متصوّر اس : 

 .السّامّةشرّ بدو  قصد و بدو  ارادۀ یک قشر=  -2

 .لهامّةاشرّ بر قصد و ارادۀ یک قشر=  -1

السالم از شرّ خرص  ب  خدا پنر  می برد بویژ  از شرّی ک  خرص  بر اراد  متوج  شخص می  امرم علد 

 کند تر او را دچرر خواب زدگی و انحراف از حق وا دارد.

 و از شرّ هرمّ  حفظ کن. «:وَ الْهَامَّةِ»می گوید: 

و در کاالم  «. همّ  کنناد = قصاد کنناد    »ب  معنی  2اس « همّ یهمّ»هرمّ ، صدغۀ اسم فرعل مؤنث از 

 «. از شرّ آنر  ک  قصد شرّ دارند»امرم مسروی می شود بر 

و از شرّ عرمّ . جرمع  ب  عنوا  جرمع ، بر صارفنظر از اقشارر آ ، مای     «:و الْعَامَّةِ»سپس می گوید: 

 تواند منشأ شرّ برای شخص برشد آ  هم از هر دو نوع شرّ ک  بدر  شد. 

د بدو  این ک  قصد رسرند  شرّ ب  کسی را داشت  برشد، شرّش ب  او می رسد و لذا در این جرمعۀ فرس

را ندرورد  اس  ک  البت  برز هم، دو شرّ در سرجری خود هس ؛ ماثالً  « هرمّ »کلم  « عرم »جر ب  دنبرل 

گازینش  یک فرد می تواند در اثر گزینش شدو  نردرس ، دچرر شرهری جرمع  برشد. و ممکان اسا  او   

درس  داشت  برشد برز دچرر شرّ جرمع  گردد؛ شری ک  جرمع  تصمدم نگرفت  ب  او برسرند، بل طبدعا   

 جرمع  چندن اس  ک  شرّش ب  افراد سرای  می کند. 

آیر وقتی ک  ماردم آکاد )عارد( با  مرکزیا  بربال، تصامدم         پیچیده ای هست: ۀدر این جا مسئل

                                                
« جماعدة جماع برعتبارر   »صدغۀ مؤنث: در این موارد چو  دربررۀ گرو  و جمع ب  کرر می رود، برصطالح اهال ادب   2

 مؤنث تلقّی شد  و واژۀ مؤنّث ب  کرر می رود. 



 121دعری بدس  و سوم  
 

نبود ک   و ارادی راهدم را ب  آتش بدندازند، آیر این شرّ تصمدمیگرفتند ک  هدزم جمع کرد  و حضرت اب

 جرمع  بر علد  ابراهدم گرفت  بود؟ 

رن  شارّ  مپرس  منفی اس ؛ جرمع  ب  افرادش شرّ می رسرند امر هرگز نسب  ب  آنر  قرصدان  و مصامّ 

مرود بود. نمرود و نمی رسرند. آ  مردم ابزار دس  گروهی خرص  از جرمع  بودند ک  رئدس آ  خرص  ن

بودند، امر مردم عرمّۀ محض، بودند. و این یک نکت  باس  « خرصّۀ هرمّ »گروهش )= مالء( در آ  مرجرا 

السالم ب  دنبرل خرص ، هرمّ  را آورد  امار با     مهم در انسر  شنرسی و جرمع  شنرسی اس  ک  امرم علد 

ی را در ترکدب این سخن ب  مر یرد می دهد. دنبرل عرم  این لفظ را ندرورد  اس . و یک اصل بزرگ علم

 و این نشرن  بزرگ دیگر اس  از علم اهل بد  علدهم السالم. 

 یار  و ،متأسفرن  شررحر  و مترجمر  صحدف ، بدو  استثنرء اعام از نارم آورا  علام و داناش     تأسف:

تأسف انگدازی بار   خودخواهرن  ب  شرح یر ترجمۀ صحدف  پرداخت  اند، بالی  ۀکسرنی ک  فقط بر انگدز

السالم آورد  اند ک  البت  آنر  ک  صالحد  شرح و ترجم  و ند  پارک داشات     سر این کالم امرم علد 

 اند اجرشر  عند اهلل محفوظ اس  گرچ  ب  اشتبر  رفت  برشند. 

مِينَ  وَ أَعِيذْنِي وَ ذُرْيَّتِيي   »این سخن امرم چ  گفت  اند. امرم می گوید:  ۀببدندد: در شرح و ترجم

ِيمِ  وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ و الْعَامَّة چندن معنی کرد  اند: و مارا و فرزنادا     «.الشَّيْطَانِ الرََّ

 مرا از شدطر  رجدم در پنر  گدر و از شرّ هر جرنور گزند  و کشند  و از هر شرّی. حفظ کن. 

  شد ، و از شرّ و بدی جرنور زهردار نکشند  دیگری آورد  اس : و من و فرزندانم را از شدطر  راند

 جرنورا . ۀ)مرنند زنبور و کژدم( و جرنور زهردار کشند  )مرنند مرر( و هم

چوبی ک  شکست  مای  « از کجر شکست  می شود و از کجر صدایش می آید»در مَثَل مردمی می گویند 

نی از محور خود خرر  شود این شود برید صدای شکست  شدنش از همر  جری شکست  بدرید، وقتی ک  سخ

 ل را می آورند. ثمَ

؟ -شرّ شدطر  ک  حدثد ، آبرو، انسرند  و آخرت انسر  را ب  برد می دهد کجر و ندش زنباور کجار؟  

الساالم محفاوظ مرناد  از آ  را بار نرلا  و زاری در کنارر        ندش زنبور این هم  مهم بود  ک  امرم علدا  

 د  و از خداوند می خواهد!؟!؟!محفوظ مرند از شرّ شدطر  قرار دا

بلی: این چندن اس  ک  رسوبرت یونرندرت و بودائدرت مغز و قلب مر را بدمرر کرد  و از علوم قرآ  و 
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حدیث برزداشت  ب  حدی ک  شخصد  هری علمی ک  در اصل ن  یونر  زد  هستند و ن  بودائی زد ، اینر  

 ندز در پش  دیوار مرند  اند. 

 را آورد  اس :  «اللَّامَّة»کلمۀ  «الْعَاماةِ»  ب  دنبرل و جرلب تر این ک

 آمد  اس :  «اللَّاماة»در متو  لغوی دو معنی برای واژۀ  لغت:

 چشم زخم. اللَّاماة: -2

حفرظا  او را از   «:المَّية  هامّةٍ و كلِ من أُعِيذُه يقا »آنچ  بدو  قصد شرّ برسرند.  اللَّاماة: -1

 شرّ برسرند و از هر آنچ  بدو  قصد شرّ رسرند، خواهرنم. هر آنچ  بر قصد

متأسفرن  شررحر  و مترجمر  ب  معنی اول گرفت  اند، در حرلی ک  مراد امرم این اس  ک  هر دو نوع 

 شرّ جرمع ، بدو  قصد اس  ب  شرحی ک  بدر  شد. 

ز ب  این اصال بازرگ و ایان مسائل      ب  دنبرل سرمّ ، هرمّ  را آورد ، امر ب  دنبرل عرمّ ، المّ  را ک  بر

پدچددۀ جرمع  شنرسی اشرر  دارد تر ب  مر بفهمرند ک  هر دو نوع شرّ جرمع  بدو  قصد اس  و جرمع  بر 

 قصد و ارادۀ آگرهرن  ب  افرادش شرّ نمی رسرند. 

 وَ مِنْ شَيرِّ »السالم می گوید:  بر گردیم ب  متن دعر؛ امرم علد  شیطان رجیم و شیطان مَرید:

 و )خدایر( مرا و ذرّی  ام را از شرّ هر شدطر  مَرید حفظ کن. «:كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيد

ِيم»در اول این بخش می گوید:  فرق مدر  شدطر  رجدم  «.وَ أَعِذْنِي وَ ذُرْيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرََّ

 و شدطر  مَرید چدس ؟ 

رجدم اس  و اسم خارص   اوّلدن یک فرد اس  ک تنهر  -اعم از شدرطدن جنّ و انس -در مدر  شدرطدن

ابلدس از رحم  خدا کرمالً، کالًّ و قطعرً، دور انداخت  « دور انداخت  شد »اس . رجدم یعنی « ابلدس»آ  

شد  اس ، ابلدس در مدر  مخلوقرت اولدن رجدم اس  ک  کوشدد  گروهی برای خود درس  کرد  و عد  

پس ابلدس اولدن رجدم اس  امار تنهار    2«.ظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجيموَ حَفِ»ای را ندز رجدم کرد  اس : 

 رجدم ندس .

                                                
 سورۀ حجر. 21آیۀ  2



 162دعری بدس  و سوم  
 

تنهر استعرذ  از ابلادس   2،«فَإِذا قَرَأْ َ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم»در آی  ک  می فرمرید: 

 -ندسا ، بال  « معرفاۀ برلخصاوص  »حارف  « الشادطر  »در « الاا »ندس  بل از هر شدطر  رجدم اسا . و  

 الف و الم حقدق  و طبدع  اس .  -برصطالح اهل ادب

اکنو  بحث این اس  ک  آیر هر شدطر  رجدم فقط از جنس ابلدس هستند یر انسر  هاری رجادم هام    

 ؟ -هستند؟

 1«.مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّا »طبق نصّ قرآ  افرادی از انسر  ندز شدطر  می شوند: 

ث قبلی گفت  شد ک  در آی  هری متعدد از قرآ ، انس و جن در ردیف هم آماد  اناد هام در    در مبح

و هام   -ک  همناوع خاود ابلادس هساتند     -تکلدف و هم در هدای  و ضالل . پس هم برخی از جنّ هر

برخی از انس، شدطر  می شوند، از دو گرو  ندز برخی هر رجدم می گردند. بر این فرق ک  اولدن و رجدم 

 ین شدطر ، ابلدس اس  ک  از جنس جن اس . تر

اسرتدد حوز  علمّد  ب  من گفا : آرزو مای کانم حتای خداوناد شامر را نداز         و از علمر روزی یکی

رساد با    السالم( سزاوار اس  ک  شمر را ببخشاد تار چا      ببخشد؛ بر شخصد  عظدم امرم حسدن )علد 

 ن. دسخدای ح

شکفت  بود یک سرایش شادوائی هام در ایان بارر  با  را       این جنرب استرد ک  احسرسرت لدبرالی اش 

 انداخ .

السالم( ندس  ک  آ  را ببخشد، حق جهرندار ، حاق انسارند ،     این تنهر حق حسدن )علد  اوالً:گفتم: 

رجدم  ،چرا ابلدس را رجدم کرد؟ این خدای عظدم ،همر  خدای عظدم حسدن ثانیاً:حق ترری  انسر  اس . 

 کنند  ندز هس . 

ب  هر کسی عررض می شود امر اگر شامر  « تحرّک رگ لدبرالی»گرهی این گون  احسرس هر و  ثاً:ثال

 بطور مستقدم مبلغی بر تو ضرر مرلی می زد، گمر  نمی کنم این احسرسرت جنربعارلی درباررۀ او تحارک    

 ا الساالم( و از جداب خاد    از جدب امرم حسادن )علدا   « از جدب خلدف  می بخشد»می کرد. مطربق مثل 

                                                
 سورۀ نحل. 18آیۀ  2

 آیۀ آخر سورۀ نرس.   1
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می بخشی و توج  نداری ک  از جدب انسرند ، از جدب عدال ، از جدب آ  هدفی ک  انسار  بارای آ    

 آفرید  شد ، می بخشی.

اضامحالل   2جنربعرلی تح  تأثدر سرایش لدبرال ترین و بی مکتب تارین صاوفی کا  مکتابش     رابعاً:

 مثنوی می سراید ک  علی )علد السالم اس  قرار گرفت  ای آ  جر ک  در  علدهم بد  مکتب قرآ  و اهل

 السالم( ابن ملجم را خواهد بخشدد. اسرسرً خداشنرسی اینر  بر خدا شنرسی اسالم تضرد دارد.

از انسر  هر ندز شدطر  هری رجدم هستند ن  فقط آنر  ک  پدرمبر یر امرمی را کشت  اند، بل آنر  ک  بر 

 ترویل و تعریف کرد  اند.  بدر  شدوا و شدرین ابلدسی دین خدا را ب  را  ابلدس

 با   :علييه  و استمرَّ نرَمَطغدر  و عصدر  کرد: مَرَد مرودةً: عتا و عصي:لغ :  شیطان مَرید:

 آ  عصدرنش ب  طور مستقر ادام  داد.

 شدطر  مَرید یعنی کسی ک  تمرّد کند و در تمرّد خودش مستمر برشد، تمرّد از نوع تمرّد ابلدس. 

آسمر  هر را از هر شدطر  رجادم حفاظ    1«:وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجيم»د در آی  ای می فرمری

 -إِنَّا زَيانَّا الساماءَ الدُّنْيا بِزينَةٍ الْكَواكِبِ»آورد  اس : « مَرید»در آی  دیگر همدن سخن را بر صف   .کردیم

وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدينَدةِ  »قر  مدین  را مَرید نرمدد  اس : و در آی  دیگر منرف 3«.وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ

 3«.عَذابٍ عَظيم مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ ال تَعْلَمُهُمْ نَتْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ُْما يُرَدُّونَ إِلى

جادم هساتند نا  هما      ر ،برخی از شدرطدن مَریاد آیر هر شدطر  مَرید از انس و جن، رجدم اس ، یر 

؟ بر تکد  بر ظواهر آیارت و  -؟ و برصطالح؛ مدر  این دو عنوا  تسروی هس  یر اعم و اخصّ مطلق؟-شر ؟

احردیث و جریر  کالم قرآ  و حدیث در این موضوع، می توا  ادعر کرد ک  صورت دوم درس  اسا   

کندم ک  امارم  می  از دعر مشرهد یعنی همۀ شدطر  هری مرَید، شدطر  رجدم ندستند. مثالً در همدن بخش 

سجرد علد  السالم ابتدا از شرّ شدطر  رجدم ب  خداوند پنر  می برد سپس از شرّ سرمّ ، هرمّ ، عرمّ  و المّ ، 

                                                
 کتب اس .  لدبرالدسم و بی مکتبی، خود یک م 2

 سورۀ حجر. 21آیۀ  1

 سورۀ صرفرت. 1و  6آی  هری  3

 سورۀ توب .   212آیۀ  3
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 و آ  گر  از شرّ شدطر  مرید.

توا  گف : شرّ برخی از شدرطدن مَرید از شرّ شدرطدن رجدم و می  تکد  کندم« سدرق این سخن»اگر ب  

 2رّ سرم ، هرمّ ، عرمّ  و المّ  ضعدفتر اس .از ش

پس شدرطدن مَرید از انس و جن دو گرو  اند؛ گروهی هم مَرید هستند و هم رجدم، امر گروهی فقط 

 مَرید هستند. برالخر  هم کفر و هم ایمر  مدرّ  اس . 

ذْنِي وَ ذُرْيَّتِيي  وَ أَعِي »سخن امرم علد  السالم را از نو مشرهد  کندم:  دعا برای اوالد و ذریّه:

ِيمِ  وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ و الْعَامَّةِ وَ اللَّامَّةِ  وَ مِنْ شَيرِّ كُيلِّ شَييْ    طَانٍ مِنَ الشَّيْطَانِ الرََّ

 «.مَرِيدٍ  وَ...

قِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّياتَهُ يَوْمِ الْ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى»ریش  هری این دعر در قرآ : ابلدس ب  خداوند می گوید: 

ذریّۀ آدم را افسرر خواهم زد )و ب  دنبارل خاود خاواهم    اگر ب  من تر روز قدرم  عمر دهی  1«:إِالَّ قَليالً

 کشدد( مگر عد  ای اندک از آ  هر.

آیار او   3«:وَ هُدمْ لَكُدمْ عَددُوٌّ    يأَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّياتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُون»و خداوند ب  انسر  هر می گوید: 

 ی دهدد در حرلی ک  آ  هر دشمن شمرمن )خدا( سرپرستر  خود قرار م ی)ابلدس( را و ذریّ  اش را ب  جر

 هستند. 

دهد ک  خاود  می  امرم علد  السالم ب  مر یرد خواهد کرد.ابلدس اعالم کرد  ک  ذریۀ آدم را منحرف 

 تر از شرّ ابلدس در امر  برشدم. مخدا قرار دهدو ذریۀ مر  را بر دعر در پنر  

دوم الزم اس  یک بحث مختصر داشت  برشدم: گفت  شد ک  ابلدس از جان اسا  و    ۀامر ب  محور آی

گویاد:  می  برال نکت  ای هس : ۀولی در آی 3«.بْليسَ كانَ مِنَ الْجِنفَسَجَدُوا إِالَّ إِ»آی  ب  این تصریح دارد: 

                                                
و از این جر ندز معلوم می شود ک  شررحر  و مترجمر  در آورد  زنبور و مرر، اشاتبر  کارد  اناد. با  شارحی کا         2

 گذش .
 سورۀ اسراء. 61آیۀ  1

 سورۀ کهف. 21آیۀ  3

 همر . 3
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 شمن شمر هستند.ابلدس و ذری  اش د

ذریّۀ ابلدس چ  کسرنی هستند؟ آیر همر  طور ک  در آیۀ برالتر مراد از ذری  آدم نسل او هساتند، در  

این آی  ندز مراد از ذری  ابلدس نسل خود او هستند؟ یر یاک تعبدار مجارزی اسا  و ماراد همدساتر  او       

 ؟-هستند خوا  از نسل او برشند یر ن 

جن هر شدطر  شوند. ایان   ۀر این الزم گرفت  ک  نسل او همگی در مدرنظرهر آی  صورت اول اس ، ام

سخن تر حدودی بر صف  عظدم و بررز خدا ک  حرکی از عظم  و قدرت اوس  سرزگرر نمی نمرید؛ مای  

د  اند کا   ک  همگر  آ  را چندن معنی کر 2«خْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْتَييُخْرِجُ الْتَيا مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُ»فرمرید: 

 از افراد کرفر اوالد مؤمن می آفریند و از افراد مؤمن اوالد کرفر می آفریند.

آیر این آی  شرمل ابلدس نمی شود؟ آیر نسل ابلدس ب  طور جبری همگی کرفر و شدطر  خواهند شاد و  

 ؟ در حرلی ک  جبر بر اصول عقرید مر سرزگرر ندس .-می شوند

 ؟-یک اصطالح مجرزی اس بنربراین مراد از ذریّ  ابلدس، 

بحث برال مجرزی بود  لفظ ذری  ندس . زیرا آ  گرو  از شدرطدن کا  از نسال    ۀمی توا  گف  نتدج

ذریّ  آمد  و این دلدل نمی شود ک  همۀ شدرطدن از نسل  ۀخود ابلدس هستند خطرنرک تر هستند، لذا واژ

 .او برشند و ندز دلدل نمی شود ک  همۀ نسل ابلدس شدطر  شوند

ریشۀ دوم این دعر در قرآ : امرم علد  السالم ب  مر یرد می دهد همر  طور ک  حضرت ذکریر درباررۀ  

مر هام ایان چنادن     1،«مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّياةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَميعُ الدُّعاء رَبِّ هَبْ لي»و گف :  ذریّ  اش دعر کرد

 دعرئی را همدش  از خداوند بخواهدم.

رَباندا وَ اجْعَلْندا   »دعر در قرآ : حضرت ابراهدم و حضرت اسمرعدل چندن دعر کردناد:  ریش  سوم این 

   3«.مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّياتِنا أُماةً مُسْلِمَةً لَكَ و...

إِنِّي أُعيذُها بِكَ وَ ذُرِّياتَهدا مِدنَ   »ریش  چهررم: مردر حضرت مریم وقتی ک  او را ب  دندر آورد گف : 

                                                
 سورۀ یونس. 32آیۀ  2

 سورۀ آل عمرا . 38آیۀ  1

 سورۀ بقر . 218آیۀ  3
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 2«.يْطانِ الرَّجيمالشَّ

 1«.رَبانا وَ تَقَبالْ دُعداء  مُقيمَ الصاالةِ وَ مِنْ ذُرِّياتي رَبِّ اجْعَلْني»ریشۀ پنجم: حضرت ابراهدم می گوید: 

 اس ؛ دعر می کند سپس برای قبول آ  دعر، دعر می کند. « دعر بر دعر»جملۀ اخدر این دعر 

 «.رَبانا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيااتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماوَ الَّذينَ يَقُولُونَ »ریشۀ ششم: 

 

 

 فصل ویژه

 امامت و سلطنت

 روح فطرت منشاء حقوق است

 منشأ حقوق سیاسی 

 آزادی و حقوق سیاسی
 

و )خادایر مان و    «:عَنِييد  سُلْطَانٍ شَرِّ كُلِ وَ مِنْ»در این بخش از دعر می گوید:  السالم امرم علد 

 ذریّ  ام را از شرّ هر سلطر  عندد حفظ کن.

سلطر  )ب  اصطالح( یک معنری تشکدکی دارد؛ سلطر  یعنی کسی ک  بر چدازی یار بار     معنی لغوی:

 ۀکسی تصدی دارد از تسلط بر کوچکترین چدز تر بزرگترین چدز، و از تسلط بر یک فرد تر یک جرمعا 

 بزرگ. 

 النَّياسَ »معاروف   قرعدۀ حقوقینسرنی ب  هر صورت دارای تسلط اس  دستکم بر وجود خود. هر ا

 ب  همدن معنی لغوی آمد  اس .  «أَمْوَالِهِم و أَنْفُسِهِمْ عَلَى مُسَلَّطُونَ

 واژۀ سلطر  در قرآ  ب  چند معنی آمد  اس  از آ  جمل :

                                                
 سورۀ آل عمرا . 36آیۀ  2

 سورۀ ابراهدم. 31آیۀ  1
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کرفرا  در آخر ب  پشدمرنی می رسند  2،«هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ -عَنِّي مالِيَهْ ما أَغْنى»تسلط بر مرل:  -2

 و می گویند: مرل و دارائدم نتوانس  نجرتم دهد و تسلّطم بر آنچ  داشت  ام نرکرر آمد اس . 

بُرَ مَقْتاً عِنْدَ آيا ِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَ الَّذينَ يُجادِلُونَ في»تسلط بر دلدل: داشتن دلدل بر ادعر:  -1

آنر  ک  در آی  هری خدا بی آ  ک  دلدل برای شر  آمد  برشد، مجردل  می کنند )ایان رفتررشار (    1«:اللَّهِ

 عرمل بزرگ خشم خدا می شود. 

مر موسی را بر معجازات مار  و    3«:بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبين وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى»ب  معنی معجز :  -3

 ۀ آشکرر فرستردیم. معجز

توضدح: این در صورتی اس  ک  سلطر  را در این آی  ب  معنی معجزۀ خرص ک  عصر برشد معنی کندم 

وَ ما كدانَ  »و می توا  آ  را ب  معنی دلدل هم گرف . امر در آی  دیگر دقدقرً ب  معنی معجز  آمد  اس : 

پدرمبرا  گفتند: مر هرگز نمی تواندم معجز  ای بدروریم مگر بر اذ   3«:هِلَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّ

 خدا.

يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ الساماوا ِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُدذُوا ال  »وسدل :  -3

نفاوذ کنداد، پاس     ندزما انس اگر می تواندد بر قطرهری آسمر  و ای گرو  جن و  2«:تَنْفُذُونَ إِالَّ بِسُلْطان

 ای. « وسدل »نفوذ کندد، امر هرگز نمی تواندد نفوذ کندد مگر بر 

هر کس ب  نرحق و مظلومرنا  کشات  شاود     6«:وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»تسلّط:  -2

 ایم. او تسلطی قرار داد  برای ولیّ

إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّدذينَ يَتَوَلَّوْنَدهُ وَ    -رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَ عَلى»و: 
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او )شدطر ( بر کسرنی ک  ایمر  دارند و ب  پروردگررشر  توکل می کنند تسلطی  2«:رِكُونَالَّذينَ هُمْ بِهِ مُشْ

روی مای کنناد و آنار  کا  او را در رفتررهاری شار         یتسلط او تنهر بر کسرنی اس  ک  از او پ -داردن

 شریک قرار می دهند. 

 معرنی و کرربردهری برال عنصری از سلط  و تسلّط نهفت  اس . ۀامر در هم

م ب  طور دانست  و عمداً خالف حاق رفتارر کارد. اسا     عَنَدَ: خالف الحٍ و هو عارف به: عنید:

صدغۀ مشبه  معموالً ب  خصال  و صاف  روانای و شخصادتی     «. عندد»فرعل آ  بر صدغۀ مشبه ، می شود 

 دالل  می کند. 

 در قرآ  در چهرر آی  واژ  عندد آمد  اس : 

 و آنر  از هر جبرر عندد پی روی کردند.  1:«وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَباارٍ عَنيد» -2

ن ! )چندن نخواهد شد( او نسب  ب  آی  هری مار خصال  مخرلفا      3«:آياتِنا عَنيداًكَالَّ إِنَّهُ كانَ لِ» -1

 داش . 

هر کدام از دو گارو  ماؤمن و کارفر در صادد پداروزی       3«:وَ اسْتَفْتَتُوا وَ خابَ كُلُّ جَباارٍ عَنيد» -3

 بودند، سرانجرم هر جبرر عندد مغبو  گش . 

 بدندازید ب  دوز  هر کفر ورز عندد را.  2«:ارٍ عَنيدََهَنَّمَ كُلَّ كَفَّ أَلْقِيا في» -3

و  «:عَنِييد  سُيلْطَانٍ  شَيرِّ كُيلِ   وَ مِنْ»السالم می گوید:  امرم علد  6جامعه شناسی سلطنت:

 )خدایر من و ذریّ  ام را( از شر هر سلطر  عندد حفظ کن. 

                                                
   سورۀ نحل. 211و  11آی  هری  2
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و ریرسا   « نهرد خرنواد »برای جرمع  شنرسی سلطن  برید ب  همرا  خوانند  محترم را  درازی را طی کندم بحث از  6

 خرندا  و ریرس  قبدل  مقدمرت این مسئل  اس .
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 آ  اس .  معنی لغوی سلطر  و سلطن  گفت  شد. امر مراد امرم معنی اصطالحی

 سلطن  یک اصطالح اس  ب  معنی سلط  بر امور سدرسی، اجتمرعی و مدیریتی جرمع . تعریف:

 منشأ سلطن  بر دو نوع اس : طبدعی و صرفرً اجتمرعی.  منشأ سلطنت:

طبدعی: هر خرنواد  ای طبعرً و قهراً رئدسی داشت  اس  ک  در طول ترری  این سم  را پدر داشت  مگر 

 ک ک  قبدل  ای دچرر مردر سرالری می گشت  اس . در موارد اند

این سم  خرنوادگی در خرندا  ک  از مجموع چند خرنواد  تشکدل می یرف ، در قرلب رئدس خرندا  

 و سپس در قرلب رئدس قبدل  ظهور می یرف  و برالخر  در یک جرمع  ب  صورت سلطر  در می آمد.

خود خرر  می گشا . در ایان بارر  بریاد با  چرائای       این روند طبدعی در مواردی از جریر  طبدعی 

ریرس  پدر، و چرائی ریرس  رئدس قبدل  و چرائی سلطن  سلطر  دق  کارد تار خارو  ایان روناد از      

 مرهد  طبدعی خود دربررۀ رئدس قبدل  و سلطر  شنرخت  شود: 

 دلدل:  چندئدس خرنواد  می شد؟ برای رپدر چرا 

 سمی قوی تر از ز  اس .پدر، مرد اس  و مرد از نظر ج -2

امور داخلی و هم در تاأمدن امندا     ردر ادار  امور خرنواد  مرد قوی تر از ز  اس  هم در تدبد -1

 خرنواد .

و دو ردیاف بارال نداز ایان افزونای       2طبعرً و خَلقرً مسئولد  پدر بادش از مسائولد  ماردر اسا      -3

 مسئولد  را تریدد می کند. 

دی هستند و نظر اکثری  قریب ب  اتفرق انسر  شنرسر  و جرمع  شنرسر  دو ردیف اول دو عرمل اقتصر

اس . امر ردیف سوم از دایرۀ اقتصرد فراتر رفت  و وارد قلمرو روا  شنرسی می شود و گرهی مورد انکارر  

 برخی هر می گردد. اسالم دربررۀ منشأ ریرس  پدر عرمل چهررمی ندز می آورد ب  شرح زیر: 

                                                
سرالر جرمعۀ سوئد می گذرد و در برخی قبریل قدیمی بود ، انحراف از طبدعا  انسارنی   آنچ  امروز در جرمعۀ مردر  2

و سقوط ب  طبدع  حدوانی اس . در مبرحث گذشت  ب  شرح رف  ک  منشأ مسئولد ، روح فطرت اس  ک  حداوا  فرقاد   

وتر  مادت اسا  و نمای    آ  اس ؛ رابطۀ حدوا  بر فرزند غریزی محض اس  برای بقری نسل، و کرربرد غریز  محدود و ک

 توا  نرم آ  را مسئولد  گذاش . 
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 مردا  بر پر دارند  )تکد  گر ( زنر  هستند.  2«:الرِّجالُ قَواامُونَ عَلَى النِّساءِ»اس : مرد قوّام ز   -3

؛ یعنی طبع طبدعی مرد و ز  را تبددن می کند و در «انشرئد »اس  ن  « جملۀ خبریّ »این آی  برصطالح 

انداز کلی اش  ندس . یک آیۀ انسر  شنرسی اس  ن  فقهی، گرچ  یک فقد  در چشم« حکم فقهی»مقرم 

 می تواند از آ  بهرمند شود.

هم ندس  کا  کادامدک از مارد و ز  ارزش و شاأ  بدشاتر      « ارزش گذاری»حتی این آی  در مقرم 

 دارند. بل صرفرً یک اصل طبدعی طبدع  هر دو را بدر  می کند. 

و نداز   وجودش مفدد اس : مداو  اش، بارگش.   ۀقوّام یعنی چ ؟ یک ترک مو را در نظر بگدرید؛ هم

بهترین هدزم اس  دودش هدچ تأثدر نرمطلوبی بر غذا نمی گذارد. آنگر  یک درخ  بدد بی برر و ثمار را  

 مطلوب دارد ترک ندز مطلوب ترین هدزم اس .  ۀدر نظر بگدرید ک  ب  هدچ دردی نمی خورد اگر سری

اند بر تکد  بر آ  سارپر  امر این ترک مو برای قوام و پری داری اش ندرزمند آ  درخ  بدد اس  تر بتو

 ندرزمند تکد  بر مرد اس .  ،ز  هر چ  برشد در قوام خود و در قوام خرنواد  و جرمع  1بریستد.

این عرمل چهررم ک  قرآ  آ  را بدر  می کند، یک عرمل کرمالً روانای و شخصادتی و غدار اقتصاردی     

 3اس .

ی، و صاورت ساوم نادارد.    «قاوام ز  »ی می شاود و یار   «مرد قوام»خرنواد  یر  یک اصل اساسی:

آفرینش مرد و ز  طوری اس  ک  اگر خرنواد  مرد قوامی نبرشد یعنی اگر این سم  و مسئولد  از مرد 

گرفت  شود او دیگر نمی تواند در عضوی  خرنواد  بمرند، زیرا طبدع  او و طبدع  ز  او را از عضاوی   

 حذف می کند. 

خرنواد  برشد و یر خرنواد  را رهر خواهد کرد. و این در صورتی اس  ام مرد یر برید قوّبر بدر  سرد  تر: 

 ک  ز  عمالً او را حذف نکند. 

 ،و اگر چندن مردی در اثر نرتوانی و بی چررگی در خرنواد  بمرند، مرنند برخی از ابزار بی ارزش خرن 
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 پس پدرم آی  یک پدرم ارزشی هم ندس .   1

 ک  در مبرحث پدشدن گذش .« منشأ خرنواد »اس  ن  ب  محور « منشأ ریرس  پدر»توج : این بحث ب  محور  3
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 خواهد بود.

سای و ز  شنرسای( یاک تجرباۀ     این اصل عالو  بر اصول و فروع نظری در انسر  شنرسی )و مرد شنر

جهارنی کا  ز  سارالری     ۀعدنی ترریخی هم هس ؛ در برخی بومدر  جزایر دور افترد  و برید  از جرمعا 

حرکم بود ، مردهر عضو اصلی خرنواد  نبود  اند؛ حتی هر فرزند مذکر کا  با  سان رشاد مای رسادد از       

گر ب  عنوا  یک عضو در تصمدمرت می گش  و ا -و یر ب  قول برخی هر: آزاد-عضوی  خرنواد  خرر  

 امور خرنواد  دخرل  می کرد از محدط خرنواد  اخرا  می گش . 

در مدر  قبدل  بزرگی ک  ز  سرالر بود  و در شمرل غرب دریری خزر می زیست  اند و کوروش ایرانی 

شاد؛ زنار     چندانی از مردا  نمای  ۀندز ب  دس  آنر  کشت  شد، حتی در امور نظرمی و جنگ ندز استفرد

هر بودند ک  داریوش ندز با    پستر  هری خود را می بریدند تر مرنع تدر اندازی شر  نشود. این مردم همر 

 2جنگ آنر  رف  لدکن بی نتدج  برگش .

قوم )ک  یاک   طول مدت دوام و بقری این قبدل  ز  سرالر برای مر معلوم ندس  امر مکرلمۀ رئدس این

ی دهد ک  این ز  از ز  سرالری قاومش پشادمر  باود و در صادد واگاذاری      ز  بود ( بر اسکندر نشر  م

سرالری  ب  یک مرد بود  اس ؛ وقتی ک  اسکندر پس از شکس  داریوش سوم ب  شرق ایرا  مای رود،  

 ز  مذکور ب  پدش او آمد  و می گوید: آمد  ام بر تو همبستر شوم تر پسری ب  دندر بدرورم مرنند تو برشد. 

چندن آرزوئی از انگدزۀ تبدیل قبدلۀ ز  سرالر ب  قبدلۀ مرد سرالر، نشئ  می گرفت  اس ؛  بدیهی اس 

 خواس  پسری داشت  برشد دارای خصریل اسکندر تر قبدل  اش را از برتالق ز  سرالری نجرت دهد. می  او

در هادچ  وندز بدیهی اس  ک  در مدر  آنر  یر اسرسرً خارنواد  ای وجاود نداشات  و اگار داشات  مارد       

تصمدمی دخرل  نداشت  اس ؛ مرد یر هرز  گرد و بدرو  از منظومۀ خرنواد  بود  و یر در زمرۀ ابزارهری 

 بی ارزش بود  اس . 

در همدن زمر  مر ک  مردرسرالری گسترش یرفت  و می یربد و جرمعۀ سوئد در این مسدر با  بارالترین   

ی را ب  مار روشان   «قوامز  »ی و سلطۀ «رد قوامعدم م»ثرر حد خود رسدد  اس ، نمونۀ خوبی اس  تر آ

 کند.

                                                
پدرندار. بخاش کاورش، داریاوش و اساکندر.      «   ایرا  برستر ترری»دربررۀ این قبدل  بزرگ ز  سرالر، رجوع کندد ب   2

 مورخدن در نرم این قبدل  و در تعددن دقدق محل زندگی شر  اختالف دارند. 
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ک  در روزنرم  اطالعرت منتشر شد، شرح داد   2«جرمعۀ سوئد»ی ر سلسل  مقرل  هراین موضوع را د 

ام در اینجر ب  اشرر  مختصر اکتفر می کنم: می توا  گف  اکثری  مردم سوئد بار اسارس ماردر سارالری     

تی نسب  ب  خرنواد  ندارد؛ هرز  گرد و بادو  عضاوی  رسامی در    کنند، مردهر هدچ مسئولدمی  زندگی

خرنواد  عمر خود را سپری می کنند؛ در شنرسنرم  هری شر  ب  نرم مردر اکتفر شد  حتی جرئی بارای نارم   

 پدر نگذاشت  اند. 

کمرش شکسات  اسا ، در    -اگر بتوا  نرم آ  را خرنواد  گذاش  -زیر مسئولد  خرنواد  ز  سوئدی

روز ب  روز ب  شدت در کرهش اسا ؛   کمتر ب  آبستن شد  و زایمر  تن می دهند. جمعد  سوئد نتدج 

واردات جمعد  از جوامع دیگر یکی از وظریف اولدّ  دول  اس . و اگر این گون  پدش رود در طی س  

ز   111/11دهۀ دیگر اکثری  قریب ب  اتفرق مردم سوئد مهرجرا  وارداتی خواهند بود. گویند زمارنی  

بر عنوا  عروس هری واراداتی از شرق آسدر آوردند تر بزایند و بر جمعد  سوئد بدفزایند، امر این عروسر  

از زایمر  خاودداری کردناد، دولا  هار چا        ،ندز پس از مدتی زیر فشرر مسئولد  ادار  امور فرزندا 

پادر جرمعاۀ    -برصطالح -کمک مرلی و تشویقرت دیگر می کند ب  نتدج  ای نمی رسد. کموندسم جنسی

 عدنی و تجربی ز  سرالری در عصر مدرندت  اس .  ۀرا در آورد  اس . و این نمونسوئد 

و نیز تجربه تاریخی، ملمو  و محسو  و غیر قابل انکار استت کته: اگتر ختانواده بتر      

ی باشد، زن نه از عضویت خانواده خارج می شود و نه ستمت و مستئولیتش   «مرد قوام»اسا  

گرچ  گرهی بل در اکثر موارد مرد قوامی جری خود را ب  مرد سرالری می دهد و داد   گرددحذف می 

السالم ندس ؛ اسرسارً ایان مکتاب از سارالری  در      علدهم بد  اس  ک  مورد امضری مکتب قرآ  و اهل

 الرِّجدالُ »خرنواد  بدزار اس  و نسخۀ طبدعی و فطری ای مطربق انسر  شنرسی ویژ  خود مای دهاد کا :    

 و حدیث هری فراوا  ب  محور خرنواد  ک  هر نوع سرالری  را محکوم می کنند.  1«.قَواامُونَ عَلَى النِّساءِ

در این مکتب مرد ن  تنهر مسئولد  عظدم دربررۀ خرنواد  و اوالد دارد بل نسب  ب  نو  هر، نبدر  هر و 

الساالم را در ایان دعار     م سجرد علدا  اوالد نسل هری بعدی خود احسرس مسئولد  دارد؛ دوبرر  سخن امر

                                                
 .2366رجوع کندد روزنرمۀ اطالعرت فروردین و اردیبهش  سرل  2

 سورۀ نسرء.   33آیۀ  1



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  111
 

ِيمِ  وَ مِنْ شَرِّ السَّيامَّةِ وَ الْهَامَّيةِ و الْعَامَّيةِ وَ     وَ ذُرْيَّتِي وَ أَعِذْنِي»بخواندد:  مِنَ الشَّيْطَانِ الرََّ

نْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ حَفِيدٍ  اللَّامَّةِ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ  وَ مِ

وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ شَدِيدٍ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَ وَضِيعٍ  وَ مِينْ شَيرِّ كُيلِّ صَيغِيرٍ وَ     

هِ حَرْباً مِنَ كَبِيرٍ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ َُرِيبٍ وَ بَعِيدٍ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَ لِأَهْلِ بَيْتِ

 «.صِراهٍ مُسْتَقِيمٍ عَلى آخِذٌ بِناصِيَتِها  إِنَّكَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ

آ  ای انسر ، ای مسلمر  مؤمن، وقتی ک  صحدف  را می خوانی آ  را بر نگر  علمی بخوا ؛ امرم معصوم 

صرفرً برای یرد داد   ،السالم را در امالء این متن عظدم رم برقر علد وق  فرزند معصوم خود ام ،وق  خود

امتا صتحیفه علتم    دعر صرف نکرد  اس  گرچ  اگر چندن هم بود خدلی ارزش داشا  ارزش اسرسای،   

  است در قالب دعا و دعا است در قالب علم.

مای دانناد و در    ر  شنرس، جرمع  شنرس، رابط  شنرس، و سعردت شانرس کجریند آنر  ک  خود را انس

محرفل علمی غرب و غرب زد  هر مدعی خدم  ب  انسر  هستند و نمی بدنناد کا  امارم ساجرد مارد را      

 .«وَ ذُرِّياتِي»مسئول نسل هری بعدی خود می داند: 

و از هر شرّی ک  نفس خودش را پرس می دارد ذریّ  اش را ندز از همۀ آ  هر پرس مای دارد. شاگفتر   

فارد انسار  و خارنوادۀ انسار  و جرمعاۀ       -را  پرسعردت را در پدش روی انسار  صحدف  چدس ؟ و چ  

قرار می دهد)!؟!(. سرا  مدرندت  ک  افسرر فکر و فرهنگ مردم را در دس  گرفت  اند با  کجار    -انسر 

 انسرنی را ب  کجر می برند!؟! ۀمی روند!؟! و انسر  و جرمع

صِراهٍ  عَلى إِنَّكَ»علمی و نسخۀ حدرتی را بر جملۀ السالم این کالم  و جرلب تر این ک  امرم علد 

، «پدر بود »ب  پریر  می برد ک  مر را ب  جنبۀ آفرینشی و طبدعی بود  مرد قوامی و مسئولد   «مُسْتَقِيمٍ

 توج  می دهد. 

دیدیم ک  احسرس مسئولد  در برابر ذریۀ و نسل هری بعدی یکی از خصاریل پدارمبرا  اسا  و لاذا     

 ری این سخن امرم را در قرآ  شرح دادم. ریش  ه

الساالم طاالق را یکای از     علادهم  بدا   مکتاب قارآ  و اهال    طالق؛ تنهتا ناهنجتار جتایز:   
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 دانست  اس . « رفترر جریز»نرهنجررترین رفتررهر می داند بر این هم  آ  را یک 

قرم تحلدل عرمل آ  امر در م«. نرسرزگرری دو همسر»عوامل طالق: ظرهراً طالق فقط یک عرمل دارد: 

 بر س  گون  اس : 

خاوا  از طارف مارد و    « تنوع طلبی»طالق بر انگدز  غریزی محض؛ غلبۀ شهوت جنسی در قرلب  -2

این بدترین و غدر انسرنی ترین و نرهنجررترین عمل اسا  کا     .خوا  از طرف ز  و خوا  از هر دو طرف

 منشأ آ  بدمرری روانی اس . 

ی بر فطرت سرلم و شخصد  سرلم نمی تواند بار همسار غریاز  گارای     در: مطالق بر انگدزۀ فطری -1

خود زندگی کند. و یر بر عکس: ز  بر فطرت سرلم و شخصد  سرلم نمی تواند زندگی بر مرد غریز  گارا  

 را تحمل کند. 

طالق بر هر دو انگدز : این پدچدد  ترین صورت مسئل  اس  و از موارد بس پدچدد  انسار  اسا     -3

هدای ، تربد ، تذکر و مشورت قربل حل ندس ، امار در دو ردیاف بارال امکار       -ب  هدچ وسدل  ایک  

 ارشرد، هدای  و تذکرات، امکر  حل و برگرداندد  زندگی مشترک ب  خط سالم ، در مواردی هس . 

د، چرر  ای جاز طاالق ندسا  زیارا زنادگی      گذرمی تالف حلّ اخ ۀمرحل ازدر مواردی ک  مسئل  

 آمدز آثرر زیر را دارد:  مشرجر 

 گرهی ب  قتل منجر می شود.  -2

 چندن زندگی مشترک نمی تواند اوالد سرلم بر شخصد  سرلم تربد  کند.  -1

آید ک  اگر می  امکر  کشدد  شد  یک طرف یر هر دو طرف ب  فحشرء و کموندسم جنسی پدش -3

کشرنند و اصل و اسارس   کموندسم جنسی میچندن خرنواد  هرئی در جرمع  بدشتر شوند جرمع  را ندز ب  

 دچرر خطر هر می گردد.« خرنواد »

 زندگی و عمر دو همسر ندز تبر  می گردد. -3

در نظر مردمی و حتی در نظر خدلی از دس  اندرکررا  علوم انسرنی، این ردیف چهررم در اول قارار  

دشار  را تبار  مای کارد یار اولادن       می گدرد. ای کرش این گون  بود و نرسرزگرری دو همسر فقط عمر خو

 ضررش همدن بود. امر در بدنش مکتب مر این خطر خدلی کوچک تر از س  ردیف برال اس .

هارز    لغرب در اثر مسدحد  پولسی طالق را ممنوع کرد و دچرر فسرد شد، سپس ن  فقط طالق با  
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 2ق گش .ندز دچرر فسرد از این طری برای ز  و مرد آزاد کرد این برر ندز گردی را

اجرز  بدهدد از نو تکرار کندم ک : مشکل غربی هار و علاوم انسارنی غربای در      حسد؟ یا غیرت؟

« غدارت »اس . اگر انسر  حدوا  اس  گرچ  بر پسوند متکرمل، پس هدچ معنارئی بارای   « انسر  شنرسی»

 ت.؛ برای غدرت مرد دربررۀ همسرش هدچ علتی یرف  نمی شود مگر حسرد«حسردت»نمی مرند مگر 

ب  شدت در بن بس  و بالتکلدفای مرناد  و درباررۀ     (و در همۀ جهر )امر امروز محرفل علمی غرب 

خرنواد  و غدرت، مرت و مبهوت مرند  اس ؛ هدچ نسخ  ای ب  عنوا  را  حل ارائ  نمی دهد: اگر غدرت 

ی اس . و همر  حسردت اس  برید ریش  کن شود زیرا حسردت یک انگدزش منفور، محکوم و غدر انسرن

عدنی جرمع  هر چ  غدرت ضعدف و الغر می شود، جرمع  دچرر بدمرری هاری   ۀاز جرنب دیگر در عرص

گونرگو  می گردد ک  کوچکترین آ  هر متالشی شد  نهرد خرنواد  اس  ک  منشأ فساردهری اجتمارعی،   

 .…اضطراب درونی افراد، عدم بهر  مندی از زندگی بر وجود امکرنرت گسترد  و...، و

در این جر برز می رسدم ب  کلدد طالئی ک  انسر  شنرسای مکتاب قارآ  و اهال بدا        کلید طالئی:

می گویاد: انسار  دو روح دارد: روح غریاز  و     1و دانشمند قرار می دهد؛)علدهم السالم( در اختدرر دانش 

دز روح فطرت؛ منشأ حسردت روح غریز  اس  و منشأ غدرت روح فطرت اس . حسردت و غدرت دو چ

 مستقل، دو تحرک کرمالً جدا از همدیگر، بر دو انگدز  کرمالً مستقل از هم. 

دق  فرمرئدد: در مواردی از این مجلدات ب  طور مکرر بحث و اساتدالل شاد  کا  منشاأ خارنواد ،      

 ، حقوق، هنجرر و نرهنجرر، اخالق، زیبر شنرسی و زیبر خواهی، هنر، حدرء و هر آنچ  انسر  دارد و ترری

 ا  فرقد آ  اس ، روح فطرت اس . حدو

بر علد  همۀ این امور کا    ،پرسش عدنی، تجربی و محسوس را عنوا  می کنم: آیر حسردتبند  یک 

نرشی از فطرت می شوند، ندس ؟ حسردت انگدزشی اس  ک  در جه  از هم پرشدد  خارنواد ، جرمعا ،   

مای   واهی، هنار و حدارء اسا . ایان حاس     ترری ، حقوق، هنجرر و نرهنجرر، اخالق، زیبرشنرسی و زیبر خ

این هر را پری مرل کند و می کند؛ هر جر یکی از این هار در سار راهاش قارار گدارد آ  را       ۀخواهد هم

                                                
 اهدم داش .در مبحث بعدی دربررۀ برال بود  آمرر طالق در ایرا  بحثی خو 2

 اگر چشم بدنر و گوش شنوا برشد.   1
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 مضمحل می کند.

 این امتدرزات انسرنی و نگهبر  انسرند  اس . ۀامر غدرت حرفظ و پرسدار هم

 حسردت بر علد  خوبی هر و غدرت بر ل  خوبی هر اس . 

 ت مدافع انسرند  اس ، امر حسردت غریزی ترین غریزۀ حدوانی اس .غدر

عدم تشخدص مرهد  این دو و نرتوانی در شنرخ  ویژگی هری این دو، زندگی انسار  پادش رفتا  را    

آشفت  تر و مضطرب تر از زندگی انسر  هری اولد  کرد  اس . آیر ب  راستی انسر  بر ادام  ایان زنادگی   

 …پر از رقرب  هری غدر انسرنی، پر جدال و پر جنگ آفرید  شد  اس ؟؟؟پر آشوب، پر استرس، 

زندگی را  ۀکجروی هری دانشمندا  منشرء کجروی فرهنگ جرمع  شد  و این هم  امکرنرت گسترد

رسدد  و فرهناگ با    « نمی دانم»برای مردم در نهری  تلخی قرار داد  اس  در نتدج  علم ب  بن بس  و 

 «.انسر  آزاری»دوز  

کنم  گویند: چرا در ایرا  ک  یک جرمع  دین دار اس ، آمرر طالق در حد برالئی اس ؟ عرض میمی

معنای  « حساردت »را ب  « غدرت»محکوم کردید، و « مرد سرالری»ی را بر نرم جعلی «مرد قوام»وقتی ک  

 الی طاالق  کردید. و این هر دو غلط و نردانی را ب  فرهنگ جرمعا  تحویال دادیاد نتدجا  اش آمارر بار      

 می شود.

تقلدد از نردانی غرب در انسر  شنرسی، همۀ اسرتدد و دانشجویر  تار  را فارا گرفتا  اسا ، و حاوزۀ      

و ایان سا     .و غدر علمی بسند  کرد  و یر ب  مزخرفرت یونرنی و باودائی « اخالق اندرزی»علمد  ندز یر ب  

 فرهنگ مبدل می شود؛ عالو  بر صدا و سدمرنردانی در کنرر هم از دانشگر  و حوز  ب  جرمع  رفت  و ب  

ب  ادبدرت کوچ  و خدربر  کشدد  شد  نکوهش مرد قوامی بر عنوا  مرد سرالری و نکوهش  ،مطبوعرت و

غدرت بر عنوا  حسردت برسر زبر  هر ز  و مرد افترد  اسا . از جهرلا  غدار از آثارر جرهالنا  چا        

 انتظرری دارید!؟!؟! 

مای   نداز گار   « جدول کلمرت متقارطع »   اس  ک  در نشریرت اختصرصیِحتی جریر  ب  جرئی رسدد

برید در جاوابش بنویسای   « حسردت»و گرهی می نویسد « غدرت»برید در جوابش بنویسی « رشک»نویسد 

 هر جر ک  می نویسد غدرت برید در جوابش یر حسردت را بنویسی و یر رشک را. :و برعکس«. غدرت»

گر  شمر دانشگر  اسالمی اس  )زیرا ک  ن  شنرخ  درسا  از انسار    دانش ن  صریحرً عرض می کنم:
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دارد و ن  تعریف درس ( و ن  حوز  علمد  ب  شنرخ  انسر  و تعریف انسر ، از ماتن قارآ  و حادیث    

رسدد  اس . و خش  اول چو  نهد معمرر کج تر هم  جری ابعرد زندگی و فرهنگ اجتمرعی دیوارهر کج 

 خواهند رف  و می روند.

گرو   س گوید: علوم انسرنی را اسالمی کندد، دانشگرهدر  ب   می و رهبر جرمع « ولی فقد »وقتی ک  

 تقسدم می شوند:

 2م ندز دین فرقد علام مرنناد مسادحد    گروهی می گویند: دین کجر و علم کجر، ب  گمر  شر  اسال-2

  مر )کا  خاود درمرناد  اناد(     اس . و حق دارند زیرا ن  اطالعی از مکتب اهل بد  دارند و ن  حوزویر

 چدزی ب  آنر  داد  اند. 

گروهی ب  اصل مسئل  برور دارند و در مواردی کوششی ندز از خودشر  نشر  می دهند لدکن چو  -1

 فرقد عقبۀ حوزوی هستند )ک  خود حوز  ندز فرقد انسر  شنرسی مکتب اس ( ب  جرئی نمی رسند. 

برنرم  هرئی ارائ  می دهند امر عقدم وسترو  ک  هنوز هم  «المرمور معذور»گرو  سوم ب  مصداق -3

 هدچ فرید  ای نداد  اس .

حرکم اس  و اشخرص ارسطوئی یک سر و گرد  برالتر از مکتب  امر حوزویر : تر یونرندرت بر حوز 

م و ب  قول نسد ،گرایر  معرفی می شوند و هر روز در صدا و سدمر مالصدرا تبلدغ می گردد و کسر  دیگر

و از جرنب دیگر مرترضای گاری و   «. این قرفل  تر ب  حشر لنگ اس  1تر کلّ  شد  مر دبنگ اس »شمرل 

بر این ک  در فق  مای خوانناد کا  کهرنا  گنار        -کهرن  ب  عنوا  عرفر  ب  فکر طالب قرلب می شود

خبا  هاری   و اشخرص مرترض و کرهن )ک  ب  درد هدچ جرمع  ای نخورد  اند( با  عناوا  ن   -کبدر  اس 

 ایمرنی و عرفرنی معرفی شد  و تبلدغ می شوند، ب  جرئی نخواهدم رسدد. 

مهجاور مرناد  ای و آ  ای    3«إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُدوراً »آ  ای قرآ  ک  خودت گفت  ای 

هر را ب  بریگارنی  ب  نرم مکتب شمر ب  یونرندرت )ک  خود غرب آ  اهل بد  )سالم اهلل علدکم( حوزویر  

ترری  انداخت ( و ب  بودائدرت )ک  خود هندیر  آ  را محکوم کرد  اند( می پردازند و از ایان بای راها     

                                                
 منظور مسدحد  موجود و تحریف شد  اس . 2

 البت  این گون  شد  مر ن  هر شد  مر. 1

 سورۀ فرقر . 31آیۀ  3
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 رفتن چ  کدفی هم می کنند و چ  قدر ب  خود می برلند. 

جامعه شناسی منشتاء  »یردآوری می شود ک  مقصد آخر این مبرحث  منشأ ریاست خاندان:

آ  را عناوا  و تدتار   « منشرء ریرس  خرنواد »گ هری پدشدن و قبل از مبحث اس  ک  در بر «سلطنت

جرمعا  شنرسای   » ۀبحث قرار دادیم و در آ  جر در پی نویس توضدح داد  شد ک  برای رسدد  با  مسائل  

برید ب  همرا  خوانند  محترم را  درازی را طی کندم. اکنو  این بحث ندز یکی دیگار از  « منشرء سلطن 

 و فرق مرهوی آ  بر سلطن  و جمهوری .« امرم »سلطن  اس . تر برسدم ب   ۀئلمقدمرت مس

تعریف: خرندا  عبررت اس  از مجموع  ای از خرنواد  هر ک  در تبارر نزدیاک متحاد و مشاترک     

 هستند. 

حضور دارند زیرا خرنادا  بار پریا  همار       ،چهرر عرمل ریرس  پدر ۀهم ،در منشرء ریرس  خرندا 

کا  از   «تقستیم کتار  »اس . لدکن تنهر ب  عنوا  شرط الزم هستند ن  شرط کرفی. چو   ینخرنواد  مبت

منجر می شود. این جرس  ک  عرمال   «تفکیک مالکیت»درو  خرنواد  شروع می شود، در خرندا  ب  

تعددن کنند  می شود؛ در روند طبدعی، رئادس  « ثروت»دهد و می  دیگری ضرورت و لزوم خود را نشر 

 اس  ک  ثروتمند ترین شر  برشد. خرندا  کسی

 تجرب ، و علم و دانش.  ،عرمل دیگر بررسی شوند: ثروت، سن چند ،پس برید در منشأ ریرس  خرندا  

ثروت را در اول، و سن و تجرب  را دوم و علم و دانش را در مرتب  ساوم آوردم. زیارا بحاث مار در     

تر همر  قدر کررآمدتر. آیر عرمال   چ  طبدعی روند طبدعی منشرء ریرس  اس  و در این روند عوامل هر

؟ بی تردید سن و تجربۀ سنی طبدعی تر اس ، لادکن همار    -ثروت طبدعی تر اس  یر عرمل سنّ و تجرب ؟

محادود یار    ۀ؛ ریرس  ب  هر معنی و بر هر دامن«آقریی چهرر ریرل هزین  دارد»طور ک  در مثل گفت  اند 

دشاوار اسا  کا  فارد فرقاد مارل، هوشامند و دارای         شنرسی بسی  روار، هزین  دارد. و ندز از نظر بدشت

مدیری  قوی شنرخت  شود. از این جه  اس  ک  در روند طبدعی، ثروت نقش مقدم بر سنّ و تجربا  را  

رئدس،  ۀپددا می کند. مگر این ک  شرایط زمرنی، و مکرنی، تفرخری و امندتی خرندا ، ندرز ب  سن و تجرب

 کند ک  عرمل ثروت را تح  الشعرع قرار دهد. را ب  حدی ایجرب 

تار   در روند طبدعی، علم و دانش هرگز عرمل تعددن کنند  در ریرس  ندس ؛ ب  هر مقدار هام قاوی  

رسرند ک  در کنرر رئدس قرار گدرد و نظرهری مشاورتی بدهاد.   می  برشد تنهر شخص را ب  سم  مشرور
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 ن عوامل را ندز خود دارد. امر اگر خود رئدس علم و دانش داشت  برشد ای

هرئی دارد ک  انجارم آ  هار معدارر تاوا  ریرساتی       رئدس خرندا  مسئولد  مسئولیت اعالم نشده:

اوس . این مسئولد  هر همگی ب  طور آگرهرن  و اعالم شد  مشخص هستند غدر از یک مورد ویژ  کا   

اس ؛ رئدس بریاد کسای برشاد کا       «اخرتف»گردد و آ   هر بر می ب  ضمریر نرخودآگر  افراد و خرنواد 

عنصری از افتخرر ب  ریرس  او در نرخودآگر  افراد تح  ریرستش برشد و اگر این احسرس با  خودآگار    

 هر هم برسد بهتر و قوی تر می گردد.

گرهی در عرصۀ تفرخر بشری این عنصر ب  حدی ب  مرحل  آگرهی هر می رسد ک  سانّ و تجربا  را   

 کند و گرهی ندز علم و دانش را بر ثروت و سنّ و تجرب  ندز فریق می کند. روت میتر از عرمل ث قوی

قبدل  عبررت اس  از مجموعا  ای از خرنادا  هار کا  در تبارر دور       :تعریف منشاء ریاست قبیله:

 متحد و مشترک هستند.

امار از   ریرس  رئدس خرندا ، حضاور دارناد   و ،در این موضوع ندز همۀ عوامل ریرس  پدر خرنواد 

و « ایجارد قادرت  »قبدال   2دۀ دیگری تعددن کنند  مای شاوند از  نقش شر  کرست  شد  و عوامل تعددن کنن

هر چ  افراد، خرنواد  هر و خرندا  هر در برابر قبریل دیگار با     ؛«تقوی  عرمل تفرخر»و « ایجرد امند »

 ر تن می دهند. بهتر و راح  ت ،افتخرر بدشتر نریل آیند ب  همر  مقدار ب  ریرس  رئدس

را ب  « کرریزمر»اصطالح  «رتفرخ»و عنصر هر بر تقلدد از لغ  و فرهنگ غربی گرهی ب  عرمل )امروز

 .(ک  برید گف  خرلی از اشکرل ندس برند می  کرر

هر چ  این عنصر در رابطۀ قبدل  بر رئدسش بدشتر برشد، ریسک سرنوش  سرز آ  برالتر مای گاردد؛   

د مدیری  پذیری، قبدل  را ب  قدرت و توسع  برسرند و ممکن اس  در اثر اشتبر  ممکن اس  در اثر ایجر

 رئدس هم  چدز قبدل  بر برد رود.

عبررت اس  از مجموعۀ قبدل  هار  تعریف: جرمع  در روند طبدعی،  سلطنت و ریاست بر جامعه:

دن مای کناد؛ وحادت    تعد «زبان»ک  در دورترین تبرر متحد و مشترک هستند. این اتحرد و اشتراک را 

 اس .  و نژاد زبر  )گرچ  بر لهج  هری متفروت( حرکی از اشتراک در تبرر

                                                
 دورتر شوند از کرربردشر  کرست  می شود.« تخمۀ اولی»از  -و ب  قول فردوسی -طبدعی اس  هر چ  از نطف  2
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اشتراک زبر  هر چ  نزدیک تر و قوی تر و هر چ  فررغ تر از لهج  هر برشد، ب  همار  مدازا  با     

 مؤثر اس .  ،کنند  در سلطن  سلطر عنوا  عرمل تعددن

س  خرنواد ، خرندا  و قبدل  همگی حضور دارناد و شارط   بنربراین در منشرء سلطن  ندز عوامل ریر

زبر  بود امر هدچ تأثدر تعدادن کنناد  نداشا ،     ندز الزم هستند لدکن شرط کرفی ندستند؛ در مراحل قبلی

 ۀقبریل متعدد بر وجود وحدت زبر ، کرمالً بر همدیگر منفک و مجازا بودناد، ایناک در تشاکّل جرمعا     

 ن عرمل اس .زبر  تعددن کنند  تری ،طبدعی

 ۀ طبدعای را با  چنادین جرمعاۀ    گرهی عوامل اجتمرعی و غدر طبدعی، یک جرمع حرکت معکو :

کند. و ندز یک قبدل  را ب  بخش هری کوچک، و یاک خرنادا  را با  گارو  هاری      می  کوچک تقسدم

کند. اگر عنصر یر عنرصر جغرافی طبدعی ندز بار عوامال اجتمارعی همدسا      می  کوچک خرنواد  تقسدم

 د.ندمرت بُرش قوی تر می یربقسرشند این تب

نرمی از عوامال اجتمارعی بارد  شاد؛     « حرک  معکوس» ۀدر مسئل سلطنت در جامعۀ پیش رفته:

عوامل مشروح در برال همگی مرهد  طبدعی داشتند، و منشاأ شار  روح غریازی بشار اسا ، امار منشاأ        

جرمع  هر چ  پادش رفتا  تار،     2یرا ک  منشأ جرمع  روح فطرت اس ؛اجتمرعدرت روح فطرت اس ، ز

اجتمرعی تر و هر چ  اجتمرعی تر، فطری تر. ب  شرط اینک  روح غریز  روح فطرت را سرکوب نکند و 

 جرمع  را ندز ب  خدم  خود نگدرد. 

سادر  ب  هر صورت؛ توسعۀ اجتمرعدرت )خوا  در مسدر درس  اقتضرهری فطاری برشاد و خاوا  در م   

اس  و آ  هر را از کرر می اندازد بر این فرق ک  توساعۀ   مذکور اقتضرهری غریز ( بر علد  عوامل طبدعی

اجتمرعدرت هر چ  غریزی تر برشد، در براندازی عوامل فطری بدشتر پدش می رود مرنند جرمع  سوئد ک  

سلط غریاز  و سارکوب شاد     هر چ  از ت جرمع  عوامل ایجرد کنندۀ خرنواد  را ندز از بدن برد  اس  و

کند و عوامل طبدعی فطاری را نگا    می  کنترل ر  مدزا  عوامل طبدعی غریزی رافطرت فررغ برشد ب  هم

 می دارد.

عوامل طبدعی خرنواد  دو بخش هستند: عوامل غریازی )= دوگارنگی جنساد  مارد و ز ( و عوامال      

                                                
 ندس .« قراردادهر»از این مجلدات ب  طور مستدل و مشروح تبددن شد  اس  ک  منشأ جرمع   و در موارد متعدد 2
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  .فطری. و چو  حدوا  فرقد روح فطرت اس  لذا فرقد خرنواد  اس

اصل توسعۀ جرمع  و اجتمرعدرت، یک روند جبری اس  ک  آفرینش انسر  او را برای آ  آفریاد  و  

جبراً ب  آ  سوی می برد و این کرر روح فطرت اس  همر  طور ک  آتش جبراً و قهراً و ذاتارً ساوزانند    

ود خوا  اسا  و  جرمع  اس . امر غریز  خ ۀاس ، روح فطرت ندز همر  طور ایجرد کنند  و پدید آورند

تضرد دارد امر چو  راهی غدر از پذیرش چدزی ب  نرم « هنجرر و نرهنجرر»حد و مرز نمی شنرسد و ذاترً بر 

جرمعا   »، «غریازۀ ضاد جرمعا    »جرمع  ندارد، می کوشد آ  را ندز در مسدر اقتضرهری خود قرار دهاد  

ر کرد  سلطن  را مخدوش، ریرسا   می گردد آ  گر  بر می گردد و بر علد  عوامل اولدۀ خود کر« خوا 

کناد؛ در نتدجا    مای   قبدل  را داغر ، ریرس  خرندا  را مضمحل و ریرس  پدر در خرنواد  را از ریش  بر

 ۀیک جرمع  بر اجتمرعدرت غریزی تشکدل می یربد لدکن بر روند طبدعی غریز ، و روح فطارت از عرصا  

رود، محصول فطرت ابازار دسا    می  نررفطرت اس ( ک   و مدیری  جرمع  )جرمع  ک  منشرشریرس

و روشش امپریرلدسم اسا   « امپراتوری»آید ک  نرمش می  غریز  می گردد، و سلطن  از نوع دیگر پدید

 معنی خود را از دس  می دهد. « تبرر مشترک»ک  اصل 

در چندن جرمع  ای ک  بر علد  منشرء خودش اس ، آنچ  محرل اس  آسودگی درونی انسار  اسا .   

 ۀجامعت  2ۀ بشری می گردد ن  جرمعۀ انسرنی.  بر علد  توسعۀ انسرنی می گردد، جرمع  یک جرمعتوسع

جهانی هم ضد نژاد پرستی می شود و هم نژاد پرست، هم ضد جنگ می شود و هم جنگ هتا  

را راه می اندازد، هم طرفدار محیط زیست می شود و هتم غتول تخریتب کننتدۀ محتیط متی       

 سی ک  امروز در بن بس  و دَوَرا  تضردهر گدر کرد  اس . و د  هر موارد اسر گردد.

 امر اگر فطرت سرکوب نشود، روند مشخص و معلوم را در پدش می گدرد: 

 غریز  و غرایز را سرکوب نمی کند بل آ  هر را جهتمند می کند.  :اوالً

 کند:می  غریزیرت را بر دو نوع تقسدم ثانیاً:

 سر .غریزیرت اصدل و الزم برای ان -2

                                                
و « تبددن جهر  و انسار  »السالم بشر بر انسر  فرق دارد. رجوع کندد ب  کترب  علدهم بد  از نظر مکتب قرآ  و اهل 2

  www.binesheno.com نو بدنش دیگر نوشت  هر در سری 
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ناژاد پرساتی )تفکداک     ؛غریزیرت نر اصدل و مزاحم رشد فطریرت، از آ  جمل  مازاحم جرمعا    -1

 و انسرنی ب  جرمع  هری سلطنتی، ۀتقسدم جرمع ؛جرمعۀ انسرنی ب  مرزهری زبر ، تبرر دور، تبرر نزدیک(

 ع  هستند. قبدل  و خرندا ، را از بدن می برد. زیرا این قبدل غرایز مزاحم توسعۀ انسرنی جرم

امر اصدل هر ن  تنهر مزاحم جرمع  ندستند بل مقوّم جرمع  هستند )از آ  جمل  اس  عوامال غریازی   

ک  در کنرر عوامل فطری خرنواد  را تشکدل می دهند( برید در همر  جه  خود کا  کماک با  ایجارد     

 ت اس  از بدن نبرد. غریزۀ جنسی هرز  گرد، خرنواد  را ک  مولود فطر ترخرنواد  اس  برقی بمرنند. 

گردی( بشدت تشویق مای کناد، آیار اگار بگاوئدم        اسالم شهوت جنسی را بر جهتمندی )بدو  هرز

حکم  ازدوا  هری مکرر و متعدد پدرمبر اسالم نوعی مبررزۀ عملی و سنتی آ  حضرت بار پدیادۀ بای    »

   ایم؟ سخن گزافی گفت« خرنوادگی آخرالزمرنی بود  و حمری  عملی از خرنواد  بود 

را بر آ  استحکرم و شدت تأسدس و حمری  کارد  تار    «رحم ۀصل»خرندا  ندز اصل اصدل  ۀو دربرر

 اصدل فطری را از هرز  گردی غریز  حفرظ  کند.  ۀحصرری ب  محور حریم خرنواد  برشد و این پدید

از  -غرایاز جهرنی امروز ک  افسرر توسع  در اختدرر غریز  اسا ، برخای    ۀدر جرمع با بیان دیگر:

شوند: می  از بدن می روند و غرایز دیگر جرنشدن آ  هر -قبدل غرایز سلطن ، قبدل  گرائی، خرندا  پرستی

سلطن  هر رفتند و جمهوری  هر آمدند امر مرزهر مرندند. مگر مرز غدر از غریز  منشأی دارد؟ تعصبرت 

دند. جنگ هری بدن القبریل رفا  لادکن   قبدل  ای رفتند امر نرسدونرلدسم هر جرمع  جهرنی را تک  تک  کر

هر گسترد  تر، بر کشترر بدشتر مرند. برخی جهرل  هر رفتند جری شر  را ب  جهرل   جنگ هری بدن مل 

هری انسرند  کش دادند. اضطرابرت درونی و روانی پدشدن رف  جریش را ب  اضاطرابرت انسار  کاش و    

 …انسرند  کش داد و

با    زیارا امر نبرید نسب  ب  قسام  خارلی آ  کاور باود     « برید دید قسم  پر لدوا  را»درس  اس  

 تشویق غریز  و ابلدس غریز  پرور، کوس و سرنری بخش پر، تفکر درس  را از انسر  سلب کرد  اس . 

سلطنت غریزی است و فرق مدر  سلطن  و امرم  در یک جمل :  امامت آری: ،سلطنت نه

 امامت فطری.

دول  هم الزم اس  و هم ضروری. امروز برخی از دس  اندرکررا  علوم  برای ادار  جرمع ، دولت:
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انسرنی معتقد هستند ک  جرمع  هدچ ندرزی ب  دول  ندارد. و یر می گویند: ضرر و مفرسد دول  بادش از  

 مضرات و مفرسد بی دولتی اس . برخی ندز می گویند مفرسد دول  کمتر از مفرسد بی دولتی ندس . 

ندارد خوار  در زمر  امدرالمؤمندن علد  السالم وقتی ک  جنگ هری داخلی جمل و  این بدنش ترزگی

صفدن را دیدند ک  خو  همدیگر را بر سر تصرحب خالف  می ریختند ب  فکر فرو رفتند و چو  سربقۀ 

مار مای    ؛را در مدر  عرب عدنرنی دید  بودند نتدج  گرفتند ک  اسالم آری، امار دولا  نا    « عدم دول »

إِنِ الْتُكْدمُ إِالَّ  »دم مرنند عرب عدنرنی ک  قر  هر بدو  دول  زندگی کردند، زندگی کندم. با  آیا    توان

 تمسک کرد  و شعرر عدم دول  را سر دادند.  2«لِلَّهِ

ا كَلِمَةُ حٍٍَّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْيمَ إِلَّي  »امدرالمؤمندن علد  السالم در پرس  شر  فرمود: 

ایان   1«:نْ أَمِييرٍ بَيرٍّ أَوْ فَياَِرٍ   [ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِلِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ ]إِلَّا لِلَّهِ

خادا برشاد، و لادکن     سخن حقی اس  ک  از آ  ارادۀ برطل می شود، آری هدچ حکمی ندس  مگر از آ ِ

ریرس  مخصوص خداوند اس . و حرل آ  ک  البّد اسا  بارای ماردم امداری     گویند: اِمررت و می  اینر 

 برشد خوا  مؤمن برشد و یر فرجر.

 یعنی حتی دول  فرجر بهتر از بی دولتی اس . 

امر سلطن  ب  هر معنی بر هر ویژگی، دول  فرجر اس ، زیارا منشاأ آ  عوامال غریازی اسا  )با        

روح  ،از مادیری  جرمعا ، و منشاأ خاود جرمعا       شرحی ک  گذش ( در حرلی ک  دول  عبررت اس 

اس : تضرد انسر   «تضاد»فطرت اس  و ادارۀ یک پدیدۀ فطری بر مدیریتی ک  مرهدترً غریزی اس  یک 

 3طرت؛ استخدام فطرت بر علد  خودش.بر علد  انسر ؛ تضرد فطرت بر علد  ف

 3«:حُيرّاً  غَيْرِكَ وَ َُدْ ََعَلَكَ اللَّيهُ  لَا تَكُنْ عَبْدَ»انسر  آزاد اس  و برید آزاد برشد ک  فرماود:  

 بردۀ دیگری مبرش ک  خداوند تو را آزاد آفرید  اس . 

                                                
 سورۀ یوسف.  31و آیۀ  سورۀ انعرم 21آیۀ  2

 .31نهج البالغ  خطبۀ  1

 در مبحث برال نمون  هرئی از این تضردهر و آثررشر  ب  شرح رف . 3

 .32نهج البالغ ، کتب، کترب  3
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سلطن  )ب  هر معنی و بر هر ویژگی( بر بردگی مردم مالزم اس ؛ سلطر  قرنو  وضع مای کناد و آ    

معنریی ندارد حتی  گذارد و مردم موظف می شوند ک  ب  آ  عمل کنند، این غدر از بردگیمی  را ب  اجرا

 ک  در این دعری امرم علد  السالم آمد  اس .  2سلطان عنیدن سلطر  تر چ  رسد ب  در سلطن  دلسوزتری

خداوند ک  آفریننادۀ انسار     1.«إِنِ الْتُكْمُ إِالَّ لِلَّهِ»هدچ کس بر هدچ کس دیگر حق حکوم  ندارد: 

 ک  حق حکوم  دارد. حکم اس  پس خداوند اس  انسرنی ندرزمند ۀاس  و جرمع

بنربراین، منشأ حکوم ، حکم خداوند اس  و حکم خداوند برید منشأ دول  و اِمررت گاردد. اگار   

 دول  فرجر اس .  ،منشأ دول  حکم الهی نبرشد، دول  فرجر می شود. پس سلطن 

رچا   می گردد گ و چو  عرمل آ  نژاد و نژاد پرستی می شود، ب  پدیدۀ اجتمرعی صرفرً غریزی مبدل

 کرنی آ  از خرنواد  ک  یک پدیدۀ فطری اس  شروع می گردد. روند تدریجی و پل  

را ب  خدم  غریز   -از قبدل خرنواد ، و جرمع  -پس سلطن  مشروعد  فطری ندارد بل امور فطری

 می گدرد.

رهدا   م»تواند از استبداد و دیکترتوری فررغ برشد. و این عالو  بر جنبۀ نظاری و   سلطن  هرگز نمی

 یک امر تجربی ترریخی مسلّم اس . « شنرسی

 3حرل مسئولد  گریزترین موجود اسا ؛ انسر  مسئولد  پذیرترین و در عدن  سلطنت مشروطه:

ل تارری  انسار    فطرتش او را مسئولد  گرا و غریز  اش او را مسئولد  گریز می کند. متأسفرن  بخش او

ش دوم آ  در مسدر کربرلدسم گذشت  اس  تر روزی ک  بخدس  ابلدس گشت  و  ۀبرزیچ )از آدم تر امروز(

بر این هم ، غریز  گرائی بدلدل نردرستی خودش همدش  مفرسد و مضرات خود  3فرا رسد و دارد می رسد.

را ب  انسر  نشر  داد  اس ؛ انسر  نتوانس  پدیدۀ غریزی سالطن  را تحمال کناد و در صادد مشاروط      

 کرد  سلطن  برآمد. 

                                                
الزمۀ قهاری سالطن  اسا  گرچا  درصاد آ  در یاک       « عندد بود »در برگ هری بعدی خواهد آمد ک  خصل   2

 سلطر  بر سلطر  دیگر فرق کند.

 سورۀ یوسف.  31سورۀ انعرم و آیۀ  21یۀ آ 1

   ب  طور مشروح بدر  شد  اس . «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ...»این مسئل  قبالً در معنی آیۀ  3

   www.binesheno.com نو بدنش سری « تشدّع و فراگدری جهرندش»رجوع کندد ب  کترب  3
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کا    2این موجود اجتمرعی تقلید از کندوی زنبور عسل؛قلدد از یک حشر  اس ؛ مشروط  یک ت

زند و می  اجتمرعی بودنش ندز غریزی محض اس  و لذا هزارا  سرل اس  ک  در یک حرل  ایستر در جر

 یک تحرک کوچک در اجتمرعی بود  آ  ر  نداد  اس .

و بدکرر و بی مسئولد  ندس  بل بزرگترین این تقلدد در تقلدد بودنش ندز نقص اسرسی دارد؛ ملک  کند

کند امر در مشروط  ملک  یر شر  مفتخوار محض، فرقد هر می  کرر را می کند او همۀ افراد کندو را تولدد

 1شود.نظرم این حشر  ندز سرقط می  نوع مسئولد  اس ، یعنی نظرم مشروط  از حد

ادۀ شخص شر  منشأ قرنو  اس  گرچ  در سلطن  استبدادی، خواس  و ار منشأ قانون در سلطنت:

همدش  مدر  شر  و سنر ناوعی   3بر اشکرل مختلف بود  اس .« مجلس سنر»همدش  در کنررش چدزی ب  نرم 

رنو  خواسا  و  جریر  داش  اگر سنر قوی تر می شد، منشأ ق« انشرء قرنو »درگدری و کشمکش بر سر 

داد با  انسر  با  هدچوجا  سارزگرر نباود؛ اسات     دن می گش  ک  بر فطرت عدال  خواراد  اشراف و مترف

 فردی جری خود را ب  استبداد طبقرتی می داد.

کا  در مبحاث    شاود مای   ساپرد    منشأ قرنو  ب  روند دموکراتداک جرمعا    و در سلطن  مشروط

 جمهوری  شرح آ  خواهد آمد. 

د و انسار   مشروطد  ندز ب  دلدل مرهد  غریزی محضاش، نارتوانی خاود را نشار  دا     جمهوریت:

ن  اقنرع کرد و ن  توانس  مدیری  شریساتۀ انسارنی را بارای ایان موضاوع فطاری        را دارای روح فطرت

ک  نطفۀ آ  در یونر  قدیم با  طاور موقا      -بدرورد. تقلدد از حشر ، عقدم و سترو  گش . جمهوری 

گش ، علم و جهال  شنرخت  شد؛ عقالند  بر هوی و هوس مسروی  بست  شد  بود، ب  عنوا  نسخۀ نجرت

                                                
 اجتمرع، ن  جرمع . این دو بر هم فرق دارند.  2
شرط اس  سلطر  برید از اشراف برشد. او توجا  نکارد    « شرف»می گوید در سلطن  « روح القواندن»نتسکدو در مو 1

ژ  در ترری  آسادر  د  ندارد بوی؟ این سخن او در واقعد  ترری  کلّ-ک  آیر شرف از قدرت نرشی می شود یر قدرت از شرف؟

 حکومتی را ترسدس کرد  اس . ۀلسلس ،قدرت نرشی شد  و یک فرد بدو  شرفاز  ک  معموالً شرف

البت  مراد او از شرف بر آنچ  در فرهنگ اسالم رایج اس  فرق دارد. و اسرسرً هدچ واژ  ای از شرف در قرآ  ندرماد    

 اس . و این خود جری تفکر و تأمل اس .

 بخش موسی و فرعو .« کربرال و پریر  ترریخش»شرح بدشتر در کترب  3
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 معدرر نظرم مدیریتی و منشأ قرنو  گش .  ،درس  و نردرس  ۀبرابر شد و رأی هر کس بر هر انگدز

مساوات میان نامساوی ها عین عدن ستم و بدداد اس  ک : « مسروات»و « تسروی»بدیهی اس  این 

مر نظر ب  این ک  مرهد  د انهر و استعدادهری افراد را آزاد کهر، فکر جمهوری توانس  ذهن ظلم است.

جرری کرد ک  برز تمد   غریزی و غدر فطری داش  و دارد، شکوفرئی فکر و اندیش  را در بستر غریزیرت

بشری یک تمد  صرفرً غریزی گش ؛ آب توسعۀ مدنی را در ذائق  انسرنی ب  ساراب مبادل کارد؛ هما      

هس  و هم  چدز توساع  یرفتا    چدز هس  آنچ  ندس  آسریش درو  و عدال  انسرنی اس . هم  چدز 

تر؛ شمشدر ب  توپ و ترنک و توپ ب   ابزار کش  و کشترر، خو  ریزی، تجروز و انهدامرت توسع  یرفت 

کالهک اتمی مبدل شد  اس . آیر ب  راستی انسر  این اس !؟! و برای این آفرید  شد !؟! این کا  وحشای   

 ترین حدوا  اس .

رفتش ندز این چندن می شود؛ پدشارف  در بساتر غریازۀ حداوانی     تمد  ک  مرهدتش غریزی برشد پدش 

 انسر . 

 

 امامت
 

 متکی اس . آری برتری .« برتری »امرم  ن  متکی ب  اشرافد  اس  و ن  متکی ب  قدرت. امر ب   

انسر  هر متفروت آفرید  شد  اند برتری برخی بر بر  دیگار یاک اصال مسالّم، تجربای و عدنای و       

 2ر تو نمی پسندی تغددر د  قضر را.واقعد  اس  ک  گفت  اند: گمشهود اس ؛ این 

 برتری هر بر دو نوع هستند:

 برتری هری غریزی: این نوع در عرلم حدوانی ب  درد می خورد و کررایی دارد. -2

 ۀ انسارنی برتری فطری: این نوع برتری هر هستند ک  جری گر  و نقش هر فرد را در نظارم جرمعا   -1

؛ آ  ک  شخصد  درونی اش سرلم تر اس  بر آ  ک  شخصد  بدمارر دارد فارق دارد؛ رأی   تعددن می کنند

                                                
 مگی بر اسرس حکم  الهی هستند ک  شرح آ  ندرزمند بحث طوالنی اس .البت  برتری  هر، ه 2
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این دو فرد اگر مسروی برشد عدن ظلم اس . و آ  ک  دانشمند اس  بر فرد کود  فرصل  دارد و مساروات  

 کرد  اس . « ارزش»مدر  این دو در امور اجتمرعی، حمرقتی اس  ک  اصل حمرق  را 

دش  غریز  دو کدس  دارد و خورجدن گون  اس ؛ انسر  می تواند از کدساۀ  هم خورجین غریزه:

 دفتد.ند ب  شرط آ  ک  ب  کدسۀ دیگر آ  غریز  خرر  شو

مدرندت ، ادار  غریزۀ جنسی و جرم هری نرشای   ۀهر در جرمع یکی از مشکالت بزرگ دول  مثال: 

خارر   « حفرظ  از خارنواد  »از مسئولد  خود را  هر برای آسریش خود از این مشکل، از آ  بود، دول 

کردند و در فرهنگ مردم غدرت را ب  حسردت معنی کرد  و آزادی جنسی را مشاروع کردناد. بار ایان     

غریاز  یعنای    ۀروند از مشکالت نرشی از قرنونمندی امور جنسی، خود را راح  کردند و آ  را در کدس

 و پراکند  تر بر گونرگونی جرم و بز  روبرو شدند. آزادی جنسی جری دادند. این برر بر مشکالت بزرگتر 

برتری هرئی ک  نظرم اجتمرعی امرم  بر آ  مبتنی می شود برتری هری فطری اس ؛ حتی آ  برتاری  

هری فطری ک  در خدم  غریز  برشد ندز مالک ندس ؛ علم و دانش ک  منشأ آ  فطرت اسا  اگار در   

سالح هری پدشرفت  منجار شاود، برتاری غریازی، منفای و       سرختن ابزار و آالت مدر  سرق  برشد یر ب 

 محکوم شمرد  می شود. گرچ  اصل و اسرس آ  روح فطرت برشد. 

دربارر   « اصال اجتبارء  »  مورد شاجتبرء یعنی گزینش. در قرآ  در ه «:اجتباء»امامت و اصل 

صاالحد  شخصاد    »ر و یار با  « علام »و یر بار  « هدای »پدرمبرا  آمد  اس  ک  هر کدام از آ  هر یر بر 

 همرا  هستند. « درو 

 بهتر اس  این آی  هر را مشرهد  کندم:

إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ أُماةً قانِتاً لِلَّهِ »سورۀ نحل دربررۀ حضرت ابراهدم می گوید:  212و  211آی  هری  -9

اباراهدم )با  تنهارئی(     «:صِراطٍ مُسْدتَقيمٍ  اهُ إِلىشاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَد -حَنيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ

شکرگزار نعم  هری خدا بود،  -امتی بود؛ متواضع، خرلی از هر گون  آف  شخصد ، و از مشرکر  نبود

 خدا او را اجتبرء کرد و ب  را  راس  هدایتش کرد. 

او باود  و پاس از   : در این آی  برتری هری فطری او شمرد  شد  ک  دلدال اجتبارء و گازینش    حتوضد

گزینش ندز خداوند ب  برتری هری او افزود  و او را بدش از پدش ب  را  مستقدم انسرند  هادای  کارد    
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 ای ابراهدم من تو را امرم مردم قرار می دهم. 2«:ي جاعِلُكَ لِلنَّا ِ إِماماًإِنِّ»اس  ک  می رسد ب  

 آ  گار   «:اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدى ُْما»سورۀ ط  دربررۀ حضرت آدم می فرمرید:  211آیۀ  -2

 او را برگزید و بر او بخشدد و هدایتش کرد. پروردگررش

 «:فَاجْتَبداهُ رَبُّدهُ فَجَعَلَدهُ مِدنَ الصادالِتين     »سورۀ قلم دربررۀ حضارت یاونس مای گویاد:      21آیۀ  -3

 او را برگزید و او را از صرلحر  قرار داد.  پروردگررش

سالم  و صاالحد   »روشن اس  ک  مراد از صرلحدن افرادی هستند ک  ب  برالترین درجۀ  وضیح:ت

و او را رسارل    1«:مِاَِدةِ أَلْدفٍ أَوْ يَزيددُون    وَ أَرْسَلْناهُ إِلى»رسدد  اند. تر آ  حضرت می رسد ب  « درو 

 دادیم ب  سوی مردمی ک  دارای جمعد  یکصدهزار یر بدشتر بودند.

أُولئِكَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّياةِ آدَمَ وَ مِمادنْ حَمَلْندا مَدعَ    »سورۀ مریم:  28آیۀ  -4

آنر  پدرمبرانی بودند ک  خداوند برای شار    «:نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّياةِ إِبْراهيمَ وَ إِسْراِيلَ وَ مِمانْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا

)بر کشتی( سوار کردیم، و از ذریّ  ابراهدم و یعقوب  حریّ  آدم و از کسرنی ک  همرا  نوم  داد ؛ از ذنع

 و از کسرنی ک  هدای  کردیم و برگزیدیم. 

گرو و گوسفند و برغ و بوستر  ندس ، مراد برتری هاری   ،در این گون  آی  هر مراد از نعم  توضیح:

افزایش علم و دانش آنر  در مرحلۀ نباوت و  « هدینر» . و مراد از اندیش  ای؛ بدنشی؛ شخصدتی و علم اس

 امکر  ندارد. ،امرم  اس ، زیرا هدای  عدن علم اس ؛ هدای  ب  چدزی بدو  اعطری علم ب  آ  چدز

يْنا وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْتاقَ وَ يَعْقُوبَ كُالًّ هَدَيْنا وَ نُوحداً هَددَ  »سورۀ انعرم:  81و  86، 82، 83آی  هری  -5

وَ  -وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُتْسِنينَ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّياتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى

وَ كالًّ فَضَّدلْنا   وَ إِسْماعيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً -وَ إِلْيا َ كُلٌّ مِنَ الصاالِتينَ وَ عيسى زَكَرِياا وَ يَتْيى

 «.صِراطٍ مُسْتَقيمٍ وَ مِنْ آباِِهِمْ وَ ذُرِّيااتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى -عَلَى الْعالَمينَ

وَ رُسُدلِهِ وَ إِنْ   مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَدآمِنُوا بِاللَّدهِ   وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبي»...سورۀ آل عمرا :  211آیۀ  -6

... ولدکن خداوند اجتبرء می کند )اشخرصای را کا  عباررت برشاند از(     «:تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظيمٌ

                                                
 سورۀ بقر . 213آیۀ  2

 سورۀ صرفرت. 231آیۀ  1
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 پدرمبرانش، پس ب  خدا و پدرمبرانش ایمر  بدرورید و اگر ایمر  بدرورید پس برای شمر هس  اجر عظدم.

زندگی فردی و اجتمرعی انسرنی و انسرند  نریل می شوید و هم  اجر عظدم؛ هم در دندر ک  ب  توضیح:

 در آخرت ب  بهش  جرودا . 

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصاى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصايْنا بِهِ »سورۀ شوری:  23آیۀ  -7

وَ ال تَتَفَرَّقُوا فيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ مدا تَددْعُوهُمْ إِلَيْدهِ اللَّدهُ      أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ عيسى إِبْراهيمَ وَ مُوسى

نداز همار  را    حدینی را برای شمر تشریع کرد کا  با  ناو    «:إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ يُنيب يَجْتَبي

موسی و عدسی سفررش کردیم این بود ک : توصد  کرد  بود. و آنچ  را بر تو وحی کردیم و ب  ابراهدم و 

گرا  اس  آنچ  شمر آنر  را ب  آ  دعوت می  دین را برپر دارید و در آ  تفرق  ایجرد نکندد. بر مشرکر 

کندد. خداوند هر کسی را بخواهد )بر نبوت و امرم ( اجتبرء می کند و هر کسی را ک  ب  سوی او روی 

 کند.  نهد هدای  می

هم  بعدی فردی و اجتمرعی، سدرسی و اقتصردی،  برنرمۀ علمی واین قبدل آی  هر یعنی  در دین توضیح:

 اخالقی و اجرائی. یعنی یک نسخ  )بل امّ النسخ ( کرمل برای زیس  انسرنی انسر .

« بارور قلبای  »دین ک  در برخی آیرت با  معنای    ۀدین یعنی یک مکتب کرمل و هم  بعدی. بر آ  واژ

 در این جر سخن از تشریع اس  ن  از عقدد  صرفرً برطنی.  آمد  فرق دارد، زیرا

وَ كَذلِكَ يَجْتَبيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُدكَ مِدنْ تَأْويدلِ الْأَحاديدثِ وَ يُدتِمُّ نِعْمَتَدهُ       »سورۀ یوسف:  6آیۀ  -8

ترویل »)یعقوب ب  یوسف گف :( این گون  پروردگررت تو را اجتبرء کرد  و بر می گزیندو علم  «:عَلَيْكَ

 را بر تو اعطر می کند و نعمتش را بر تو تکمدل می کند. « احردیث

 دو کرربرد دارد:« احردیث»واژۀ  توضیح:

 صدغۀ جمع حدیث ب  معنی حدیث هر، نقل قول هر و روای  هر.  -2

، ب  معنی قول هر، نظری  هر، بدنش هر، مکتب هر. و با  قاول اماروزی هار:     «احدوث »صدغۀ جمع  -1

 «. رایسم ه»

در این آی  کرربرد دوم درس  اس : یعقوب ب  یوسف می گوید: خداوند تو را اجتبرء می کند و توا  

 شنرخ  و تحلدل نظری  هر و مکتب هر و ایسم هر را ب  تو می دهد. 
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را ب  تأویل « تأویل االحردیث»  هس ، مفسرین دمتأسفرن  چو  در سور  یوسف سخن از خواب دی

تفسدر کرد  اند. شگفتر! بزرگترین مقرمی ک  ب  یوسف می دهند تعبدر خواب اسا   خواب هر و رؤیرهر 

ک  بر هدچکدام از دوکرربرد واژ  احردیث سرزگرر ندس . بلی این متو  تفسدری اکثر پدرم هاری سارزند    

 عوامرن  گرفت  اند.  سخدفقرآ  را ب  معرنی 

و « اجتبارء »ی، و ن  انتخرب دمکراتدک، بل انتخرب آری، امر ن  انتخرب سلطنتی اریستوکراس امامت:

 انتخرب الهی. 

فطرت انسر  ندز همدش  ب  انتخرب الهای دعاوت کارد  اسا : عجداب اسا ؛ در دورا  سالطن  و        

اشراف سلطر  را تعددن می کردند برز در  ۀاریستوکراسی ک  اکثری  ترری  گذشت  را اشغرل کرد  و طبق

نت موهبتی است الهی که به فالن خاندان و فتالن کتس   سلطسرلوحۀ منشور سلطن  می نوشتند: 

  اعطا کرده است.

این انگدزش و خواستۀ درونی فطرت بود و آنر  گرچ  ب  آ  عمال نمای کردناد و را  غریاز  را در     

پدش می گرفتند، برز تح  فشرر روح فطرت انتخرب خود را بر اجتبرء الهی پشتدبرنی می کردند. ب  جاری  

 خودشار   الهی پی روی کنند و انتخرب خودشر  را تربع آ  کنند، اجتبرء را تربع انتخرب این ک  از اجتبرء

 می کردند.

فِطْدرَ َ اللَّدهِ   »دهاد.   آری؛ فطرت سرکوب می شود لدکن از بدن نمی رود و همدش  خود را نشر  می

طدر کرد  اس ، در این انسر  هر را بر آ  تف ک  فطرت الهی 2«:فَطَرَ النَّا َ عَلَيْها ال تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الَّتي

آفرینش خدا امکر  تبدیل ندس . فطرت سرکوب می شود امر هرگز ب  غریاز  مبادل نمای گاردد. و در     

اساتوار، ولای    مکتاب این اس  دین و  «:ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكََْرَ النَّا ِ ال يَعْلَمُون»ادام  می گوید: 

 نمی فهمند.  اکثری  مردم

 همر  اکثری  ک  پریگر  نظرم جمهوری  اس .

 -خاوار   ؛مندن علد  السالم را دیادیم ؤکالم امدرالم یدر مبرحث قبل جمهوریت:دموکراسی و 

لَا »در پرس  آنر  فرمود:  ن ، دول  ،ریآاسالم  :گفتند می -مرنند برخی از دانشمندا  علوم انسرنی معرصر
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البد اس  برای مردم یک امدر؛ امدر ندک سرش  و ندکوکارر یار    2«:مِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاَِرٍنْ أَبُدَّ لِلنَّاسِ مِ

 امدر بد سرش  و بدکرر.

 یعنی حتی دول  فرجر از بی دولتی بهتر اس . 

امر این سخن او دربررۀ ضرورت و لزوم و اهمد  دول  اس  ک  هرچا  برشاد از بای دولتای بهتار       

 ب  معنی تأیدد و امضری دول  فرجر ندس .اس ، بدیهی اس  ک  این سخن 

 ؟«بدسرشا  »؟ یر دولتی اس  بار مرهدا    «ندک سرش »دول  دموکراتدک، دولتی اس  بر مرهد   

مرهدتش چدس ؟ اگر منشأ دول  سالطنتی خواسا  و ارادۀ طبقا  ساتمگر اشاراف باود، منشاأ دولا          

علم و داناش، فهام و ادراک در   ل اهدموکراتدک خواس  و ارادۀ اکثری  اس  ک  بدیهی اس  همدش  

 «.اقلِ اقلد »اقلد  هستند آ  هم 

اس . جهلی ک  عمالً بر علم « جهل»اس  و منشأ دول  دموکراتدک « ستم»پس منشأ دول  سلطنتی 

 و دانش حرکم می شود.

در مبرحث علمی جرئی برای تعررف و تعررفرت ندس ؛ چرا از کنارر ایان حقدقا  و واقعدا  کا        

نمی گوئدم: جمهوری  حرکمد  جهال و  م اس  بر تسرمح عبور می کندم؟ چرا ب  صراح  آشکرر و مسلّ

 ؟ چرا؟ و چرا؟-تحقدر علم و دانش اس 

آی  هری نبوت و امرم  دیدیم ک  رهبری فکری و اجرائی )نبوت و امرم ( مشاروط با  علام و     رد

 دانش، هدای  و اجتبری الهی اس .

امرما ،   «.لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِينْ أَمِيير  »گوید هس ، بس مهم: می ای در این کالم امدرالمؤمندن نکت 

امررت اس ، سلطن  ندز امررت اس  امر جمهوری  فرقاد اماررت اسا ؛ فارد منتخاب در جمهوریا        

هرچ  هس ، امدر ندس ، بل مأمور اس ؛ او نمی تواند خرر  از خواست  هری اکثریا  جرهال، کارری    

آل جمهوری  و اگر چنادن نبرشاد جمهوریا  ندسا . منتخاب اکثریا        بکند. و این اس  مرهد  اید  
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 2م برشد برید را  جرهال  را برود.اگر عرلم ه ،جرهل

دول  فرجر، بل دول  جهل اس . و جهل هرگاز از   پس دول  دموکراتدک ن  دول  برّ اس  و ن 

ت  و ابلادس بار پارال     فسق و فجور فررغ نمی شود. و این اس  ک  فسق و فجور جرمعۀ جهرنی را فرا گرف

جهل بر گردۀ جهرندر  سوار اس ؛ هم  چدز را مضطرب کرد  حتی دانش دانشمندا  را بر مبناری جهال   

اد  و منشاأ جرمعا    گویند: اخالق اعتبرری و قراردادی اس ، همچندن منشأ خرنوگرائی قرار داد  ک  می

ء نوعی نقص روانی و بدمرری اس ، و... منشأ هنجرر و نرهنجرر ندز عردت هر اس ، حدر 1قراردادهر اس ،

و مصنوعدرت دانستند و اینک هم در مدیری  جرمع  هر و هم در مدیری  « مصنوعرت»همۀ فطریرت را 

جهرنی ب  بن بس  رسدد  اند و سرزمر  ملل شر  ندز هدچ کرری نمی تواند بکند زیرا خود مرهدتارً   ۀجرمع

 زادۀ این جهل هر اس . 

اس  زیرا ک  شرایط آ  را دارد؛ علم و دانش، ساالم  شخصاد  درو ،   « امدر برّ»امرم، امدر اس ، 

اس ؛ خدائی کا  خادای همگار  اعام از اقلدا  و      « مجتبری خدا»هدای  الهی را دارد و او برگزید  و 

 اکثری  اس ؛ او ب  نمریندگی از مردم امدر مردم را انتخرب می کند، آیر نبرید ب  اجتبری او اعتمرد کرد؟! 

در پرس  ب  این پرسش، آنر  ک  هم روح فطرت را نشنرخت  اند و هم فطرتشر  سرکوب شد  اسا ،  

خدا ندس ، او انسر  را خلق کرد  و ب  سر خود رهر  ۀمی گویند: اسرسرً چندن گزینش و اجتبرئی در برنرم

ر دورا  این بدنش غدر از حرکمدا  ساتم )در دورا  سالطن ( و حرکمدا  جهال د      ۀکرد  اس . و نتدج

 دمکراتدز  ندس .

جریار  زنادگی    ۀقرار اس  انسر  پدشرف  کند، و روز ب  روز زاویا  پیشرفت بر علیه پیشرفت:

 انسرنی برسد.  ۀاش را بر حدوا ، برزتر کند و فرصل  اش را از موجود صرفرً غریزی بدشتر کرد  و ب  توسع

                                                
پروفسور حرمد الگرر از آمریکر ب  حضور امرم خمدنای)ر ( رسادد و پرسادد: آیار نظارم حکاومتی        2

اس  ک  امروز تشکدل داد  ایاد؟ امارم گفا : نا ، مار مای رویام کا  با            دنر هماسالمی مورد نظر شم

 حکوم  اسالمی بر مرهد  اسالمی برسدم. 
اساالمی فرصال     ۀ، مقرم معظم رهبری گف : مر هنوز بر دول  اساالمی و جرمعا  2316و در یکی از روزهری شهریور 

 داریم، امددوارم ب  آ  برسدم.

 ا  ژاک روسو در دانشگر  هری مر تدریس می شود.ژ« قراردادهری اجتمرعی»هنوز هم  1
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  و خواهد باود، وقتای کا  افسارر     در آفرینش جهر  و انسر ، تکرمل و پدشرف ، جبری و قهری اس

روند توسع  در دس  غریز  برشد، انسر  در همر  خط غریز  و حدواند  پدشارف  خواهاد کارد. ایان     

 توسع ، توسع  بر علد  توسعۀ انسرنی اس . 

الت برزی سر کوچ  و محل  تر گرو  هری تشاکدالتی مرفدارئی،    منشأ هنجار شکنی و الت بازی:

متأسفرن  علوم انسرنی روز این هر دو منشاأ را فربا    «. جهل»اس  و یر « عدال  عدم»همگی یر منشأشر  

 یقراردادی تلقی می شوند، چ  جرئی بارای عادال  و فرقا    ،تر و گشردتر می کند. وقتی ک  همۀ فطریرت

می مرند؟ الت می گوید: پس چرا برید او بخورد من نخاورم؟   ،مدر  مفهوم حق و نرحق، هنجرر و نرهنجرر

ک  منشأ هنجرر و نرهنجرر اس . و  نرسم؟ چرا برید اسدر عردت هر برشماو ب  هوس هریش برسد من  چرا

در این منطق )در این عرصۀ علوم انسرنی( حق بر الت هر اس  و موعظ  گرا  و هدئ  هری منصاف  هام   

 جرهل اند و هم ستمگر. 

دس  اندرکررا  علوم انسرنی این آش ترر و پود، اصول و فروع فرهنگ را علوم انسرنی تعددن می کند. 

جهرنی پخت  اند، پس چرا خربز  را خورد  اند امر پری لرز آ  جر خرلی می کنند؛ برد در  ۀرا برای جرمع

 غبغب انداخت  و الت هر و گرو  هری مرفدرئی را محکوم می کنند و ب  محرکم  می کشرنند؟؟؟

فقد  مبرحث زیاردی در ایان مجلادات و در     دربررۀ والی  و امرم  و والی  امامت و والیت: 

تکرار نمی کنم، تنهر این موضاوع را دوبارر  و چنادبرر  مای     دیگر نوشت  هر آورد  ام و در این جر از نو 

اس  ک  انسر  را حدوا  مای دانناد و از   « انسر  شنرسی»گویم: کلدد طالئی گمشدۀ علوم انسرنی روز، در 

 روح فطرت انسر  غرفل هستند. 

قرآ  ک  برای همگر  آمد  و هدفی غدر از نجرت اکثری  از ستم اقلد ، نادارد   یت در قرآن:اکثر

 یدتامر همدش  تذکر داد  اس  ک  برید اکثری  از یک اقلد  پی روی کند؛ ن  از اقلد  اشراف بل از اقلّ

رت شنرس و فطرت ک  دانشمندا  هستند. و در این اقلد  ن  از دانشمندا  غریز  گرا بل از دانشمندا  فط

 گرا. واالّ ابلدس دانشنمدترین دانشمندا  اس .

و ابلدس را سمبل آنر  معرفی کرد  اسا . آ  گار     2دانشمندا  غریز  گرا را ب  شدت نکوهش کرد 

                                                
 سورۀ قصص. 18سورۀ اعراف و در آیۀ  212از آ  جمل  در آیۀ  2



 113دعری بدس  و سوم  
 

پی روی کرد  از اکثری  )همر  اکثری  ک  خود برای نجرت آ  هر آمد ( را ندز نکوهش می کناد. در  

و  «أَكََْرَ النَّا ِ ال يَشْكُرُون»و گرهی بر عبررت  «أَكََْرَ النَّا ِ ال يَعْلَمُون»بررت آی  هری متعدد گرهی بر ع

وَ »گرهی بر تعبدرات دیگر، اکثری  را فرقد صالحد  پی روی کرد ، معرفی کرد  اس  باویژ  در آیاۀ   

اگر از اکثری  مردم روی زمدن طبعد  کنی تاو   2«:إِنْ تُطِعْ أَكََْرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّه

 را از را  خدا منحرف می کنند. 

 ب  نصّ این آی ، دمکراسی انحراف از را  درس  انسرنی و انسرند  اس . 

این بحث آ  ندس  ک  افالطو  ب  آ  معتقد اس  او می گوید: برید فالسف  بر جرمع   ۀنتدج تکمله:

السالم می گوید: برید دانشمند فطرت گرا ک  فطارت   علدهم بد  لحکوم  کنند. امر مکتب قرآ  و اه

تعدادن  « اجتباری الهای  »در انسر  شنرسی او پری  اصلی برشد، حرکم شود. وانگهی همدن دانشمند ندز برید بر 

 شود. 

)کا  فقاط امارم     را و امارم  خداوند مستقدمرً اجتبرء می کند. -ک  هم نبی اس  و هم امرم -را پدرمبر

پدرمبر معرفی می کند. و در عصر غدب  امارم، جرنشادن او را دیان شنرسار  فطارت گارا و        نبی( اس  ن 

 ن  انتخرب، ک  برز در این جر این مبرحث را تکرار نمی کنم.« کشف»فطرت شنرس کشف می کنند؛ 

ِيمِ الشَّيْ مِنَ وَ ذُرْيَّتِي وَ أَعِذْنِي»برگردیم ب  متن دعر: امرم می گوید:  سلطان عنید:  طَانِ الرََّ

و )خدایر( مرا و ذریّ  ام را از شرّ شدطر  و.... و از شر هر سلطر   «:وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدوَ.... 

 عندد حفظ کن.

عمل کرد در حارلی کا  حاق را مای      حق بر خالف عَنَدَ الرّجل: خالف التق و هو عارف به: لغت:

 شنرخ .

 ، و ب  حق عمل نکرد ، مخرلف  عرمدان  بر حق. مداً حق را نپذیرفتنر دانست  و تععنرد: ب  طو

؛ دربررۀ کسی یر چدزی اختدرر کرمل داشتن. و یاک  «تسلط داشتن»سلطر  یک معنی لغوی دارد یعنی 

الساالم در ایان ساخن معنای لغاوی اسا  یار         اس ، ایر مراد امرم علد « شر »معنی اصطالحی دارد و آ  

 اصطالحی. 
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ک  مرادش معنی اصطالحی اس  امر ن  ب  معنی شر  بل ب  معنی هر کسی ک  بر جرمع  روشن اس  

 حکوم  داشت  برشد خوا  شر  برشد و خوا  رئدس جمهور و خوا  هدئ  ریرس  جمهوری. 

نمای تواناد فاررغ از عنارد برشاد. و      بر بحث مشروحی ک  گذش  روشن می شود ک  سلطن  مرهدترً 

منفی تر از آ  دارد؛ اگر یک شر  بر اسرس تمریالت خود بر حاق مخرلفا    ریرس  دموکراتدک مرهدتی 

عمل خواهد کرد، حتی در مواردی بر خالف  ،کند، یک رئدس جمهور مطربق خواست  اکثری  بی دانش

زیرا ک  مرهد  « عُبدد»دانست  هر و یقدن هری خود عمل خواهد کرد؛ رئدس جمهور هم عندد اس  و هم 

ن اقتضرئی ندارد، شر  اگر عندد برشد دستکم مرهدترً عُبدد ندس ، شر  اس  دیگارا  را  جمهوری  غدر از ای

عُبدد خود می داند. قدرتمندترین رئدس جمهور، بردۀ امدرل جرهال  اس  گرچ  خودش عرلم و دانشامند  

 برشد. پرسش هری اسرسی: 

رند  اوس ، چرا برید انسر  ک  حرّ آفرید  شد  و حرّی  شرخص انس چرا باید اطاعت کنیم؟ -9

 از دیگری اطرع  کند؟

همگر  دوس  دارند ک  مطرع برشند ن  مطدع، ایان خصدصاۀ    از چه کسی باید اطاعت کنیم؟ -2

ذاتی هر فرد انسر  اس . چرا برید این حق را از همگر  سلب کندم و ب  یک نفر )یر چند نفار( مخاتص   

 این حق از دیگرا  سلب شود و در انحصرر او برشد.  کندم؟ پس برید شخص مطرع امتدرزاتی داشت  برشد ک 

سپس ایان حاق   و  «.الحٍّ لمن غلب»در نظرم سلطن ، زور و غلب ، این انحصرر را تعددن می کند: 

گردد و یک شود ک  حتی از مصداق الحق لمن غلب ندز خرر  مینرشی از زور در خرنوادۀ او منحصر می

 دا می کند.فرد نرتوا  ندز حق مطرع بود  را پد

را « مطرع باود  خاود  »ذاتی  ۀو در نظرم جمهوری  طوری تلقی می شود ک  گویر همگر ، این خواست

اس ؛ هدچ کسی ذاترً راضی ندسا   « ی کرذبتلقّ»  یک فرد معدن می دهند. و این بدانند ک  حق خود می

 ک  حق خودش را ب  دیگری بدهد. 

  این حق ب  من نمی رسد و مجبورم از آ  صرفنظر کانم  گوید: اکنو  کمی  تلقی صردق این اس : او

و حق خودم را ب  دیگری بدهم، آ  را ب  فالنی می دهم. مجبوری  اس  ن  اختدرر، نرچارری اسا  نا     

 ی .حرّانتخرب، زور اس  ن  آزادی، گرفترری اس  ن  آسریش، بردگی اس  ن  

توج  کندد تر روشن « یشۀ حقوقی حکوم ر»برای شرح مرهد  امرم  برید ب   اما در نظام امامتی:
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 تح  حکوم  حرکم کجرس ؟ افراد شود منشأ حق حکوم  حرکم چدس ؟ و جریگر  حق

اسا ، الزم اسا  ابتادا با  حقاوق      « حقوق اجتمارعی »  یک مسئلۀ مهم از کبرای تبددن این مسئل  

مکتبای( حتای در بدانش ضاد     اقتصردی ب  پردازیم: در هر نظرم اقتصردی )بر هر بدنش فردی و بر هر بدنش 

هر و امدرل فردی افراد، آزاد ندس  و محدود اس . بدین شرح کا  افاراد حاق     مکتبی لدبرالدسم، خواست 

نداز  « جرمعا  »خواهد. زیرا چدزی ب  نارم   گون  می ندارند مرلک هم  چدز شوند گرچ  غریزۀ شر  این

نرمدد  می شود قربل تملک « منربع طبدعی»حرً حق و حقوقی دارد؛ را  هر و جرد  هر و آنچ  امروز اصطال

کند ک  حق دارد در آ  هر تصارف کارد  و مرلاک     فردی افراد ندس ، گرچ  گرهی فردی احسرس می

شود. این احسرس او غریزی اس  ن  فطری در حرلی ک  منشأ حقوق، روح فطرت اس  ن  روح غریاز  و  

 ارد. ک  فرقد روح فطرت اس ، نظرم حقوقی ندلذا حدوا  

در آ  هر را  نادارد. یعنای   « مرلکد  فردی»مسجدهر، معبدهر، دریرهر، و... از همدن جمل  هستند ک  

 هدچ فردی از افراد حق تملک آ  هر را ندارد و اگر چندن احسرس داشت  برشد احسرس کرذب اس . 

و ایان با    «. هللحاق ا »امر اسالم می گوید «. حق جرمع »در اصطالح امروزی ب  این موارد می گویند 

معتقد اس ، در عرصۀ حقوق، ن  اصارل  را  « شخصد  جرمع »معنی سلب حق جرمع  ندس ، اسالم ب  

امر در حقوق جرمع ، خادا را نمرینادۀ جرمعا  مای     «. امر بدن امرین»ب  فرد می دهد و ن  ب  جرمع ، بل 

ب  خدا داد  برشند. این حق اسرسای   ک  مردم این نمریندگی را« نمریندگی اعطرئی»داند؛ نمریندگی ذاتی، ن  

ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ »و:  2«.ءٍ وَكيلكُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ عَلىاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ»و آفرینشی آفرینندۀ جهر  اس : 

 ی  هری دیگر. و آ 1«.ءٍ وَكيلكُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلىال إِلهَ إِالَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ

خداوند هم وکدل تکوینی و هم وکدل تشریعی و اجتمرعی اس ، او در بخشی از امور با  انسار  هار    

 اسا  « ملک در مواردی از اقتصردیرتت»داد  اس  و در بخش دیگر حقی نداد  اس  از آ  جمل  « حق»

محادود  »این ب  معنی هدچ فردی حق تملک ندارد؛ یعنی  رًک  ن  فقط تملک آ  هر ممنوع اس  بل اسرس

 ندس ، بل اسرسرً فرد در این امور حق نداشت  و ندارد تر محدود شود. « کرد  حق فرد

                                                
 سورۀ زمر. 61آیۀ  2

 سورۀ انعرم. 211آیۀ  1
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فرق اس  مدر  این ک  حقی بود  و محدود شد  اس  و مدر  این ک  اسرسرً حقای نباود  تار محادود     

 شود. 

حقی از حقوق هدچ و در مسئلۀ حکوم ، این ک  هر کسی دوس  دارد ک  مطرع برشد ن  مطدع. این 

کسی ندس  صرفرً یک انگدزش غریزی اس  پس برید مدر  انگدزش هری غریزی کا  هرگاز صاالحد     

انشرء و ایجرد حقوق ندارند، و مدر  انگدزش هری فطری ک  منشأ حقوق هستند، دق  کرد و آ  هر را در 

در هماۀ   -علام حقاوق  هم ندرمدخ . این خلط و آمدختگی بزرگ ترین اشتبر  بشر امروزی اس  ک  در 

 این کلدد طالئی را گم کرد  اند.  -مراکز علمی

بدا   »اس  و در معرض حقوق فرد، ندس . و همار  طاور کا     « بد  اهلل»پس همر  طور ک  کعب  

حکوم  ندز چندن اسا  و هادچ فاردی با  عناوا        2اس  و حق فرد در آ  را  ندارد،« مرل اهلل»، «المرل

خداوناد در ایان قبدال اماور      و تکوینی اس . وکرل  ذاتی« حقوق اهلل»از  حقی در آ  ندارد و آ « فرد»

اللَّهُ أَعْلَدمُ حَيْدثُ يَجْعَدلُ    »سرجری خود هس  و ب  هدچ فردی در این امور اختدرری و حقی نداد  اس . 

بَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَباارٍ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّ»امر انسر  هر و ترری  انسر  را  و جریر  دیگر رفت  اس :  1«.رِسالَتَهُ

تماد  و نظارم   ک  از بندرنگاذارا    اس  -اکدیر آکد،  -و جرلب این ک  این آی  دربررۀ قوم عرد 3«.عَنيدٍ

 اجتمرعی هستند. 

هُددىً   كَ لَعَلدى رَبِّدكَ إِنَّد   لِكُلِّ أُماةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَال يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلى»و: 

برای هر امّتی برنرمۀ عملی )فردی و اجتمرعی( قرار دادیم تر ب  طور برنرم  ای و نظرممناد با     3«:مُسْتَقيم

حکوم  و اطرع ( بر تاو منرزعا  کنناد، با  ساوی پروردگاررت       « )= امر»آ  عمل کنند، پس نبرید در 

 دعوت کن ک  تو بر هدای  مستقدم هستی. 

 لّ حق هلل تعرلی. : ککالنّسُلغ : 

                                                
 چدز دیگر اس .  « منشأ حقوق»و « حقوق»گرچ  برگش  همۀ این هر ب  بهرمندی افراد اس . بحث  2

 سورۀ انعرم. 213ایۀ  1

 توج  کندد ک  در این دعر ندز آمد  و موضوع بحث مر اس .« عندد»ب  کلمۀ  -سورۀ هود. 21آیۀ  3

 سورۀ حج. 61آیۀ  3
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 2نَسَکَ: تعبّد: عبردت کرد= اطرع  کرد.

اللَّهُ يَتْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَدةِ   -وَ إِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ»در ادامۀ این آی  می گوید: 

 ، چ  بود  و اطرع  از آ ِ چ  کسی. در قدرم  روشن می شود ک  حق امررت «ما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَفي

از « اَمار »برید مصطلح شود ک  همدش  بر « امررت»، «حکوم »ب  جری اصطالح  ،ادبدرت قرآ مطربق 

 آ  تعبدر کرد  اس ، ن  بر حکم. و اَمر فقط از آ  خداوند اس  و فقط برید از خداوند اطرع  شود. 

وَ لَوْ أَنَّ قُرْآنداً  »رای امر )= حکوم ( خدا آمد  اس : قرآ  اوالً برای شنرخ  و تبددن، آنگر  ب اَمر:

و )می خواهند( کا  یاک    1«:بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَميعاً سُيِّرَ ْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى

زمادن هار قطعا  قطعا  شاوند، یار        قرآنی )برای شر  بدرید( ک  بوسدلۀ آ  کو  هر ب  حرک  در آیند، یر

در اختدارر خداوناد اسا     « اَمر»بوسدلۀ آ  بر مردگر  سخن گفت  شود. )این خواستۀ نرب  جرئی اس ( بل 

 کلّرً.

یعنی آرزو و خواستۀ آنر  بی هود  و برطل و غدر عقالنی اس ، این قارآ  بارای شانرخ  و تبدادن و     

 3ند اس ، آمد  اس .برای این ک  روشن کند ک  امر فقط از آ  خداو

                                                
شندد  می شود ب  معنی اطرعا  هاری غدار    « عبردت»متأسفرن  در فرهنگ عمومی ک  عوامرن  اس ، هر وق  کلمۀ  2

 اجتمرعی برداش  می شود.  

 رعد.   سورۀ 32آیۀ  1

ک  سلسلۀ وجود تارریخی شار  با  تمادم داری کربرلدسا ، کعاب االحبارر         -در معنی و تفسدر این آی  ندز مفسرین 3

ناد. ایان   بی راه  رفت  ا -کرمۀ خود سر نرصبی و... می رسد و متأسفرن  از بستر بدنش آ  هر خرر  نشد  اندعکربرلدس ، و 

آماد  اسا  مرنناد    « یودّو »و « یودّ»اس  ک  در قرآ  ب  همرا  « تمنّی» ندس ، بل حرف« طدّ شر»در این آی  « لو»حرف 

از مشرکر  کسی هس  ک  آرزو می کند هزار سرل عمار کناد. آیاۀ     «:وَ مِنَ الَّذينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمارُ أَلْفَ سَنَةٍ»

 سورۀ بقر . 16

هر ب  حرک  درآیند یر زمدن هر  اند و گفت  اند: اگر ب  وسدل  قرآ  کو  معنی کرد « شرطدّ »را در این آی  « لو»آنر  

 قطع  قطع  شوند، یر بوسدل  آ  بر مردگر  سخن گفت  شود. 

 چدس ؟ نرچرر جواب را مقدّر کرد  اند: برز هم ایمر  نخواهند آورد.« اگر»و در این جر مرند  اند ک  جواب آ  

می کردند هدچ ندرزی ب  تقدیر جواب نبود، زیرا لو در کرربرد تمنّی، ندرزمند جواب معنی « تمنّی»امر اگر آ  را حرف 

  ندس . همر  طور ک  در آی  برال و در چندین آی  مرنند آ ، سخن تمرم و کالم منعقد می شود و ندرزی ب  مقدر کارد  
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  .امر و حکوم  فقط حق خداوند اس 

مردم را ب  اطرع  وادار و مجبور می کند، و  ،گفت  شد در نظرم سلطنتی، زور و غلب  جبر و اجبار:

در نظرم جمهوری ندز فرد می بدند ک  مجبور اس  از خواستۀ خود و حق مطرع بود  ک  بارای خاودش   

 را ب  فرد دیگر بدهد.تصور می کرد، صرفنظر کند و آ  

در امرم  ندز فرد و افراد مجبور هستند ک  از امرم )= فردی کا  از طارف خادا تعدادن مای شاود(       

اطرع  کنند. یعنی نبرید از آ  تخطی کنند. امر این اجبرر بر آ  اجبرری ک  در سلطن  یر جمهوری هس  

طوری آفرید  ک  مجبور اس  غاذا بخاورد،   فرق دارد؛ خداوند از این اجبررهر بسدرر دارد مثالً انسر  را 

  …و …مجبور اس  از هوا تنفس کند، مجبور اس  هر ازگرهی بخوابد، ازدوا  کند و

 بدو  زندگی معنی ندارد، زندگی ندز ب  این اجبررهر مبتنی اس : ،حرّی  و آزادی و ندز حقوق

 آزادی. زندگی اجبررهر

رر دیگر می آید تر آ  آزادی ک  محصول تکوینی وجاود  این از نظر تکوین. و از نظر تشریع یک اجب

و تشاریع   بر تکوین، بل تشریک مسارعی تکاوین   ین یعنی همرهنگی تشریعاانسر  اس ، محفوظ بمرند. و 

 برای حصول و بقری آزادی. 

کُش. و ی گنر  و جرم اس . امر اجبرر بر دو نوع اس : اجبرر آزاد« اجبرر»در هر س  نظرم تخلف از 

 ی ک  آزادی را حفظ و تضمدن می کند. اجبرر

غرفل نشویم ک   کلید طالئیو صدالبت  اگر در مفهوم و معنی و مرهد  آزادی، بی راه  نرویم و از 

 ک  آزادی حدواند  و سزاوار حدوا  اس .« آزادی غریزی»اس  ن  « آزادی فطری»مراد 

                                                                                                                           
  لَوْ أَنَّ قُرْآناً ودّوا قبل حرف لو ندرز هس : در مر« یودّو »یر « ودّوا»چدز دیگر ندس . امر در صورت تمنی ندز ب  تقدیر

همر  طور ک  در آی  هری متعدد کلمۀ ودّوا، یَودّ، یودوّ  ب  همرا  لو آمد  اند. امار لاو شارطد  ای کا       …سُيِّرَ ْ بِهِ الْجِبالُ

 تقدیر یک کلم  در قرآ  شریع و رایج اس .   لدکنجوابش ندرمد  برشد در قرآ  نداریم. 

آمد ، سرزگرر ندس ؛ قرآنارً یعنای   « تنوین وحدت و تنکدر»بل « تنوین وحدت»ک  بر « قرانرً»سدر آنر  بر کلمۀ و ندز تف

قرآ  اس  ک  بوسادلۀ آ  کاو  هار حرکا       اینپس روشن اس  ک  خواستۀ آنر  یک قرآ  دیگر ب  جری « یک قرآنی»

یار  « القارآ ...  الوا ّ هاذ »می شود ک  آی  می گف :  کنند و زمدن تک  تک  شود و...، وقتی معنی مورد نظر مفسرین درس 

 «.لوا ّ قرآنرً...»، ن  «لوا ّ القرآ ...»
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 همادن  از (261)ص  اول ک  در مجلاد « مقرلۀ آزادی»بنربراین الزم اس  ک  خوانند  گرامی از نو ب  

 .برشد داشت  نگرهی آمد ، مجلدات

ي أَعْلَدمُ مدا ال   إِنِّ»ی فطری مصداق آزاد و اس  2«يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ» مصداق غریزی آزادی

 یاد اس  ک  دربرر  آفرینش آدم هر دو اعالم شد  اس . روح فطرت یعنی همر  کا  مای فرمر   1«تَعْلَمُون

 ب  انسر  داد  شد  تر روح غریز  را جهتمند کند و آ  را ب  سر خود رهر نکند.  3«نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي

حکوم  ازآ ِ خداوند اس  ک  آ  را در مرهد  امرم  ب  پدرمبرا  می دهد و آنار  را ماأمور با     

یب امرم علد  السالم ماأمور اجارای   اجرای آ  می کند، و در فواصل انبدرء ب  امرمر ، و در عصر غدب  نر

 آ  اس . 

و پرس  ب  آ  چند سؤال باود با  ویاژ  با      « منشأ حقوق»مقصود در این بحث حقوقی و سدرسی بدر  

 محور آزادی، وگرن  شرح امرم  و حکوم  و مسرئل دامنۀ آ  ندرزمند یک مجلد دیگر اس .

د  السالم در این بخش از دعار کا  مای    کوشش بر این بود ک  مراد امرم عل :برگردیم به متن دعا

از عندد چدس ؟ و حرکم ک  عندد نبرشد کدس ؟ عندد حارکمی   «وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيد»گوید: 

اس  ک  آزادی هری فطری را مخدوش کند یر از بدن ببرد. و غدر عندد کسای اسا  کا  از آزادی هاری     

 نبرشد مگر در مرهد  امرم .  فطری حفرظ  کند. و محرل اس  ک  حرکم عندد

ائم  طرهرین علدهم السالم سدرستمدارا  و سدرستگذارا  و اجرا کنندگر  امور سدرسی ام  هستند ک  

 3اس . «ساسة العباد»شر   یکی از لقب هری

« حارکم »را مطلاق و با  معنای مطلاق     « سالطر  »در این سخن امرم علد  السالم اگر واژۀ  نکتۀ ادبی:

                                                
 سورۀ بقر . 31آیۀ  2

 همر . 1

روح ک  مخلاوق  « روحی»یرد آوری: برخالف نظر برطل صوفدر ، مراد از  -سور  ص. 11سورۀ حجر، و آی   11آی   3

ند روح ندارد؛ روح مخلوق خداوند اسا ، اضارف  اضارفۀ تشاریفد  اسا       خداوند اس  می برشد، ن  روح خود خدا. خداو

 ک  دربررۀ کعب  آمد  اس .« بدتی»مرنند 

 آمد  اس .« زیررت جرمعۀ کبدر »این لقب در حدیث هری متعدد از آ  جمل  در  3
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در « سالطر  »ندد یک قدد تخصدصی اس . و اگر بگوئدم اسرسرً و اصاالً عناوانی با  نارم     بگدریم، وصف ع

 بداندم ن  تخصدصی. « وصف توضدحی»اسالم ندس ، برید آ  را 

 السالم: را ب  پریر  ببریم و بپردازیم ب  ادامۀ سخن امرم علد  فصل ویژهدر این جر این 

 

 اتراف و مترفین

 یزیفئودالیسم و سرمایه داری غر
 

و  «:وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْيرَفٍ حَفِييد  »السالم پس از استعرذ  از شرّ سلطر  عندد، می گوید:  امرم علد 

 )خدایر مرا و ذریّ  ام را( از شرّ هر مترف سرعتمند حفظ کن.

معنی کردم، ب  اهل معرنی و بدر ، حق می دهم ایراد بگدرند ک : این چ  معنی « سرعتمند»حفدد را ب  

اس  و غراب  خالف فصرح  اس . امر روشن خواهد شد ک  غدر از این معردل فررسای بارای   « ریبغ»

 این واژ  در این سخن امرم ندس . 

 2سرع  گرف . الْعَمَل(: اَسْرَعَ: حَفَدَ )حَفْداً و حُفُوداً فِي لغت:

 اسم مفعول آ  اس . ،ترَفمُ -«.رِفُاَترَفَ يُت»اسم فرعل از  مُتْرِف:

 ثروت و مرل، او را بَطَر، فرسد، طغدرنگر کرد.  فَه المالُ: اَبطره، اَفسده، اطغاه:اَتْرَ

 کسی ک  هم  چدز را برای خود می خواهد از هر طریقی ک  برشد.  بَطَر:

در خواستن هم  چدز برای خود اصرار ورزید؛ بار کالّ تاوا  کوشاش      اَترفَ الرّجلُ: اَصّر علي البغي:

 کرد.

 کسی ک  بر سعی و جدی  تمرم هم  چدز را برای خود می خواهد. یعنی مُترِفپس؛ 

 )اسم مفعول( یعنی کسی ک  مرل و ثروت او را بطر، فرسد و طغدرنگر کند. مترَف

یعنی در آ  خصل  منفی عالو  بر جدی ، سرع  هم دارد؛ بشدت شترب دارد. معنی  «مُترَف حفيد»

                                                
صحدف  ب  این معنی دوم تفسدر  ب  او خدم  کرد. متأسفرن  شررحر  :مهُ(: خَدَاًحَفْداً و حُفُودحَفَدَ )کرربرد دوم آ :  2

 کرد  اند. 
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 آمد. دقدق و کرمل این واژ  در برگ هری بعدی خواهد

« مُساتترف »گرفت  اند، در حرلی ک  این معنای  « رفرهمند عدّرش»ب  معنی  2سفرن  معموالً مترف راأمت

 دل اس .عتف از برب« مترّف»اس . و ندز معنی  اس  ک  اسم فرعل از برب استفعرل

 اس  ک  ب  معنی رفر  و فراخی نعم  و عدش اس .« فُعل »بر وز  « تُرف »واژۀ 

نی ثروتمند حریص سدری نرپذیر ک  روح و روانش همدش  در حرل شترب و دونادگی  مُترَف حفدد یع

و در نظر او نظرم حقوقی آ  اس  ک  مطربق حرص و خود  اس  برای جمع مرل از را  بغی، فسرد، طغدر 

 خواهی او برشد. در سطرهری بعدی معنی حفدد ب  طور کرمل خواهد آمد. 

ممکن اس  کسی این خصل  را داشت  برشد امر از ثروتمندا  تراف یک خصل  روانی اس ؛ اِ قرآن:

نرمدد  « مَلَأ»طراز اول نبرشد. و لذا در ادبدرت قرآ  مترفدنی ک  برالترین سطح ثروت را در جرمع  دارند، 

اینر  کسرنی هستند ک  سرنوش  جرمع  را در دس  می گدرند؛ خود را منشأ حقاوق و قارنو     1شد  اند.

بق امدرل خود قرنو  گازاری کارد  و جرمعا  را ادار  مای کنناد. چنادن نظارم اجتمارعی         می دانند و مطر

 نرمدد  می شود. از آغرز ترری  تر ب  امروز مجلس سنر و سنرتورهر مصداق آ  هستند. « اریستوکراسی»

إِنَّ الْمَلَأَ  مُوسى قالَ يا وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدينَةِ يَسْعى»می نرماد:  « مؤتمر»قرآ  مجلس سنر را 

مردی از دور دس  شهر شتربر  آمد و ب  موسی  3«:يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِتين

گذاشت  اند ک  اعدام تو را تصویب کنند، فوراً از شهر  -جلسۀ شورائی -گف : ای موسی سنرتورهر مؤتمر

 3اهر  تو ام.خرر  شو ک  من از خدرخو

السالم، ب  دنبرل استعرذ  از شرّ سلطر ، از شرّ مترَفدن استعرذ  می کند اعم از مترفدنی ک  با    امرم علد 

 سم  مَلَأ رسدد  برشند یر نرسدد  برشند. 

                                                
 هم در قرآ  و هم در احردیث. 2

اسا  حضارت   « کاررگزارا  »این کرربرد اصطالحی این واژ  اس ، در قرآ  ب  معنی لغوی ندز آمد  ک  با  معنای    1

از شمر می تواند تخ  بلقدس را با  ایان جار    ای کررگزارا  کدامدک  «:بِعَرْشِها أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتيني»سلدمر  می گوید: 

 سورۀ نمل. 38بدرورد. آیۀ 
 سورۀ قصص. 11آیۀ  3

   www.binesheno.com  نو بدنش بخش حضرت موسی، سری « کربرال و پریر  ترریخش»شرح بدشتر در کترب  3
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اسا  یار   « وصاف تقددادی  »اسا  آیار   « وصف»در این کالم حفدد ندز مرنند عندد، یک  نکتۀ ادبی:

السالم از آ   نمی شود و امرم علد « حفدد»ت اول هر مترف دارای خصل  ؟ در صور-؟«وصف توضدحی»

د استعرذ  نمی کند، زیرا آنر  شری ب  نگرو  مترف ک  تنهر صف  اِتراف را دارند و خصل  حفدد را ندار

 دیگرا  نمی رسرنند. 

زما   حفدد هم می شود؛ یعنی مدر  متارف باود  و حفداد باود  مال     ،امر در صورت دوم، هر مترف

 هس ؛ هدچ مترفی یرف  نمی شود مگر این ک  حفدد ندز برشد. 

مترف کسی اس  ک  ثروتش او را فرساد  »مطربق معنرئی ک  مر از مترف داشتدم و چندن معنی کردیم 

، صورت دوم صحدح می شود، زیارا بغای و فسارد و    «و برغی کرد  ک  هم  چدز را برای خود می خواهد

 دگی و عالقمندی ب  زودتر رسدد  ب  هر چدز، همرا  اس .خود خواهی همدش  بر شترب ز

 و ممکن اس  صورت اول درس  برشد و نمی توا  در این جر بر قرطعد  سخنی گف . 

در برابر پدرمبرا  ایسترد  و بر جدّ تمرم بار   -اعم از مَلَأ و غدر مَلَأ -همدش  مترفدن خود کفائی بشر:

آی  واژۀ مأل آمد  کا  تنهار سا  ماورد آ  در      11قرآ  در حدود تمرم قوای شر  مخرلف  کرد  اند. در 

جرمع  اس  ک  در برابر انبدرء بشدت ایسترد  اند. و  ثروتمند معرنی دیگر اس ، بقد  همگی دربررۀ سرا 

در )حدود( هش  آی ، از واژۀ اِتراف آمد  ک  قشر رفرهمند و برخاوردار جرمعا  پدارم پدارمبرا  را رد     

 بر علد  انبدرء شوراندد  اند:  کرد  و مردم را

هذا إِالَّ بَشَرٌ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْناهُمْ فِي الْتَياةِ الدُّنْيا ما » -2

 در این آی  هم مأل آمد  و هم اهل اِتراف. 2«.مَِْلُكُمْ

 أُمادةٍ وَ إِنَّدا عَلدى    قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ إِالَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى بْلِكَ فيما أَرْسَلْنا مِنْ قَ» -1

و همدن طور در هدچ قری  ای پدرمبری نفرستردیم مگر این ک  مترفدن شر  گفتناد: مار    1«:آْارِهِمْ مُقْتَدُون

   اقتدا می کندم. پدرا  خویش را بر فرهنگی یرفتدم و ب  آثرر آنر

                                                
 سورۀ مومنو . 33آیۀ  2

 سورۀ زخرف. 13آیۀ  1
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اگر این س  آیا  را   2«.قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ إِالَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُون وَ ما أَرْسَلْنا في» -3

در کنرر هم بخواندم، یک استدالل مشترک و یک نتدج  گدری مشترک و یک گزین  مشاترک، مدار    

 ت هستند، می یربدم: همۀ مسلک هرئی ک  منکر نبو

 استدالل مشترک: پدرمبرا  ندز مرنند دیگر بشرهر هستند. 

 نتدج  گدری مشترک: مر همر  را  را ک  گذشتگر  مر  رفت  اند خواهدم رف . 

در قر  هرئی ک  قبدل  گرائی و نژادهر تعددن کنند  بودند، را  پدرا  شار  را بار مای گزیدناد. و در     

کرد  و ب  دنبرل سرا  متفکر گذشت  ک  تفکر بشری محض « ایسم گرائی»نبوت دورا  مدرندت ، ب  جری 

 دانست  اند ک  هدچ ندرزی ب  نبوت ندارد. « خود کفرء»دارند، رفت  اند. و بشر را 

صاورت هاری مختلاف و در     بر کفر گرچ  1؛«الكفر ملّة واحدة»این اشتراکرت نشر  می دهد ک  

اجرق هرئی هستند ک  دود همۀ شر  از یک دودکش  همگی امر شود، تعریف میمتعدد « ایسم هری»قرلب 

 خرر  می شود. 

نْ أَنْجَيْندا  فَلَوْ ال كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِياةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِالَّ قَليالً مِماد » -3

قبل از شمر، دانشمندا  صارحب  چرا در قرو   3«:أُتْرِفُوا فيهِ وَ كانُوا مُجْرِمين مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذينَ ظَلَمُوا ما

قدرتی نبودند ک  از فسرد در زمدن جلوگدری کنند؟! مگر اندکی از آنر  ک  )آنر  را ندز( مر نجرت شار   

 جرم بودند.دادیم، و آنر  ک  ستم ورزیدند )نبوت را انکرر کردند( از اِتراف گرائی پدروی کردند و م

گداری مشاترک و    اگر این آی  را ندز ب  دنبرل س  آیۀ برال بخواندد ابطرل آ  استدالل مشترک، نتدج 

گوید اگر پدروی از پدشدندر  نژادی یر پداروی از دانشامندا  پدشادن،     گزینۀ مشترک را در می یربدد؛ می

علام و داناش    امر رف ، فسرد فرو نمی بشر را خودکفر کرد  و از نبوت بی ندرز می کرد، بشر این هم  در

 آورد، لدکن در عدن حرل دامنۀ فسرد را گسترد  تر، برزهم گسترد  تر می کند. بشری رفر  و اِتراف را می

 ؟!-آیر این هم  تجربۀ قرو  کرفی ندس  تر انسر  بفهمد ک  ندرزمند نبوت اس  

                                                
 سورۀ سبأ. 33آیۀ  2

 .22صوارم المهرق ، ص  -286ص  1متشرب  القرآ ،    1

 سورۀ هود. 226آیۀ  3
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پدشدن را نجرت دادیم، یعنی ب  وسادلۀ نباوت   فرمرید: مر برخی از دانشمندا   در این آی  می توضیح: 

 نجرت یرفتند. 

وَ إِذا أَرَدْندا أَنْ نُهْلِدكَ قَرْيَدةً أَمَرْندا مُتْرَفيهدا      »سقوط هر جرمع  ای در اثر اِتراف مترفدن اسا :   -2

را هاالک کنادم، وقتای     2آ  گر  ک  بخواهدم قریا  ای  «:يرافَفَسَقُوا فيها فَتَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمارْناها تَدْم

امر خود را برای مترفدن آنجر، بدر  می کندم، سپس هنگرمی ک  مخرلفا  کردناد و مساتحق    اس  ک  او

 مجرزات شدند، آنر  را بشدت در هم می کوبدم. 

وقتی ک  جرمع  در اثر فسرد مترفدن سرقط مای شاود،    دم ندز دنبرل  رو مترفدن می شوند وتودۀ مر -6

ال تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّدا   -حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ»د: نپردازب  آ  و زاری می 

، در این هنگارم نرلا  هاری دردنارک و     میمترفدن آنر  را دچرر مجرزات کرد تر زمرنی ک  1«:ال تُنْصَرُون

واهی سرندهدد، زیارا از ساوی مار کمکای با  شامر       کمک خ ۀامروز نرل -کمک خواهی از مر می کنند

 نخواهد رسدد. 

روا  شنرسی اجتمارعی و   از دیدگر  این آی  دربررۀ ظهور و افول جرمع  هر، روان شناسی اجتماعی:

نبوت  بدو  می کند، و پدروی تودۀ مردم از مترفدن را نکوهش می کند. یعنی جرمع  بحث جرمع  شنرسی

  ای می شود. و بشر بدو  نبوت غدر از پذیرش دلخواست  هاری متارفدن، راهای    قهراً و جبراً چندن جرمع

ندارد. زمرنی مررکسدسم برای تودۀ مردم راهی را پدشنهرد کرد لادکن خاود همار  را  منشاأ شاد بارای       

 «.مترفدن از نوع دیگر»

از نبوت هار، و   بر می آید ک : بشر غدر از دو را  راهی ندارد: یر پدروی« دو آلدسم»از این آیرت یک 

 یر پدروی از مترفدن. 

آنار  قبال از ایان )در زنادگی      3«:إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْدرَفين »و دربررۀ اهل دوز  می فرمرید:  -1

                                                
شرمل یک روستری کوچاک تار یاک شاهر و تار یاک جرمعاۀ        « مجتمع زیس  انسر »در ادبدرت قرآ ، قری  یعنی  2

 بزرگ.

 سورۀ مؤمنو . 62و  63آی  هری  1

 سورۀ واقع . 32آیۀ  3
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 دندوی( مترفدن بودند. 

 یعنی اِتراف گرا بودند: یر ب  اتراف رسددند و یر برای رسدد  ب  آ  می کوشددند.  توضیح:

  محض احسرس خطر، جرمع  را رهر کرد  و فرار می کنناد و تاودۀ ماردم را در درو     مترفدن ب -8

خطر وا می گذارند و بدو  احسرس مسؤلد ، مردم را رهر می کنند. و این خصدصۀ درونی آنار  اسا :   

نِكُمْ لَعَلَّكُدمْ  تْرِفْتُمْ فيدهِ وَ مَسداكِ  ما أُ ال تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى -فَلَماا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ»

فارار نکنداد و با      -هنگرمی ک  عذاب مر را احسرس کردند ب  سرع  از آ  فرار می کنناد  2«:تُسْئَلُونَ

 زندگی اترافی خود برگردید، شرید مسؤلد  پس دهدد. 

، با  شادت   این اس  ک  می بدندم ب  هدای  و تربد  و فرهنگ صحدفۀ سجردی  صحیفۀ سجادیه:

مترفدن ب  خدا پنر  ببریم. حتای اگار )بار فارض(      السالم یرد بگدریم و از شرّ ندرزمندیم، برید از امرم علد 

هستند و در شارارت  « شرّ»دعری مر  و پنر  برد  مر  مستجرب نشود، دستکم عمالً می فهمدم ک  مترفدن 

وَ »رذ  کرد و بر امارم هام آواز شاد کا :     در ردیف ابلدس قرار دارند ک  برید از شرشر  ب  خداوند استع

ِيمِ  وَ  أَعِذْنِي  «.  وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ حَفِيد....وَ ذُرْيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرََّ

 ب  او خدم  کرد. خدمه:  حَفَدَهُ:می رسدم: « حفدد»این جرس  ک  ب  معنی کرمل  لغت:

 الحرفد: الخردم: حرفد یعنی خدمتکرر. 

 فدد صدغ  صف  مشبه  اس  ک  هم ب  معنی اسم فرعل می آید و هم ب  معنی اسم مفعول: ح

 اسم فرعل: حفدد یعنی خدم  کنند . 

 اسم مفعول: حفدد یعنی کسی ک  ب  او خدم  می شود. 

صدغ  هری مختلف صف  مشبه ، ب  حرالت و صفرت درونی و شخصادتی انسار  داللا  مای کنناد.      

اس ؛ او خدم  مردم بر خود را عادن  « خدم  خوا »ک  خصل  درونی او  یرفیعنی مت« مترف حفدد»

حق و حقدق  می داند؛ دیگرا  را مرنند ابزارهری مختلف اِتراف خود، ابزار می داند. چندن کسی همدش  

 اس . « استئثرر»در صدد 

دیگرا ، ب  نفع  ایثرر یعنی از خود گذشتگی ب  خرطر دیگرا . استئثرر یعنی توقع از خود گذشتگی از
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 شخص خود. دو واژ  ای ک  از یک ریش  اند، لدکن ب  دو معنری ضد هم. 

 

 شر ضعیفان
 جامعه شناسی

 

 و )خدایر، من و ذریۀ من را( از شر هر ضعدف و قوی حفظ کن. «وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ شَدِيد»

اعم از  -ر  ندز می توانند برای دیگرا السالم در این جمل  از دعر، تصریح می کند ک  ضعدف امرم علد 

شار برسارنند. ماراد امارم از شار ضاعدفر         -همگنر  خود، یر ضعدف تر از خود و یر قوی تر از خودشر 

 چدس ؟ ضعف کجر و شر رسرنی کجر؟ 

از یک نگر  هر چدزی ک  در این جهر  هس  )اعم از بی جر  و جر  دار( هام مای تواناد     می داندم

هم می تواند منشأ شر برشد. امر مراد امرم این ندس ، زیرا جریر  کالمش، بل موضاوع   منشأ خدر برشد و

سخنش، اجتمرعدرت اس . و سؤال این اس : کسی ک  ضعدف اس  و قدرت شر رسارنی نادارد، چگونا     

 ؟ -شرش ب  دیگرا  می رسد آنهم در حدی ک  برید از آ  ب  خدا پنر  برد

از زبر  قرآ  شنددیم: تودۀ مردم از مترفدن پی روی می کنناد؛ ایان   پرس  این پرسش را در مبحث برال 

همدن پی روی اس  ک  نظرم  ثانیاً:مردم جرمع  اس .  ۀب  ضرر خود و همگنر  و هم اوالً:پی روی شر  

همدن پی روی اسا  کا  در طاول     ثالثاً:جرمع  را مطربق دلخوا  مأل و مترف، جرمع  سرزی می کند. و 

سورۀ نوح، دلدل عدم موفقد  حضارت ناوح را بار     12س زد  نبوت هر شد  اس . آیۀ ترری  موجب واپ

وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُدهُ وَ وَلَددُهُ    قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْني»دیدگر  جرمع  شنرختی، مشخص می کند: 

از کسارنی )ماأل و    دو پی روی کردن نوح گف  پروردگرر من، این مردم بر من عرصی شدند «:إِالَّ خَسارا

وَ »مترف( ک  ثروت و فرزندا  شر  چدزی جز زیر  کرری بر آنهر ندفازود  اسا . و اداما  مای دهاد:      

 و این )رهبرا  مترف( مکر کردند مکر سترگ و سنگدن. «:مَكَرُوا مَكْراً كُبااراً

پی روی تاودۀ ماردم از   شکس  نبوت حضرت نوح در هدای  آ  مردم تنهر یک عرمل داشت  اس : 

مترفدن. این پی روی بزرگترین شری اس  ک  از ضعدفر  صردر می شود؛ همۀ نبوت هار در اثار ایان شار     

ضعدفر  واپس زد  شد  اند. حضرت ابراهدم بر نمرود و مأل و مترفر ، مبررز  می کند، آنار  کا  آنهما     



 311دعری بدس  و سوم  
 

 راء بودند، ن  مترفدن نرز پرورد .جمع کردند، فق برای سوزاند  ابراهدم هدزم را از کو  و صحرا

 حفدد، صف  اس  بر مترف، لدکن صف  توضدحی اس  ن  تقدددی.  نکتۀ ادبی:

هر شریف و وضدع، حفظ  و )خدایر، من و ذریۀ من را( از شرّ «:وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَ وَضِيع»

 کن.

 . تعریف: کسی ک  در جرمع  جریگر  خرندانی و احترام دارد شریف:

 ی را ندارد.   جریگر  خرندانی و آ  احترام عرفکسی ک  در جرمع وضیع:

، «بزرگاوار »در مقربال  « پس »، و برخی ب  «مهتر»در مقربل « ترکه»ین کلم  را ب  برخی شررحر ، ا

دوم حرکی از تأیدد اشرافد ، آنهم از زبار    ۀترجم  کرد  اند. ترجمۀ اول، شریست  تر اس . زیرا ترجم

إِنَّ أَكْدرَمَكُمْ عِنْددَ اللَّدهِ    »السالم در این کالم در مقرم تأیدد اشارافد  ندسا . زیارا      . امرم علد امرم اس

جریگر  خرندانی هدچ ارزشی ندارد؛ بالل حبشی افضل از ابوسفدر  قریشای اسا . امارم درباررۀ      2«.أَتْقاكُمْ

جرمعا  ای اسا  کا  فقارا و     ندسا ؛  « جرمع  سرزی اسالم»جرمع  ای سخن می گوید ک  مطربق اصول 

بار  « مهتار و کهتار  »ندس . امر عبررت « بزرگوار»ضعدفرنش از مترفدن پی روی می کنند. پس جرئی برای 

نظرم آ  جرمع  سرزگررتر اس ، زیرا مهتر بود  اعم از آ  اس  ک  کسی ب  دلدل بزرگواریش مهتر شود 

 یر ب  هر دلدل دیگر. 

چ  فسردهرئی ک  در اثر خواست  هری فرزندا  صغدر متارفدن و   «.كَبِير وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَ»

مأل، در جرمع  هر و در طول ترری ، پدید شد  اس ، گرهی ب  خرطر هوس یک شرهزاد  جنگ هرئی ر  

 داد  و خو  هرئی ریخت  شد  اس . تر ب  رسد ب  هوا و هوس دیگر مأل و مترفر . 

انسر  از خطرهر و شرهری نزدیک می ترسد، لدکن بر خطرهر و  «.بَعِيد وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ َُرِيبٍ وَ»

شرهری دور بر مسرمح  رفترر می کند. چ  قدر فرق اس  مدر  شندد  صادای یاک انفجارر نزدیاک بار      

 شندد  صدای انفجرر دور. 

: این دوری و نزدیکی، گرهی مکرنی اس  و گرهی زمرنی: انسر  دربررۀ سود و ضرر شخصی خاود اوالً 

  زود خواهی می کند و ثرندرً: دور اندیشی هم می کند. امر دربررۀ سرنوش  جرمع  معماوالً نا  زود خاوا   
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. وقتی ک  محمود افغر  بر علد  دول  صفوی شورش کرد، مکرنش دور بود و سرا  اس  و ن  دور اندیش

: زمر  زیردی الزم اس  تر جرمع  ب  آ  اهمد  الزم را ندادند. زمرنش ندز دور بود چندن تلقی می کردند

 شورش او ب  اصفهر  برسد. 

السالم بر این بدر  می خواهد مر را ب  هر شر دور مکرنی و زمرنی، حسارس کناد. افکارر و     امرم علد 

ب  حد الزم متوج  سرزد. و صد البت  بدر  امارم تنهار   « دور مکر »و « دراز مدت»اندیش  هر را ب  مسرئل 

 جرمع  ای منحصر نمی مرند. شرمل هر شر دور و نزدیک اس . در امور مدیریتی و یر 

  گارم پادش   السالم در این بخش از دعر گرم با  امرم علد  مترفین و مأل در تقابل با نبوت ها:

روند  رت و آسدب هرئی را ک  نبوت را تهدید می کنند و آ  را واپس می زنند، برمی رود و زمدن  هری آف

وَ مِنْ شَيرِّ كُيلِّ مَينْ    »ند: می رسر« شرخص فراز»مسئل  را ب   د، آ  گر نجرمع  شنرسرن  بررسی می ک

و از شر هر کسی ک  بر رسول تو و خرنادا  او، عماالً دشامنی     «:بَيْتِهِ حَرْباً وَ لِأَهْلِ نَصَبَ لِرَسُولِكَ

 کند.

خوا   نصب؛ یعنی دشمنی عملی خوا  ب  صورت عمل کوچک برشد و خوا  ب  صورت جنگ برشد. و

 عمل لفظی و شفرهی برشد، و خوا  عمل فدزیکی برشد. 

افراد یر گرو  هر و یر جریر  هری سدرسی ک  بر علد  پدرمبر و آلش، بر خورد نرصبرن  داشت   ناصبین:

برشند. این اصطالح بر برر منفی ک  دارد، در برابر یک اصطالح دیگر اس  ک  دارای برر مثبا  اسا  و   

مسلمرنر  رایج و ب  عنوا  یک اصل دینی شانرخت    ۀاین دو اصطالح در جرمعاس .  «رْبَىمَوَدَّةِ الْقُ»آ  

و همچندن پدرم آی   «.قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَداةَ فِي الْقُرْبى»شد  اند. زیرا منشأ آ  قرآ  اس : 

السالم را واجاب   علدهم بد  و دوستی و مودت اهلدر آ  هر آمد   «ذِي الْقُرْبى»هرئی اس  ک  عبررت 

 می کنند.

در تقربل بر آ ، کرربرد یرفت  اس  و ب  کسرنی گفت  مای شاود کا  موضاع گداری      « نرصبی»اصطالح 

 برشد. «ذِي الْقُرْبى»فکری و قلبی شر ، شفرهرً یر عمالً بر علد  

بَ بار  ب  کارر مای رود. و نَصِا   « رپرداشتنب»و ندز « نصب کرد »بر فتحۀ ص، ب  معنی « نَصَبَ»معموالً 

 استعمرل می شود. « مخرلف  قلبی»کسرۀ حرف ص، ب  معنی 
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 مردم بویژ  افراد سرشنرس جرمع  همدش  سعی می کردند ک  شرئبۀ نصب دربرر  ۀدر ترری  اسالم هم

 شر  نبرشد حتی افرادی مرنند ابوموسی اشعری، عمروعرص، معروی  و یزید.

ح متقربل بود ک  یزید را وادار کرد تر در برابر اسرای کربال و امرم سجرد علد  السالم همدن دو اصطال

رفتررش را عوض کند. زیرا اگر نرصبی بود  کسی مسلّم می گش  در واقع نرصبی بود  و دشمن باود  او  

 شد و کفرش ثرب  می گش . بر آی  و قرآ  مسلّم می گش  و از عنوا  مسلمر  خرر  می

وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَيبَ لِرَسُيولِكَ وَ لِأَهْيلِ بَيْتِيهِ     »امرم علد  السالم ک  می گوید:  در کالم

بر فتح حرف ص. آمد  امر چو  دربررۀ بر پرداشتن جنگ سخن می گوید هار  «= نَصَب»بر صدغۀ   «حَرْباً

نگ را برپار کناد الباد اول    دو معنی را یکجر دارد؛ کسی ک  بر علد  پدرمبر و آل )صلوات اهلل علدهم( ج

کلما   « نَصَابَ »کدن  ای داشت ؛ کدن  ای شدید ک  او را ب  اقرمۀ جنگ وادار کرد  اس . یعنی این کلمۀ 

 «.نَصِبَ»را در بطن خود دارد، بل کرربردی می یربد بدش از کرربرد « نصِبَ»

عجال اهلل  امرم زمار  ) ( تر غدب  کبرای آل  و علد  اهلل صلیشگف  اس ! از روز رحل  رسول خدا )

و آل و اوالد آ  حضرت آوردند در عدن حرل « اقربی»تر همدن امروز، هر بالیی را بر سر  ( بلتعرلی فرج 

 بودند و هستند. « مودت قربی»همدش  مدعی 

انسر  اس . اگر  آری انسر  ب  این حد وقدح و بی حدر می شود بر این ک  حدرء از ذاتدرت روح فطرت

 ا سرکوب کند این موجود فطری بدتر از بی شرم ترین حدوا  می گردد. غریز  فطرت ر

بر پر دارندگر  جنگ جمل را نرکثدن می نرمند، زیارا آنار  قابالً بدعا       ناکثین، ناصبین، مارقین:

کرد  بودند و بدع  شر  را نکث کرد  و شکستند. معروی  و جنودش را نرصبی نرمددند زیرا ک  بر علدا   

علد  السالم جنگ ب  را  انداختند. و لقب نهرواندر  مررقدن گش  زیرا ک  پدارمبر درباررۀ   امدرالمؤمندن 

 2شر  پدشگویی کرد  و فرمود  بود آنر  از دین خرر  می شوند مرنند تدری ک  از کمر  خرر  شود.

سا   را آورد  اس ؟ برای ایان کا    « نَصَبَ»چرا امرم سجرد علد  السالم در این فراز از سخنش صدغۀ 

شد ب  نفع نرکثدن بود ب  طوری ک  نسل زبدار  عنوا  و س  لقب برال ندرزمند تکمدل بود و اگر تکمدل نمی

دانستند و از ضاربرت ایان اصاطالح خاود را کنارر مای        حتی در قر  هری بعدی ندز خود را نرصب نمی
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 2نرصبی بود  آنر  را روشن می کند.کشددند. امرم علد  السالم بر این بدر  

ازدوا  »یک موضوع ترریخی را جعل کرد تحا  عناوا     ،در بن بکرر از نسل زبدر ب  عنوا  مور زب

هر انداخ  انگدزۀ او در این کرر )عالو  بر کدن  ای کا  نساب     و ب  سر زبر  1«عمر بر زینب دختر علی

القرء کند ک  ب  اهل بد  داش ( توجدح قدرم جدش بر علد  امدرالمؤمندن بود؛ می خواس  ب  ذهن مردم 

دلدل نرصبی بود  ندس ؛ عمر هم عمالً خالف  را از اهل بدا   « عالق  ب  خلدف  بود »ادعری خالف  یر 

 گرف  و نرصبی نگش ، زیرا علی دخترش را ب  یک نرصبی نمی دهد. 

ب  طور واضح دالل  دارند ک  خالف  همۀ خلدفا  هار، از ایان جها  نداز       «ذِي الْقُرْبى»آی  هری 

 نصّ قرآ  بود  اس .  مخرلف

تار نقاش   « کربرال و پریر  تارریخش »برای این عبررت، رجوع کندد ب  کترب  «.مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْس»

 جن هر ب  ویژ  ابلدس را در ترری  کربرال و مخصوصرً در عصر پدرمبر و آل )صلی اهلل علدهم( مشرهد  کندد.

 ۀو )خدایر من و ذریّ «:صِراهٍ مُسْتَقِيمٍ بِناصِيَتِها  إِنَّكَ عَلى وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ»

 مرا( از شر هر جنبند  ای ک  نرصد  اش در دس  توس ، حفظ کن ک  تو بر صراط مستقدم هستی. 

رود.  نرصد  دو معنی دارد هم ب  معنی پدشرنی اس  و هم ب  معنی موی جلوی سر ب  کارر مای   لغت:

 کرد  و در اختدرر خود بگدرد می گویند:  زک  کس دیگر را عرج اصطالحرً ب  کسی

پدشرنی یر موی جلوی سر او را گرفت  اس . تعبدری اس  اساتعرری. با  ویاژ  اگار     «: آخِذٌ بِنرصِدَتِ : »

کسی طرز تفکر کسی را در اختدرر داشت  برشد و ب  اندیشۀ او جه  دهد. در قرآ  ب  هر دو معنی آمد  

 اس : 

                                                
امرم سجرد علد  السالم پس از شهردت مخترر ثقفی، مدر  حسدندر  و زبدریر  صلح برقرار کرد تار حسادندر  مدار  دو     2

پس از سقوط زبدریار  و از بادن رفاتن آ  قدچای، صاردر شاد         صحیفۀ سجادیهتدغ  قدچی امویر  و زبدریر  قدچی نشوند، 

یرا صحدف  امالی امرم سجرد اس  ب  قلم امرم برقر علد  السالم و زید ک  مردرش همر  کندزی باود کا  مختارر با      اس ، ز

شرح بدشتر ایان   .هر پس از سقوط زبدریر  بود نوشت  شد  اس  و ترری  صدور صحدف  سرل ،حضور امرم سجرد فرسترد  بود

  www.binesheno.com نو بدنش سری  در (شنرخ نهضتی ک  از نو برید  -قدرم مختررموضوع در مقرل  )
 بدنش در سری « السالم افسرن  ازدوا  عمر بر دختر علی علد »برای شرح بدشتر این موضوع ندز رجوع کندد ب  مقرل   1

   www.binesheno.com نو
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ن  چنادن   2«:ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ -كَالَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ»رد  و در اختدرر گرفتن: عرجز ک

نرصاد    -اس  )ک  او خدرل می کند( اگر دس  از رفترر خود برندارد، نرصد  اش را گرفت  و می کشارندم 

 ای ک  دروغ گرا و خطر کرر اس . 

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ دَاباةٍ إِالَّ هُوَ آخِدذٌ  »را در اختدرر داشتن:  فکر و اندیشۀ کسی

 :( من توکل کرد  ام بر اهلل ک  پرورندۀ مان  گف)حضرت هود  1«:صِراطٍ مُسْتَقيم بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى

  او نرصدۀ آ  را گرفتا  اسا ، و پروردگارر مان بار را       ک نیر اس ، هدچ جنبند  ای ندس  مگر او شم

 راس  اس . 

 برصطالح ادبی؛ امرم علد  السالم در سخنش از این آی  اقتبرس کرد  اس .

دارد؛ از نوعی اراد  ندز برخوردار اس ، مگر برخای جنبنادگر    « فکر»هر جرندار و هر جنبند  ای 

 ظارهراً  حدرت گدرهی و حدرت حدوانی هستند گرچا  مدر  « برز »ک  در حرل  « مدکروسکوپی»ریز و 

هام هسا  و قارار اسا  کا       « عقل»دارای حدرت حدوانی هستند. امر تنهر انسر  اس  ک  دارای ندروی 

فکرش تح  مدیری  عقل برشد. و در این مجلدات تکارار شاد  کا  عقال ابازار روح فطارت اسا  و        

 3  اس  ک  دارای روح فطرت اس .نسرابزار کرر روح غریز  اس ، و تنهر ا« هوی= هوس»

ک  این اصطالح نرصد  قبالً در ادبدرت عرب بود ، یر قرآ  مبدع  -دانمو دستکم بند  نمی -داندممر نمی

؟ امر ب  هر صورت، چو  در قرآ  آمد ، قربل توج  فدزیولوژیس  هر اس  کا  گویار بخاش    -آ  اس ؟

در تفکر موجودات ندز دخرل  دارد و اگر حکمتش جلوی مغز نقش ویژ  ای در تفکر دارد، ک  خداوند 

 3تضر کند، هدای  قضرئی هم می کند.اق

ب  صراح  آمد  ک  خداوند اگر بخواهد، در انگدز  هری درونای انسار    « قلب»این موضوع دربررۀ 

 دخرل  می کند. 

                                                
 سورۀ علق.   26و  22آی  هری  2

 سورۀ هود. 26آیۀ  1

 بر صرفنظر از مرهد  فرشت  و جنّ. 3

 دربررۀ قضر و قدر.« دو دس  خدا»جوع شود ب  کترب ر 3
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و بداندد ک  خداوند مدر  شاخص   2«:إِلَيْهِ تُتْشَرُونوَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَتُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ : »

 و قلبش حرئل می شود، و بداندد ک  ب  سوی او محشور خواهدد شد.

 

 

 بخش ششم

 شناخت صحیفۀ سجادیه

 بالفعل بالقوّه و شرّ شرّ

 تربیت انسان به وسیلۀ دعا

 شناخت ماهیت زندگی دنیوی

 امر بین امرین 

 ها نباید تسلیم شدبرابر شرّ
 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّي  وَ ادْحَرْ عَنِّي مَكْرَهُ  وَ »

خدایر بر محمد و آلش درود فرس ، و هر کس دربررۀ مان   «:وَ رُدَّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِادْرَأْ عَنِّي شَرَّهُ  

ۀ خود برزگردا . و مکر او را از من دور گردا ، و شر او را از من دفع کان، و  ارادۀ بد کند، او را از اراد

 کدد او را ب  سدن  اش برگردا . 

 ( ب  معنی: برگردا ، دفع کن، دور کن. «دَحَرَ يَدْحَرُ»)صدغۀ امر مخرطب از  اِدْحَرْ لغت:

 دا .ب  معنی: دور کن، برزگر -«دَرَأيَدْرَاُ»صدغۀ امر مخرطب از  -اِدْرَأ

 بخش برالی سدن . نَتْر: اَعْلي الصّدر:

                                                
 سورۀ انفرل. 13آیۀ  2
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 شرح
 

اس ؟ بدیهی اس  ک   لیآیر محتوای این بخش تکرار محتوای بخش قب بالفعل: بالقوّه و شرّ شرّ

را  را برای تکرار تلف نمی کند. در بخاش  یگالسالم وق  خود را و وق  د چندن ندس ، زیرا امرم علد 

ترین مصردیق شر ، و تعددن بزرگترین منشأهری شار ، در نظار دارد و در   را بر بزرگ« شرهری برلقوّ »قبلی 

تنهر دربررۀ شر انسر  هر استعرذ  مای   اوالًپریر  آ ، استعرذ  را شرمل شر هر جنبند  کرد. و در این بخش 

در نظر دارد. و در مجموع ب  تفصدل ب  مر یرد می دهد ک  هم از شارهری  شرهری برلفعل را ثانیاًکند و 

آ  هار را از خداوناد بخاواهدم، ایان      ۀبرلقوّ  غرفل نبرشدم و هم از شرهری برلفعل؛ محفوظ مرند  از هما 

ک  در مبرحث گذشت  ب  شرح رف  هدچ دعرئی بی فرید  ندس  حتای   -خواستن مر  یر مستجرب می شود

هر حسرس شود ک  نسب  ب  شر و یر مستجرب نمی شود، در صورت دوم دستکم برعث می -دعری فرعو 

 برشدم و غرفل نبرشدم. این یک تربد  اس . 

نرشی نمی شود بل برای شنرخ  اس ؛ شنرخ  جریگر  « ترسوئی»بنربراین این هم  استعرذ  از خصل  

انسر  و رابط  اش بر جهر  و انسر . و شرح و بدر  مفصّل و مشروح )ب  حدی ک  در برخی نظرهر تکرار 

و هم  بعدی مای شاود حتای محادط طبدعای و       فل  انسر  خدلی سنگدنین اس  ک  غمی نمریرند( برای ا

بود  و زیستن را بشنرسد. این  محدط اجتمرعی خود را ندز شنرسرئی نمی کند تر چ  رسد بر این ک  مرهد ِ

غفل  موجب می گردد ک  بر زندگی طوری برخورد کند ک  گوئی عمر ابدی خواهد داش ، و تاوقعش  

می گردد ک  در این دندر امکر  آ  ندس . و همادن غفلا  اسا  کا      « بهشتیزندگی »از زندگی در حد 

 زندگی خدرلی ب  هر گنرهی وادار می کند.  یکانسر  را برای رسدد  ب  

ای از خدر و شر اس ، آنچ  دل مر  می خواهاد، در ایان جهار  امکار       برید بداندم این جهر  آمدز 

برید مشروح و مفصل برشد تر رابطۀ انسر  بر این جهر  را ندارد و آ  در آخرت اس . پس سخن از شرهر 

نبرشدم. در این دندر آنچ  وجاود نادارد، راحتای و آساریش اسا       « هر نرممکن»بهتر بشنرسدم و در هوس 

 آسریشی ک  از حد توا  این دندر خرر  اس . 

شار بارلقوّ  با  مرحلا  ای از     اسا  کا    « اراد »سخن از  «.وَ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّي»
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 فعلد  می رسد ک  مرحلۀ اراد  اس .

ب  مر یرد می دهد اوالً: شاری   «.وَ ادْحَرْ عَنِّي مَكْرَهُ  وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّهُ  وَ رُدَّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ»

مارد   -وداس  و ب  قول معروف؛ مشکلی ندس  ک  آسر  نش اراد  برسد، قربل برگرداند  ۀک  ب  مرحل

 آ  اس  ک  پریشر  نشود. و حتی می تواند آ  اراد  در سدنۀ طرف بمرند و هرگز ب  عمل نرسد.

 می دهاد کا   « فلق»محتوای بخش پنجم شرحی اس  ک  امرم علد  السالم ب  سورۀ  ریشه در قرآن:

  کا  بار   استعرذ  از شر کل مخلوقرت اس  اعم از فدزیکدرت و انسر . و محتوای این بخش تفسدری اسا 

ارائ  می کند ک  استعرذ  از شر شدطر  و انسر  اس . تفسدر هر دو سور  در ایان مجلادات   « نرس»سورۀ 

گذش  و ندرزی ب  تکرار آ  ندس ، بر یردآوری اینک  آنچ  دربررۀ پدرم سور  فلق در متو  تفسدری آمد  

 و آ  را ب  جردو و افسو  معنی کرد  اند، نردرس  اس .

ک  جهر  بارلقو   « شر برلقوّ »اس  و می شود « شر شنرسی در کل جهر  هستی»خش پنجم بنربراین، ب 

شار  شار   اس  ک  بر ارادۀ « شر شنرسی در دو موجود درّاک و زند »دارای شر هم هس . و بخش ششم 

دستند، این همرنطور ک  این دو سور ، تکرار همدیگر ن «.مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّا » می رسرنند؛ شدطر  و انسر 

 دو بخش از دعر ندز تکرار همدیگر ندستند.

و امرم ب  مر یرد می دهد ک  برای دفع شرهر از خداوند کمک بگدرید؛ در این جهر  پر از خطر با    

 توا  خود بسند  نکندد و ب  قدرت الیزال خدا تکد  کندد. 

هر جری گرفتا ،  متأسفرن  آنچ  از مرهد  صحدفۀ سجردی  در ذهن  شناخت صحیفۀ سجادیه:

نردرس  بل )برصطالح( یکصدو هشترد درج  بر خالف مرهد  آ  اس ؛ عالو  بر این ک  ب  عنوا  یک 

 و شنرسای  شنرخت  شد  ب  ویاژ  توقاع هساتی   « تعلدم و تعلّمی»و بدو  عنصر « راز و ندرزی»کترب صرفرً 

از عجز و الب ، چدزی ندارد؛ همّا   شود ک  گوئی غدر  شود، یک متنی تلقّی می شنرسی از آ  نمی انسر 

را بریگرنی کرد  و هم  چدز را ب  عهدۀ خدا می گذارد. و پدرمش چندن می شود ک : بنشدن و هدچ کرری 

 نکن و هم  چدز را از خدا بخوا . 

  کن و هام  هم همّاس ؛  «امر بین امرین»و این بر اصل مشهور و نرمدار شدع  سرزگرر ندس  ک : 

ب  طلب. و مرنند بنی اسرائدل نبرش ک  ب  موسی علدا  الساالم گفتناد: تاو و خادای       از خداوند کمک 
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فَاذْهَدبْ أَنْدتَ وَ رَبُّدكَ فَقداتِال إِنَّدا هاهُندا       »بروید بر دشمن بجنگدد و مر از جری مر  تکر  نمی خوریم: 

 2«.قاعِدُون

بنگاریم،   -ک  خواهد آماد  و ندز ب  بخش هفتم -برر دیگر ب  این دعر ب  ویژ  ب  بخش پنجم و ششم

در برابتر  ن  از زاوی  ای ک  عوامرن  اس ، خواهدم دید آنچ  در این دعر آمد  یک پدارم عظادم اسا :    

موارد شر را و  ها همت کنید و از خداوند نیز یاری بطلبید. شرها تسلیم نشوید و برای دفع آن

 د. جزئدرت آ  هر را می شمررد تر جرئی برای دفع، نرشنرخت  نمرن

حلم و بردبرری آری، امر تسلدم شد  در برابر شرهر، ن . حلم وقتی پسندید  اس  ک  نتدجا  اش دفاع   

شر برشد، واالّ، غدر از تسلدم شد  در برابر شر و عمل کرد  ب  خواستۀ ابلدس معنرئی ندارد با  ویاژ  در   

 برابر شر انسر  هری ستمگر. 

شود کا  مار را    کند، یک جمل  در آ  پددا نمی عوت میجمل ، جملۀ این دعر مر را ب  دفع و دفرع د

تفروت نبرشدد و بر هم  تمرم عملی و دعارئی در صادد    ب  تسلدم توصد  کند، می گوید در برابر شرهر بی

 دفع برشدد. پذیرش هر شری غدر از عجز، تملق، دوروئی و رذال  معنریی ندارد.

هداش  و درمر  را در پدش گرف . و در برابار شار   در برابر شرهری طبدع  برید را  علم، صنع ، ب

دو را  برید توفدق الهی  هر امر ب  معروف و نهی از منکر را زند  کرد. و برای و انسر  هر برید را  اصالح

 را خواس .

و آنچ  مهم اس  و در شنرختن مرهد  صحدف  اولدن مسئل  اس ، این اس  ک : قبال از خواساتن از   

هار را   رت آ  خواست  توج  شود. صحدف  یعنی کتربی کا  اول بریادهر و ضارورت   خدا، ب  لزوم و ضرو

یک ب  یک می شمررد؛ چ  برید کردهر را شنرسرئی می کند، سپس می گوید برای ایفری نقاش انسارنی، و   

طلب از خدا را جازء   ۀحرّی  آمدز در این امور از خداوند ندز کمک بطلبدد و این گون  بطلبدد. و نحو

 دهد.  شرح می ب  جزء

 ندس ، کترب هم  و اهتمرم اس .« خمود گرائی»صحدف  کترب 

متأسفرن  در نظر عرمۀ مردم امارم ساجرد علدا  الساالم یاک       شخصیت صاحب صحیفه سجادیه:

                                                
 سورۀ مرئد . 13آیۀ  2



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  326
 

شخصد  منزوی، و غدر فعرل و گوش  گرفت  از امور اجتمرعی، شنرخت  می شود. و تصور می شود کا  او  

چ کرری بر چگونگی جرمع  و امور سدرسی نداش . چندن نگرهی ب  امارم یاک   ندز مرنند سرا  صوفد  هد

عرمل جرمع  شنرختی در ترری  مسلمرنر  دارد: در نظر مسلمرنر  در طول قرو  گذشت ، سدرسا  مساروی   

کرد، غدرسدرسی شنرخت  می شد. بر  و هر کس ب  قدرم نظرمی و لشکرکشی اقدام نمی« نظرمی گری»بود بر 

بدنش هر در برابر امرم سجرد، سخ  وارون  گشت  اس  و این بدنش موجب شاد  کا  صاحدف     این اسرس 

 یک متن انزوا گرائی و بی تحرکی شنرخت  شود. 

خوشبخترن  در این اواخر همگر  فهمدد  اند ک  سدرس ، نظرمی گری ندس . و این سدرس  اس  ک  

علد  السالم یک فرد سدرسای بازرگ نباود چارا     تواند نظرمی گری را موفق یر سترو  کند. اگر امرم  می

؟ چرا -دربررهری امپراتوری خالف ، بدش از هر کسی از او می ترسددند و ب  شهدد کردنش اقدام کردند

 کسی بر جندد بغدادی، بر یزید بسطرمی، مولوی، محی الدین عربی و دیگر سرا  صوفد  کرری نداش . 

کنم ک  صحدف  فقاط   درازی دارم، ب  صراح  عرض میبر همۀ ارادت ک  ب  مرحوم سدد علدخر  ش

« ریارض شانرخ   »و  «رياض الترّيدة »و  «العلوم رياض»و  «رياض االنسانيه»ندس ، ریرض السرلکدن 

اس . صحدف  شر پذیر ندس  ک  این هم  از شرهر سخن می گوید. صحدف  ظلم پذیر ندس  ک  این هم  

ب  شرح و بدر  می پردازد؛ فرد شر پذیر سخن از شر نمی گوید  شر انسر  هر را فراز کرد  و دربررۀ شر ،

 بل تسلدم می شود. 

صحدف  انسر  را نسب  ب  شرهر، حسرس می کند؛ برالترین حسرسد  ک  ممکن اسا  انسار  داشات     

برشد. صحدف  علم پرور و فرهنگ سرز اس  ک  امروز زند  اس  در حرلی ک  نظرمی گارا  معرصارش   

 .ندنی ترری  پدوست  ارفت  و ب  بریگر

و بر همۀ این هر، جنبۀ دعرئی و راز و ندرزی آ  سر جری خود هس ؛ ب  مر یرد می دهد چگون  دعر  

 کندم، چ  طور بر خداوند گفتگو کندم، کدام خواست  هر را در اولوی  قرار دهدم. 
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 بخش هفتم

 ریشه در قرآن

 روان شناسی و رفتار شناسی

 لمزغمز، همز، 

 یهنر منف
 

سُدّاً حَتَّى تُعْمِيَ عَنِّي بَصَرَهُ، وَ تُصِما عَنْ ذِكْرِي سَمْعَهُ، وَ تُقْفِلَ دُونَ إِخْطَارِي قَلْبَهُ،  يَدَيْهِ بَيْنَ وَ اجْعَلْ»

قَبَتَهُ، وَ تَفْسَخَ كِبْرَهُ، وَ تُؤْمِنَنِي وَ تُخْرِ َ عَنِّي لِسَانَهُ، وَ تَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَ تُذِلَّ عِزَّهُ، وَ تَكْسُرَ جَبَرُوتَهُ، وَ تُذِلَّ رَ

وَ رَجِلِدهِ وَ خَيْلِدهِ،   مِنْ جَمِيعِ ضَرِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمْزِهِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَاِِلِهِ وَ مَصَايِدِهِ 

سی ک  ارادۀ شار با  مان کارد ( سُاّدی تار نربدنار        د  در برابر چشمر  )کو خدایر قرار «:إِنَّكَ عَزِيزٌ قَدِيرٌ

قلابش از ایان کا      یگوشش را از شندد  )چدزی( دربررۀ من. و قفل کن یگردانی او را از من. و نرشنوا کن

دربررۀ من یرد )شروران ( کند. و زبرنش را )از گفتگو( دربررۀ من الل کنی. او را سرکوب کنی. عازتش را  

درهم شکنی، و گرد  فرازی اش را ب  ذل  مبدل کنی. و تکبرش را بارهم  خوار گردانی، و بزرگدش را 

بزنی. و مرا از همۀ زیر ، شر، طعن ، غدب ، عدب جویی، و حسد، دشمنی، بنادهر، دام هار، پدارد  گار  و     

 ک  تو توانمندی و چدزی تو را نرتوا  نمی کند.  یسوارا  او ایمن گردان

 نرپذیر. شکس  عزیز: نفوذ نرپذیر: غرلبِ لغت:

 

 شرح 
 

در نسخ  هری صحدف  از آ   -«وَ اَْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُدّاً حَتَّى تُعْمِيَ عَنِّي بَصَرَه» ریشۀ قرآنی:

بارداری شاد  و از    قمری نسخ  2112در ترری   ک  جمل  در نسخۀ خطی، ب  خط کرظم بن حرجی علی،

 ( در اول آ  هس ،بزرگ مررضر قلی ارموی )جدّ اجداد بند  ب  جری مرند  و مهر مرحوم آی  اهلل شد  
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وَ جَعَلْندا مِدنْ بَديْنِ    »آ  آمد  اس :  ۀبر ضمّ  سدن، آمد  اس . در حرلی ک  در قرآ  بر فتح« سُداً»کلم  

ادیم، و در در پدش روی آنار  سادّی قارارد    2«:أَيْديهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال يُبْصِرُون

 پش  سرشر  سدّی، و چشمر  شر  را پوشرندد  ایم، پس )حقریق را( نمی بدنند.

توضادح داد   « سُادّ »دانست  اند لدکن دربررۀ  ()الْتَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنمنربع لغ ، هر دو را ب  یک معنی 

هر ک  در پروازشر  مرنع دید اند ک  ب  سدهری ویژ  از قبدل سد شد  ابرهر، سری  و ترریکی، و کثرت مل 

گفت  مای   سدن ب  هر مرنع گفت  می شود، و ندز ب  هر ترمدم، سَدّ  ۀآ  سوی شر  می شوند. امر سَدّ بر فتح

 شود امر سُدّ گفت  نمی شود. پس، سَدّ اعم از سُدّ اس .

. امار چارا در   وقتی ک  چشمر  کسی برز و بدنر برشد بر این وجود چدزی را نبدند، مصداق سُدّ می شود

صحدف  بر ضمّ  و در قرآ  بر فتح  آمد  اس ؟ این ب  خرطر آ  اس  ک  در آیا ، حارجز و مارنعی کا      

مورد نظر اس  اعم اس ؛ شرمل چهرر جرنب اس ؛ راس ، چ ، پش  سر، رو با  رو. و موضاوع آیا     

 بدنش و شنرخ  حقریق اس ؛ یعنی آنر  توا  درک حقدق  هر را ندارند.

سخن امرم علد  السالم، ندید  شخص شارور شاخص دعار کنناد  را اسا . و چاو  ایان        امر موضوع 

موضوع خدلی اخصّ اس  و بر معنری اعم فرق دارد، لذا بر ضمّۀ سدن آمد  اس . امر بر اینهما  بارز ساخن    

 قرآنی دارد و بخشی از پدرم آی  را دارد. ۀامرم ریش

ندز کسی، کسی را ندشگو  بگدرد تر او را با  عداب   اشرر  بر چشم و ابرو ب  قصد عدبجوئی. و  غَمْْ:

إِنَّ الَّدذينَ  »کردناد:   فرد سوم متوج  کند؛ کرری ک  ب  پرستر  قریش قبل از هجرت بر ترز  مؤمنر  می

هْلِهِدمُ انْقَلَبُدوا   أَ ىوَ إِذَا انْقَلَبُدوا إِلد   -وَ إِذا مَرُّوا بِهِدمْ يَتَغدامَزُونَ   -أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذينَ آمَنُوا يَضْتَكُونَ

و هنگرمی ک  از کنررشر  می گذشتند آنار  را   -آنر  ک  مجرم بودند بر مؤمنر  می خندیدند 1«:فَكِهينَ

و چو  ب  سوی خرنوادۀ خود برز می گشتند )از این رفتارر مجرمرناۀ خاود(     -بر اشرر  مسخر  می کردند

 .دمسرور و بشرش بودن

 رزا  ندز ب  خداوند پنر  می برد. غمّامرم علد  السالم از شر  

                                                
 سورۀ یس. 1آیۀ  2

 سورۀ مطففدن. 32و  31، 11آی  هری  1
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همز اعم از غمز اس ؛ غمز ناوعی از   .مورد تعرض قرار داد  غدربرً یر اًحضورکسی را  حدثد  هَمْْ: 

 انواع همز اس .

تهارجمی   کا   کناد  مز شرمل هرگون  تعرض ب  حدثد  دیگرا  نمی شود؛ ب  آ  تعرض صادق مای  غ

 نوعی همز اس . « طنز غرض آلود» شد. وبرنبرشد، بل )برصطالح( تعرض هنرمندان  

شخصد  کسی را خدش  دار کرد ، خوا  بر غمز و خوا  بر همز، و یر ب  هر صورت دیگر. لمز  لَمْ:

ذي جَمَدعَ مداالً وَ   الَّد  -وَيْلٌ لِكُدلِّ هُمَدزَةٍ لُمَدزَةٍ   »ندس ، رفترر منفی هنرمندان  اس .  2ندز رفترر تهرجمی

 او ک  مرل را جمع کرد  و فراهم آورد . -زگر و لمزگروای بر هر هم 1«:عَدادَهُ

  ریحصا ی و نا معموالً افراد محرفظ  کرر ب  غمز، همز و لمز می پردازند. زیرا از برخاورد عل  توضیح:

کسای متوجا     ۀمرل پرستر  می کوشند ک  مرل و ثروت شر  محفوظ بمرند و ضرری از نرحد ؛ترسند می

 لذا ب  غمز، همز و لمز می پردازند. ،د از کدن  ب  دیگرا  دس  بردارندشر  نشود در عدن حرل نمی توانن

 شجرع  برخورد صریح بر مخرلفر  یر دشمنر  خود را ندارند. هدچ کدام از افراد غمّرز، همّرز و لمرّز،

                                                
 اس .« عنصر هنری»مراد از تهرجم در این جر، تهرجم فدزیکی ندس ، بل خرلی بود  از  2

 سورۀ هُمز . 1و  2آی  هری  1
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 متن دعا
 

 وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

 وَيْهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ:لِأَبَ 
 

رَسُيولِكَ  وَ أَهْيلِ بَيْتِيهِ الطَّياهِرِينَ  وَ اخْصُصْيهُمْ       عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ ( اللَّهُمَّ صَل1ِّ)

ةِ ( وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَيَّ بِالْكَرَامَي 2بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ سَلَامِكَ.)

( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيى مُحَمَّيدٍ وَ آلِيهِ  وَ أَلْهِمْنِيي     3)الرَّاحِمِينَ. لَدَيْكَ  وَ الصَّلَاةِ مِنْكَ  يَا أَرْحَمَ

مُنِيي  عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ إِلْهَاماً  وَ اَْمَعْ لِي عِلْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ تَمَاماً  ثُمَّ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تُلْهِ

ءٍ عَلَّمْتَنِييهِ  وَ لَيا   مِنْهُ  وَ وَفِّقْنِي لِلنُّفُوذِ فِيمَا تُبَصْرُنِي مِنْ عِلْمِهِ حَتَّى لَا يَفُوتَنِي اسْتِعْمَا ُ شَيْ

بِهِ  وَ  ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا شَرَّفْتَنَا4)حَفُوفِ فِيمَا أَلْهَمْتَنِيهِتَثْقُلَ أَرْكَانِي عَنِ الْ

( اللَّهُمَّ اَْعَلْنِي أَهَابُهُمَيا  5)ٍَّ عَلَى الْخَلٍِْ بِسَبَبِهِ.صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  كَمَا أَوََْبْتَ لَنَا الْحَ

ي بِهِمَا أََُرَّ هَيْبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ  وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الْأُمْ الرَّءُوفِ  وَ اَْعَلْ طَاعَتِي لِوَالِدَيَّ وَ بِرِّ

 لِعَيْنِي مِنْ رَُْدَةِ الْوَسْنَانِ  وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِي مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْخنِ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَيا  

مَيا وَ إِنْ  بِيرِّي بِهِ  وَ أَُُدْمَ عَلَى رِضَايَ رِضَاهُمَا وَ أَسْتَكْثِرَ بِرَّهُمَا بِيي وَ إِنْ َُيلَّ  وَ أَسْيتَقِلَّ   

( اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِي  وَ أَطِبْ لَهُمَا كَلَامِي  وَ أَلِينْ لَهُمَيا عَرِيكَتِيي  وَ اعْطِيفْ     6)كَثُرَ.

بْهُمَيا  ( اللَّهُمَّ اشْكُرْ لَهُمَا تَرْبِيَتِي  وَ أَث7ِ)يقاً  وَ عَلَيْهِمَا شَفِيقاً.عَلَيْهِمَا َُلْبِي  وَ صَيْرْنِي بِهِمَا رَفِ
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( اللَّهُمَّ وَ مَيا مَسَّيهُمَا مِنِّيي مِينْ     8)ا حَفِظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي.عَلَى تَكْرِمَتِي  وَ احْفَظْ لَهُمَا مَ

ا  أَذًى  أَوْ خَلَصَ إِلَيْهِمَا عَنِّي مِنْ مَكْرُوهٍ  أَوْ ضَاعَ ُِبَلِي لَهُمَا مِنْ حٍٍَّ فَاَْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمَ

أَضْييعَافِهَا مِيينَ لُييوّاً فِييي دَرَََاتِهِمَييا  وَ زِيَييادَةً فِييي حَسَيينَاتِهِمَا  يَييا مُبَييدْ َ السَّيييْتَاُِ بِ وَ عُ

( اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّيَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ َُوْ ٍ  أَوْ أَسْرَفَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْيلٍ  أَوْ ضَييَّعَاهُ   9)الْحَسَنَاُِ.

أَوْ َُصَّرَا بِي عَنْهُ مِنْ وَاَِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا  وَ َُيدُُْ بِيهِ عَلَيْهِمَيا وَ رَغِبْيتُ     لِي مِنْ حٍٍَّ  

لَيا  إِلَيْكَ فِي وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا  فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِي  وَ لَا أَسْتَبْطِتُهُمَا فِي بِيرِّي  وَ  

( فَهُمَا أَوََْبُ حَقّاً عَلَيَّ  وَ أَُْدَمُ إِحْسَاناً إِلَيَّ  وَ أَعْظَيمُ  11هُ مِنْ أَمْرِي يَا رَ،ْ.)أَكْرَهُ مَا تَوَلَّيَا

طُو ُ شُيغْلِهِمَا   -يَا إِلَهِي -مِنَّةً لَدَيَّ مِنْ أَنْ أَُُاصَّهُمَا بِعَدْ ٍ  أَوْ أََُازِيَهُمَا عَلَى مِثْلٍ  أَيْنَ إِذاً

سِيهِمَا لِلتَّوْسِيعَةِ   ْيَن ِشيدَُّة َتعَِبهَِميا ِفيي حِرَاَسيتِي! َو َأْييَن ِإُْتَارُهَُميا عََليى أَنُْف       بِتَرْبِيَتِي! وَ أَ

( هَيْهَاَُ مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنِّي حَقَّهُمَا  وَ لَا أُدْرِكُ مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَهُمَا  وَ لَا أَنَا بِقَياضٍ  11)عَلَيَّ!

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ أَعِنِّي يَا خَيْيرَ مَينِ اسْيتُعِينَ بِيهِ  وَ وَفِّقْنِيي يَيا       وَظِيفَةَ خِدْمَتِهِمَا  فَ

كُلُّ نَفْيسٍ   تُجْْى أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ  وَ لَا تَجْعَلْنِي فِي أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلْخبَاءِ وَ الْأُمَّهَاُِ يَوْمَ

( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرْيَّتِهِ  وَ اخْصُصْ أَبَيوَيَّ  12.)ونَوَ هُمْ ال يُظْلَمُ بِما كَسَبَتْ

( اللَّهُيمَّ لَيا   13)مْ  يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.بِأَفْضَلِ مَا خَصَصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أُمَّهَاتِهِ

لَوَاتِي  وَ فِي إِنًى مِنْ آنَاءِ لَيْلِي  وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِينْ سَياعَاُِ   تُنْسِنِي ذِكْرَهُمَا فِي أَدْبَارِ صَ

( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ اغْفِرْ لِي بِدُعَائِي لَهُمَا  وَ اغْفِرْ لَهُمَا بِبِرِّهِمَا بِي 14نَهَارِي.)

رَامَيةِ مَيوَاطِنَ   ي لَهُمَيا رِضًيى عَْْمياً  وَ بَلِّغْهُمَيا بِالْكَ    مَغْفِرَةً حَتْماً  وَ ارْضَ عَنْهُمَيا بِشَيفَاعَتِ  

( اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِييَّ  وَ إِنْ سَيبَقَتْ مَغْفِرَتُيكَ لِيي     15)السَّلَامَةِ.

امَتِكَ وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ  إِنَّيكَ  فَشَفِّعْنِي فِيهِمَا حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِي دَارِ كَرَ

 .ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  وَ الْمَنِّ الْقَدِيمِ  وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
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 عنوان دعا
 

سالم، بارای  ال دعری آ  حضرت علد  «:وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبَوَيْهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ»

 پدر و مردرش علدهمر السالم.

دختر یزدگارد ساوم سرسارنی    « شر  زنر »السالم و مردرش شهربرنو ملقب ب   پدرش امرم حسدن علد 

اس . برخی هر چو  دربررۀ این برنو هر دو عنوا  را دید  اند، گمر  کرد  اناد کا  یکای از آ  هار نارم      

کا  مطاربق    نکرد  اندتوج   ت اختالف کرد  اند. امرآ  حضراوس  و دیگری مردود اس ، لذا در نرم 

رسم دربرر سرسرنی، برنوا  بزرگ و محترم عالو  بر اسم شر ، یک عنوا  و لقب دیگر ندز داشتند ک  در 

مقرم احترام بر آ  لقب از او تعبدر می کردند. این همر  رسم مرسوم اس  ک  امروز هام روا  دارد کا    

الح( کوچک برنوا  را ب  زبر  نمی آورند و او را بر نارم خارنوادگی مخرطاب    در مقرم احترام نرم )برصط

 اس . « لقب فرد»درجری « لقب خرنواد »قرار می دهند. تنهر فرقی ک  ر  داد  جریگزین شد  

 بنربراین، هدچ جرئی برای اختالف در نرم این برنوی مکرّم ، ندس . 

 در وف و مشاهور اسا  )و سادن  با  سادن      آنچ  معر تاریخ حضور حضرت شهربانو در مدینه:

مسلمرنر  ب  نسل هری بعدی منتقل شد  تر زمرنی ک  کسرنی آمدند و ترری  اسالم را نوشاتند( ایان    ۀجرمع

 اس  ک  فرزندا  یزدگرد در زمر  عمر اسدر شد  و ب  مدین  آورد  شدند.

 ند: برور تشکدک کرد  اند و برای تردیدشر  دو دلدل دار نیبرخی هر در ا

 سن امرم حسدن در آ  زمر  کمتر از آ  بود ک  ازدوا  کند. -2

اینر  گمر  کرد  اند ک  اوالد شر  ایرا  در مرجرای فتح مداین اسادر شاد  اناد. و ایان با  هدچوجا        

درس  ندس ، زیرا خود یزدگرد و دربرریرنش در آ  واقع  از مداین گریخت  بودند. و این اسررت پس از 

نرمددناد چناد سارل    « فتح الفتوح»د  اس . از برب مثرل؛ جنگ نهروند ک  عرب هر آ  را چند سرل ر  دا

 پس از فتح مداین ر  داد  اس .

 هجاری. و تولاد امارم حسادن علدا       11و  12، 11، 21دربررۀ فتح نهروند چهرر قول آمد  اس : سرل 
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 21، و بر رقم سوم 26ر رقم دوم سرل تمرم داشت  و ب 22هجری بود  اس  ک  بر رقم اول  3السالم در سرل 

السالم ازدوا  در سن  علدهم بد  سرل داشت  اس . و مطربق رسم آ  روز و سن  اهل 28و بر رقم چهررم 

اسا  کا  اساررت در فاتح الفتاوح       یسرلگی. و این بر فرض 28سرلگی رایج بود  اس  تر چ  رسد ب   22

 رطق دیگر ایرا  ر  داد  برشد. برشد، در حرلی ک  می تواند پس از آ  در یکی از من

السالم نشر  می دهد ک  این مرجرا در زمر  عمر نبود  اس . زیرا  می گویند سن امرم سجرد علد  -1

هجاری درگذشات  اسا . بناربراین، آ       13هجری اس  و عمر در سرل  38یر  36آ  حضرت متولد سرل 

مدت، فرزندی برای مردرش نمی شنرسدم  سرل پس از مرگ عمر ب  دندر آمد  و در این 23یر  21حضرت 

 السالم اس .  و ظرهراً امرم سجرد بزرگترین فرزند امرم حسدن علد 

)زیرا برخی از زنر  ب  فرصلۀ هف  سرل فرزند می آورناد، و   این دلدل گرچ  یک دلدل قرطع ندس ،

می توا  ب  آسرنی از آ  عباور  امر ن السالم اولدن فرزند آ  برنو بود  اس ( هدچ دلدلی نداریم ک  امرم علد 

کرد. احتمرل این ک  این اسررت در زمر  عثمر  بود  بعدد ندس . و حتی شد  مفدد )قادس سار ( مطاربق    

یک حدیث برور دارد ک  آنر  در زمر  خالف  امدرالمؤمندن اسدر شد  اند. ایان قاول بعداد انادر بعداد      

و جهرد خررجی توج  نکرد  اس  و ب  قول آ  السالم در دورۀ خالفتش ب  جنگ  اس ، زیرا علی علد 

علی نمی خواس  اسالمی را کا  دچارر بدمارری شاد ،      2مرد دانشمند شدعی )امر شدع  وصریتی ن  والیتی(

 سرزمدنی بدهد، او ب  اصالح درو  جرمع  پرداخ . و عدند  ترری  ندز گوا  این اس .  ۀتوسع

اند ک  شهربرنو دختار یزدگارد نباود ، دختار یکای از      برخی هر بر تکد  بر این اختالف اقوال، گفت  

 بزرگر  ایرا  بود  اس . 

قوط ماداین یار ساقوط    اینر  ندز گمر  کرد  اند ک  فرزندا  یزگرد نمی توانستند سرل هر پاس از سا  

شد  برشند. امر این ذهند  نردرس  اس  و بر واقعد  ترریخی سرزگرر ندس ؛ خود یزدگارد  نهروند، اسدر 

هجری ب  مارو رسادد  و در    32عقب نشدنی کرد  تر چندین سرل پس از سقوط نهروند در سرل  پی در پی

شت  شد . بدیهی اس  ک  شر  ایرا  می توانس  در این عقب نشدنی هر خرنواد  کآ  جر ب  دس  آسدربر  

 اش را تر زمرنی ب  همرا  خود داشت  برشد.

                                                
 لی شریعتی.دکتر ع 2
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 آورد  اس :  السالم رد علد دربررۀ امرم سج کلدنی )ر ( در کرفی بد  زیر را
 

 مهَاش وَ كِسْرَى بَيْنَ غُلَاماً إِنَّ وَ
 

 1مالتَّمَيائ  عَلَيْهِ نِيطَتْ مَنْ لَأَكْرَمُ 
 

 

 ک  از مدر  کسری و هرشام برخرسات    1جوانی:و نو
 

 

 اوس  بزرگوارتر از هر آ  ک  تمدم  هر بر او آویخت  شد. 
 

 

روی محب  و گرهی برای دفع چشم زخام، چدزهارئی را بار سادنۀ      از 3عرب هر -تمرئم: جمع تمدم 

لبرس کودک می دوختند یر آویزا  می کردند و ب  آ  تمدم  می گفتند. کودکی یرف  نمی شد ک  تمدم  

 نداشت  برشد مگر برخی یتدمر  بی کس.

 مراد شرعر این اس  ک  این نوجوا  از همگر  بزرگوارتر و واال گهرتر اس .

منسوب ب  ابوالسود دئلای اسا ،    -همر  طور ک  مرحوم کلدنی و دیگرا  اشرر  کرد  اند -این شعر

وفارت   61اس . ابوالسود در سارل   38یر  36السالم متولد سرل  لدکن در دیوا  او ندس . امرم سجرد علد 

حذف این  کرد  اس ، بنربراین در او  شکوفرئی شعری ابواالسود، امرم در سن نوجوانی بود  اس . احتمرل

. زیرا در نظر عرمّۀ مردم، چندن نسبی افتخرر بزرگی خالف  اس شعر از دیوا  او ب  دلدل ترس از قدرت 

إِنَّ أَكْدرَمَكُمْ عِنْددَ اللَّدهِ    »بود گرچ  از دیدگر  شدع  فرقی مدر  افراد و خرندا  هار ندسا  مگار تقاوی:     

خداوند صالحد  مردری امرم را داشت  اسا ، واالّ،  و حضرت شهر برنو ب  دلدل تقوایش در نزد  3«أَتْقاكُمْ

 مردر برخی از امرمر ، برد  بود  اند. 

اگر این بد  از ابوالسود نبرشد، داللتش بر مطلب مر قوی تر می شود، زیرا در این صورت یک شاعر  

با  دسا    می یربد. بنربراین، آنچ  سدن  ب  سدن  منتقل شاد  تار   « ارسرل مسلّم»مردمی می شود و مصداق 

درس  اس  و شهربرنو دختر یزدگرد سوم اس . و تردیدهر اوالً نرشای از قادرت    2ترری  نویسر  رسدد ،

                                                
 ط دار االضواء. 361ص  2کرفی )اصول(    2
 اقرب الموارد. -غالم یعنی نوجوانی ک  موی سبدلش ترز  در آمد  1

 ش، در ایرا  ندز روا  داش .  2331و هر مردم دیگر. تر حوالی ده   3
 سورۀ حجرات. 23آیۀ  3
 پس از حدود س  قر  از هجرت. 2
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امویر ، و ثرندرً نرشی از زمدن  هری ذهنی شخصی برخی افراد اس  ک  گمر  کرد  اند فرزندا  شر  ایارا   

 در همر  سقوط مداین اسدر شد  اند. 

گرهی در پی نویس، شرحی هم می آورد، می گویاد: از عباررات   از  ک  هر صحدف  یکی از مترجمر 

 این دعر معلوم می شود ک  مردر آ  حضرت در وق  دعر زند  بود. 

امر برید گف : عبررات این دعر دربررۀ پدر بزرگوارش ندز چندن اس ، ولی این ب  جه  آ  ندس  ک  

السالم در این دعار و در   رح رفت ، امرم علد آ  دو حضرت زند  بود  اند. بل همر  طور ک  قبالً ندز ب  ش

هر دعرئی، در مقرم تعلدم ب  دیگرا  ندز هس  و لذا عبررات را طوری آورد  ک  شرمل هر کاس برشاد و   

 وظدفۀ همگر  را دربررۀ پدر و مردرشر ، شرح می دهد. 

هدد. در آ  الساالم و زیاد شا    دعرهری صحدف ، امالی آ  حضرت اس  بر دو فرزندش امرم برقر علد 

 السالم گذشت  بود.  زمر  سرل هر از شهردت امرم حسدن علد 

و در متن دعر می بدندم ک  می گوید: خدایر اگر والدینم دربررۀ مان اساراف کارد  و حقام را ضاریع      

مردر آنحضرت )بویژ  پادرش   کرد ، یر دربررۀ من تقصدر کرد  اند، بر آنر  ببخش. بدیهی اس  ک  پدر و

 ( دربررۀ او ن  اسراف کرد  اند و ن  تقصدر، پس مرادش تعلدم و تربد  مر اس  ک  پدر ک  معصوم اس

دربررۀ مر اساراف و زیارد  روی    مرً گرهی حق مر را ضریع کرد  اند؛ گرهیمردرمر  معصوم ندستند و حت و

 کرد  اند، گرهی هم تقصدر کرد  اند، ک  برید از خداوند برای شر  بخشش بخواهدم.

 

 

 لبخش او

 فرق میان صلوات و سالم

 «کافضل»، «بافضل»، «افضل»

 برکات
 

بِأَفْضَيلِ   رَسُولِكَ  وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ  وَ اخْصُصْهُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ اللَّهُمَّ صَلِّ»
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رساول تاو اسا      خدایر، بر محمد ک  بنادۀ تاو و   «:تِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ سَلَامِكصَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَ

درود فرس ، و بر اهل بد  او ک  پرکر  هستند. و آنر  را ب  بهترین و واالتارین دوردهار، رحما  هار،     

 برک  هر و درود خودت مختص کن.

 

 شرح
 

ب  ویژ  در شرح  -آل ( در موارد متعدد از این مجلدات و علد  اهلل دربررۀ صلوات بر رسول خدا )صلی

 نکت  اشرر  می شود:  چندو ندرز ب  تکرار ندس . در این جر تنهر ب  بحث هرئی گذش .  -دعری دوم

 اس  پنج کرربرد دارد:  «صالة»صلوات صدغۀ جمع  فرق میان صلوات و سالم: -9

 «.سب  ب  کس دیگرخدرخواهی کسی ن»و « دعر»ب  معنی  الف:

 «. خواستن از خدا»ب: ب  معنی 

 «. خدر برسرند خواستن از کسی ک  ب  کس دیگری» : ب  معنی 

 «. ارادۀ عملی خدر رسرنی ب  کسی»د: ب  معنی 

 «.نمرز»ها: ب  معنی 

خادا   2«:إِنَّ اللَّهَ وَ مَالِِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليما»در آیۀ 

 کندد و سالم کرمل. صالةکسرنی ک  ایمر  آورد  اید بر او  می کنند، ای صالةو فرشتگرنش بر پدرمبر 

می کند، یعنی ارادۀ خدار و رحما  مای کناد. و در      صالةدر بخش اول ک  می گوید خدا بر پدرمبر 

می کنند، یعنی از خدا بارای او خدار و رحما  مای      صالةبخش بعدی ک  می گوید فرشتگر  ندز ب  او 

 نر  بر او.موم صالةخواهند. و همدن طور اس  

کن: خدر برسر ؛ رحم  کان؛   صالةخدایر بر محمد و آل محمد  :مُتَماد مُتَمادٍ وَ آلِ عَلَى صَلِ اللَّهُمَ

 درجرت شر  را برال و برالتر ببر.

ترجم  می کندم، امر این ترجم  خرلی از تسارمح ندسا . دکتار    « درود»را در فررسی ب   صالة درود:

                                                
 سورۀ احزاب.   26آیۀ  2
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 آورد  اس :  برد برای کلمۀ درود،معدن در فرهنگش س  کرر

 ثنرء، ستریش، دعر. -(2

 سالم و تحد .  -(1

 رحم  خدا. -(3

، چدزی از ثنرء و ستریش ندس ، خداوند در آی  هری متعدد خودش را ساتود  اسا    صالةدر کرربرد 

 ةصدال گفت  نمی شود و در هدچ آی  ندرمد  اس  ک  خداوناد بار خاودش     صالةامر در زبر  عربی ب  آ  

 ب  معنی سالم ندس  و بر آ  فرق دارد.  صالةکرد  یر می کند. و ندز 

 ب  فررسی، نداریم.  صالة ۀواژ  ای بهتر از درود برای ترجم ،لدکن بر وجود این تسرمح

 سالم یعنی سرلم بود  از عدب، نقص، آف  و آسدب. لدکن در استعمرل چهرر کرربرد دارد:  سالم:

 ی یر کسرنی. الف: آرزوی سرلم بود  کس

سالم مرسوم ک  مردم با  همادیگر مای    «. خدر خواهی و عدم بد خواهی نسب  ب  کسی»ب: اعالم 

 کنند، ب  همدن معنی اس .

بِأَفْضَلِ صَيلَوَاتِكَ وَ   وَ اخْصُصْهُمْ»در این دعر ک  می گوید: «. خدر رسرنی ب  کسی» : ب  معنی 

 معنی آمد  اس . ب  همدن   «كَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ سَلَامِكَرَحْمَتِ

ب  این  «سَلِّمُوا تَسْليماً»در آی  ک  می گوید «. خواستن از کسی ک  ب  کسی خدر برسرند»د: ب  معنی 

 معنی اس  ک  مومنر  از خدا می خواهند ک  ب  پدرمبر خدر برسرند. 

ضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ بِأَفْ وَ اخْصُصْهُمْ»السالم می گوید:  امرم علد  توضیح یک شبهۀ احتمالی: -2

و )خدایر( پدرمبر و آل او را ب  بهترین صلوات هریا  و رحما     «:كَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ سَلَامِكَرَحْمَتِ

 هری  و برکرت  و سالم هری ، مختصّ کن. 

 اختصرص: اختصرص بر دو نوع اس : 

 «. نفی آ  چدز از دیگرا »اختصرص چدزی ب  کسی ب  معنی  -2

مرنند اختصرص نمرۀ «. امتدرز کسی در چدزی نسب  ب  دیگرا »ب  کسی ب  معنی  اختصرص چدزی -1

 ب  شرگرد اول کالس ک  استحقرق آ  را دارد.  11
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معنای   شود، ن  از دیدگر  اختصارص طلبای با    بنربراین، برید ب  این سخن امرم از این دیدگر  نگریست  

 سلب یر مضریق  کرد  چدزی از دیگرا .

این س  کلم  دربررۀ صلوات بر آ  حضرت و آلاش، آماد     «:کافضل»، «فضلبا»، «افضل» -3

یعنی بهتارین و بارالترین صالوات . و در آخار دعاری       «بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ»اس ؛ در این جر می گوید 

 «.مِنْ خَلْقِيكَ  يْتَ عَلَى أَحَدٍمَا صَلَّ اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  كَأَفْضَلِ»بدستم می گوید: 

مَيا   بِهَيا أَفْضَيلَ   وَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  صَلَاةً تُبَلِّغُهُ»و در دعری چهل و دوم می گوید: 

وَ  إِبْيرَاهِيمَ  عَلَى مَا صَلَّيْتَ كَأَفْضَلِ»و در متو  دیگر آمد  اس :  «.مُلُ مِنْ خَيْرِكَ وَ فَضْلِكَيَأْ

   «.رَاهِيمَإِبْ آ ِ

مسروی اس  ک  برالترین صلوات را برای آ  حضرت و آلش « برفضل»و « افضل»در این مسئل ، معنری 

« کرفضال »می خواهد؛ برالتر از هر صلواتی ک  ب  مخلوقی برسد. و در این بحثی ندس ، بحث در کرربرد 

تصاور مای شاود      «إِبْرَاهِيمَ وَ آ ِ رَاهِيمَإِبْ عَلَى مَا صَلَّيْتَ كَأَفْضَلِ»اس . زیرا وقتی ک  می گوئدم 

باود   « اشرف المرسالدن »ک  برالتر از صلواتی ک  ب  حضرت ابراهدم رسدد  اس ، نمی خواهدم. و این بر 

یار  « افضال »پدرمبر اسالم )ک  مورد اجمرع امّ  اس ( سرزگرر ندس . بر خالف ماواردی کا  بار کلماۀ     

 ات برتر از صلواتی ک  بر حضرت ابراهدم برشد، اس . آمد  اس  ک  خواسترر صلو« برفضل»

حرف تشبد  اس  و ظرهر معنریش این اس  ک  خدایر برترین صلواتی کا  بار اباراهدم    « کا»حرف 

 کرد  ای مرنند آ  را ب  پدرمبر اسالم ندز بکن، ن  بدش از آ . 

 حلّ این تعررض چدس ؟  مدر  این دو تعبدر هس . را « تعررض»عالو  بر نرسرزگرری مذکور، نوعی 

، خواستن برالترین حدی ک  ب  ابراهدم داد  شاد ،  «اثبرت شدئ نفی مرعدا نمی کند»مطربق قرعدۀ  اوالً:

بهترین صلوات کا  بار اباراهدم     دلدل نمدشود ک  بدش از آ  خواست  نشود. یعنی گرهی می گوئدم: خدایر

بارالتر و افضال تار از آ  را مای خاواهدم و هادچ       کرد  ای همر  را ب  پدرمبر اسالم ندز بکن. و گارهی:  

 در این مدر  ندس .  یتعررض

بارب الحارف   »ابن هشارم در  «. برفضل»یعنی « کرفضل»اس  و « با»ب  معنی حرف « کا»حرف  ثانیاً:

« خدرٍب»ی برخی هر گفت  اند ب  معن ،«ال: كخَيْرٍق؟ أَصْبَتْتَ كَيْفَ لَهُ قِيلَ»می گوید: در مثرل « مغنی اللبدب
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 اس . امر ثرب  نشد  ک  کرف ب  معنی برء آمد  برشد. 

مر می گوئدم همدن مثرل هری صلوات، دالل  دارد ک  کرف ب  معنی برء آمد  اس  و اجمرع امّ  بار  

برشاد. و  « برفضل»ب  معنی « کرفضل»آل ( ایجرب می کند ک   و علد  اهلل افضلد  رسول اکرم اسالم )صلی

آمد  اس  و کالم امارم کا    همدن دعر خواهدم دید ک  حرف کرف ب  معنی حرف برء ندز در بخش دوم 

 اس  ک  گفت  اند کرف ب  معنی برء ندز می آید. اس ، دلدل صح  آ  افراد ادیب  ءرافصح الفصح

ب  شرح رف  و شریست  اس  تعریف آ  از نو تکرار « برک »قبالً ندز معنی  «.برکاتک» برکات:

 شود: 

با    ،ک ، یعنی بهر  مندی کرمل از یک نعم  یر از وق  و عمر، یر از یک فعل و کارری تعریف: بر

 2طوری ک  چدزی از آ  هدر نرود.

تکرمل: ندکوکررا ، پس از مرگ ندز در عرلم بارز  و بهشا ، تکرمال دارناد. انسار  در دندار و در       

فزود  مای شاود و یار در    آخرت هرگز در حرل  رکود راکد نمی شود، یر در تکرمل اس  و بر کمرلش ا

تسرقط اس  ک  افراد گمرا  هم در دندر از شأ  انسرند  رو ب  سقوط می روند و هام در دوز . و افاراد   

 صرلح هم در دندر ب  شأ  فطری انسرند  خود می افزایند و هم در آخرت و بهش . 

 این برک  بر دو نوع اس :  در سیر کمال: برکت

رر انسر  اس  ک  طوری بر نعم  هر و وقا  و عمار خاود، در افعارل     برک  قَدَری: این در اختد -2

 خود، رفترر کند ک  چدزی را ب  هدر ندهد. 

برک  قضرئی: این یعنی خداوند ندز او را در رفتررهر و گزینش هر، یرری کند ک  چدزی از نعم   -1

ماک و یارری خداوناد    دعر برای برک ، خواستن همدن ک 1هر، عمر و افعرل ندک خود را ب  هدر ندهد.

 اس . 

مقدم  اس  بر بخش دوم دعر ک  در آ ، چند مصداق از برک  را می خواهد. و برصطالح  ،این بخش

 هس . « براع  استهالل»در این بخش یک « معرنی و بدر »دس  اندرکررا  دانش 

                                                
 نرمدد  می شود. « بهروری»نرئی ک  امروز در علم اقتصرد همر  مع 2

  www.binesheno.com نو بدنش در سری « دو دس  خدا»در کترب « قضرء و قدر»شرح بدشتر دربررۀ  1
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 بخش دوم 

 حقوق والدین 

 کرامت انسان در نزد خدا

 دارددعا به دیگران، کاربرد دو جانبه 

 دانش الهامی و دانش کسبی

 نفوذ در بصیرت

 عمل به علم، مشکل تر از خود علم است

 نفوذ در علم، عمل را می آورد
 

وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَيَّ بِالْكَرَامَةِ لَدَيْكَ  وَ الصَّلَاةِ مِنْكَ  يَا أَرْحَيمَ اليرَّاحِمِينَ. اللَّهُيمَّ    »

  وَ أَلْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ إِلْهَاماً  وَ اَْمَعْ لِيي عِلْيمَ ذَلِيكَ    صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

حَتَّيى لَيا   كُلِّهِ تَمَاماً  ثُمَّ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تُلْهِمُنِي مِنْهُ  وَ وَفِّقْنِي لِلنُّفُوذِ فِيمَا تُبَصْرُنِي مِنْ عِلْمِهِ 

خدایر پادر و   «:حَفُوفِ فِيمَا أَلْهَمْتَنِيهِءٍ عَلَّمْتَنِيهِ  وَ لَا تَثْقُلَ أَرْكَانِي عَنِ الْيَفُوتَنِي اسْتِعْمَا ُ شَيْ

مردر مرا ب  ارجمندی در نزد خودت، و ب  درود از خودت، مختصّ گراد  ای بخشند  ترین بخشاندگر .  

آ  دو )پدر و مردرم( بار   خدایر بر محمد و آل او درود فرس ، و دانش آنچ  بر من واجب اس  دربررۀ

قلب من الهرم کن، و علم این وظدف  را ب  طور هم  بُعدی و تمرم برایم جمع کن، سپس مرا در آنچ  الهرم 

کردی ب  کررگدر، و در علمی ک  بصدرت آ  را ب  من می دهی توفدق نفوذ هم بد  تر هدچ چدزی از آنچ  

 دام هریم در آنچ  ب  من الهرم کرد  ای سنگدن نشود. ب  من یرد داد  ای بدو  عمل ب  فوت نرود، و ان
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 شرح 
 

حفوف: دور زد ؛ چرخدد ؛ می گویند: فالنی هموار  ب  دور پدر و مردرش می چرخد، یعنای   لغت:

 در خدم  آ  هر اس . 

إِنَّ أَكْدرَمَكُمْ  »چ  کسی در نزد خدا ارزش دارد و ارجمند اسا ؟   کرامت انسان در نزد خدا:

قُلْ ما يَعْبَدؤُا  »آیۀ دیگر داریم ک  بدر  می کند چ  کسی مورد اعتنری خداوند اس ؟:  2«.لَّهِ أَتْقاكُمْعِنْدَ ال

بگو: پروردگررم چ  اعتنرئی )چ  ارجی( ب  شمر قرئال اسا  اگار دعاری تار        1«:بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاُُكُمْ

 نبرشد. 

  خدا ارجمند اس  ک  متّقی برشد و اولدن گارم  جمع مدر  پدرم دو آی  چندن می شود: کسی در پدشگر

السالم چرا علوم را در قرلب دعر آورد  اس ؛  تقوی، دعر اس . و از این جر می فهمدم ک  امرم سجرد علد 

 ؛«رابطۀ صمدمرنۀ دعرئی بر خداوند»علم بدو  تقوی ارزش و ار  نمی آورد، و تقوی امکر  ندارد مگر بر 

 ی شود.برب تقوی بر دعر گشود  م

 وَ اخْصُيصِ »  مر یرد می دهد: هم برای خود و هم ب  دیگرا  ب  ویژ  ب  پدر و مردر دعار کنداد:   ب

برز ب  مر یرد می دهد ک  ب  وسدلۀ دعر برای دیگرا  و پادر و ماردر    «.بِالْكَرَامَةِ لَدَيْك وَالِدَيَ اللَّهُمَ

رد دعر تنهر حصول ارجمندی دعر کنند ، ندسا   ندز می توا  ار  و کرام  در نزد خدا، خواس . و کررب

بل کرربرد دو جرنب  دارد: وقتی ک  ب  پدر و مردرت دعر می کنی اوالً بر همدن دعر برب تقوی و ارجمندی 

را برای خودت برز کرد  ای. و ثرندرً: بر ار  پدر و مردر افزود  ای. و همدن طور اس  دعر برای هر کاس  

 دیگر. 

در ماواردی از ایان    «.حَيمَ اليرَّاحِمِينَ  وَ الصَّلَاةِ مِنْيكَ  يَيا أَرْ  »ر و مردر: صلوات خواهی بر پد

مجلدات ب  شرح رف  )ب  ویژ  در شرح دعری دوم( کا  صالوات منحصار با  پدارمبر و آل ندسا ، بار        

                                                
 سورۀ حجرات. 23آیۀ  2

 سورۀ فرقر .  11آیۀ  1
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دیگرا  ندز می توا  درود خداوند را خواسترر شد. لدکن درباررۀ پدارمبر و آل، واجاب اسا  و درباررۀ      

صلوات بر پدرمبر برید بر صلوات بر  می گویند  ، جریز اس . و حدیث هری متو  سنی را دیدیم ک دیگرا

 آل، همرا  برشد. 

درود خواهی بر پدر و مردر، ار  آ  هر را در پدشگر  خداوند، افزو  می کند. و موجب آمارزش و  

س  ک  بند  اش دعر کناد  و همدش  آمرد  ا 2مغفرت آنر  می گردد. خداوند ب  هدچ کرری مشغول ندس 

 و او هم مستجرب کند. 

علم س  نوع اس : وحدی، الهرمی و کسابی. علام وحدای منحصار با        علم الهامی و علم کسبی:

پدرمبرا  اس . و علم کسبی آ  اس  ک  انسر  بر ب  کررگدری استعداد خودش آ  را ب  دس  آورد. امار  

 علم الهرمی بر دو نوع اس : 

از طریق تعلدم و تعلّم حرصل نشود. مرنند برخی افراد بی سواد )یر کم سواد( کا   فهم و درکی ک   -2

 فهم و درک شر  در امور زندگی، بهتر و بدشتر از افراد دانشمند اس . 

تاوا  مضارعف    وفهم و درکی ک  از طریق تعلدم و تعلّم نبرشد، لدکن بر تعلّم شخص ندز، انارژی   -1

 بدهد. 

از نبوغ اس . ممکن اس  کسی هم نربغ  برشد و هم )عالو  بر نبوغ( از الهارم   اشتبر  نشود؛ الهرم غدر

 ندز بهر  مند شود. الهرم نعم  دیگر، و توا  دیگر اس  ک  از بخشش هری ویژۀ خداوند اس . 

علمی ک  منشأ آ ، یر یکی از عوامل منشأی آ ، الهرم برشد، علمی اس  ک  اطمدنر  بخش اس  و بار  

السالم دربررۀ علم ب  حقوق پدر  شدند، ب  هر نسبتی ک  از الهرم برخوردار برشد. امرم علد جر  آدمی می ن

ن الهارم کان   ما و با    «:وَ أَلْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ إِلْهَامياً »و مردر، علم الهرمی می خواهد: 

 من، یک الهرمی.  ۀدانستن آنچ  ک  حق واجب آ  هر اس  بر عهد

؛ یک الهرم ویژ  ای. زیرا حقوق والدین «یک الهرمی»آمد ، یعنی « تنوین وحدت»این کلم  بر  اً:الهام

 ب  حدّی مهم اس  ک  برید دربررۀ آ  ویژ  ترین الهرم را برای درک آ ، درخواس  کرد.

                                                
ادار  مای کناد بادو  اشاتغرل و      خداوند، فرعل و فعّرل اس ، لدکن هدچ کرری او را مشاغول نمای کناد؛ کرئنارت را     2

 مشغولد .
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موجاب شاگفتی ماردم     آ  ترز  ب  عرص  آمد  بود؛ درخشش« چراغ هری زنبوری»در آ  زمر  ک  

بعادهر کا  وساریل    «. کبری  ب  زنبوری گف  هار چا  داری از مان اسا     »ثَل روا  یرف : بود، یک مَ

خویش را از دس  داد و فراموش گش . پدرمش این بود: چراغ  نۀالکتریکی ب  عرص  آمدند، این مَثَل زمد

کا   زنبوری روشن شد و نور افشرنی کرد، نگر  کرد چوب کبریتی را دید ک  در کنررش افترد  و می رود 

خرموش شود. گف : چ  موجود نرتوانی هستی؟ اندکی نور داری آ  هم در شارف پریار  اسا . کبریا      

گف : آنچ  داری از من اس ؛ من این هم  نور و درخشش را ب  تو داد  ام. این مَثَل را برای فرزندانی می 

 ب  آ  هر می نگریستند.زدند ک  پدری، نرتوانی جسمی وفکری والدین را می دیدند و بر نظر تحقدر آمدز 

هر چ  داری از پدر و مردر اس ، حتی آ  نبوغ یر الهرمی ک  داری. اگر آ  دو تاو را با  دندار نمای     

آوردند، ن  وجود داشتی و ن  ب  چدزی می رسددی. هر چ  ارجمندی داری، ارجمندی پدر و مردر اس . 

بادهی، زیارا هار چا  بادهی از آ        و عکس آ  صردق ندس ، یعنی تو نمی توانی هدچ ارجی ب  والادین 

خودشر  اس ؛ دادۀ خودشر  را ب  خودشر  برمی گردانی. مگر یک ار : و آ  دعر برای کراما  و ار   

 والدین اس ؛ ک  از خدا می گدری و ب  والدین می دهی. 

ی شنرخ  مرهد  حقوق والدین، از طریق صرفرً تعلدم و تعلّمی، ب  دس  نمی آید، بسر افراد دانشامند 

تی انسر  ب  دانش مرهد  حقوق والدین می رسد ک  یر آ  را قو 2ک  چدزی از حقوق والدین را نشنرختند،

الهرم »السالم در این دعر مر را ب   کالً از الهرم بگدرد، یر عنصر قوی ای از الهرم داشت  برشد. و لذا امرم علد 

 از خداوند، هدای  می کند.« خواهی

رصطالح مهد علم و دانش اس ، هدچ فرد دانشمندی یرف  نمای شاود کا     امروز در جهر  غرب ک  ب

شدد  برشد ک : از مزاحم  کوالدینش را ب  خرن  سرلمندا  نسپرد  برشد، پس از سپرد  ندز نفس راحتی ن

شر  راح  شدم. و اگر کسی یرف  شود ک  در خدم  والدین برشد، بی تردید این احسرس وظدفا  را از  

 ن  از علم تعلدمی و تعلمی. الهرم گرفت  اس 

یکی از کررهری ابلدس این اسا  کا  مار را از الهارم      یک در باز را به روی خود بسته ایم:

خواهی برز می دارد؛ هم  چدز را آرزو می کندم، هر چدز را دعر می کندم، امر کمتار با  الهارم خاواهی     

                                                
 و بسر افراد بی سواد ک  حقوق والدین را الهرمرً شنرختند و عمل کردند.  2
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با  روی خاود مای بنادیم. الهارم خاواهی        توج  می کندم و یر اصالً توجهی ب  آ  نداریم و این در برز را

دربررۀ حقوق والدین، مصداق اعالی آ  و مصداق ندرزمندترین مورد آ  اس ، امر ب  آ  منحصار ندسا .   

برید در هر چدز و دربررۀ فهم و درک همۀ حقریق، الهرم خواهی کندم. امر در این بخش از دعار سا  بارر    

هر دانشی ک  بدگرن  از الهرم برشد، بی تردید با   «. تلهمنی»و « مرًالهر»، «الهمنی»واژۀ الهرم را آورد  اس : 

نوعی دچرر لنگی و نررسرئی اس . علمی ک  هدچ عنصری از الهرم نداشات  برشاد، خشاک، غدار منعطاف      

 اس ، ک  انسر  دانشمند را شبد  یک ربرت و مرشدن بی جر  می کند. 

خدایر علم این )حقاوق والادین( را کاالً و تمرمارً      «:تَمَاماً عِلْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَ اَْمَعْ لِي» علم تامّ:

 برایم جمع کن. 

در این عبررت س  واژ  در توصدف دانستن حقوق والدین آمد  اس : علمای کا  جارمع، کالّ و هما       

 یناصول و فروع آ  دانر شوم. کالًّ برشد، یعنی کلّی نبرشد، در ا ۀبُعدی، و ترمّ برشد. جرمع برشد یعنی ب  هم

السالم دربررۀ حقوق والادین، علام کلّای نمای      توج  شود؛ امرم علد « کلّی»و « کلّ»برید ب  فرق مدر   جر

یعنای   یمی خواهد. علم کلّ یعنی بر جزئدرت و ذرّ ، ذرۀ مسئل  آشنر بود . امر علم کلّ« علم کلّ»خواهد، 

 «.دانستن بدو  جزئدرت»

 د ک  هدچ اشتبرهی، نقصی در آ  نبرشد. علمی را می خواه« ترمّ»علم ترمّ: بر وصف 

برشاد،  « فاوق تخصاص  »برصطالح امروزی؛ دربررۀ حقوق والدین، شنرخ  و علمی را می خواهد کا   

 نخواهد رسدد. « مطلق»گرچ  علم انسر  در هدچ چدزی ب  حد 

 اول برید برای ب  دس  آورد  هر علمی کوشدد؛ کوشش برای علم شرط اول اس ، امار  عمل به علم:

 2«:اللَّهُ فِي َُلْبِ مَنْ يَشَاءُ نُور  يَقْذِفُهُ الْعِلْمُ»ندس ، برید علم را از خداوند خواسا :  « شرط کرفی»

علم نوری اس  ک  خداوند آ  را در قلب هر کسی ک  بخواهد می آفکند. شرط سوم عباررت اسا  از   

الساالم مای    م اس . ک  امرم علد کوشش برای عمل ب  علم. و شرط چهررم برز خواستن توفدق عمل ب  عل

و )خدایر( مرا در آنچ  علمش را ب  من الهارم مای کنای با       «:لْنِي بِمَا تُلْهِمُنِي مِنْهُثُمَّ اسْتَعْمِ»گوید: 

 کررگدر.
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ا عمل به علم، چهتار مرحلته هستت؛ دو مرحلتۀ آن کوشتش و      نابراین در فاصلۀ انسان بب

 واستن است. سعی است، و دو مرحلۀ آن دعا و از خدا خ

ک  صاد البتا  چنادن کسارنی خدلای       -ممکن اس  کسی بدو  دعر ندز ب  علمی برسد و دانشمند شود

اندک هستند و اگر بدوگرافی دانشمندا  را ب  دق  مطرلع  کندد می بدندد اکثری  قریب ب  اتفرق شار ،  

ب  جنبۀ معناوی دانشامندا     مطربق دین خودشر  اهل دعر بود  اند. بر این ک  نویسندگر  ترری  علم کمتر

این افراد  -و این یکی از زاوی  هرئی اس  ک  مدر  علم مدرندت  و فرهنگ مدرندت ، هس . 2پرداخت  اند

نردر ک  بدو  دعر، یر بدو  دعر در حد الزم، ب  علم می رسند، علم شر  علم ابلدسی اس ؛ همر  طور ک  

ر  ندز از همر  سن  اس  ک  نتدج  اش بی چارر  کارد    نیۀ انسر  هر دانشمندتر اس ، علم اابلدس از هم

انسرنی اس ؛ محصولش یر بمب اتم اس  و یر سالح هری شدمدرئی، و یر تراریخ  هاری ضاد بشار     ۀجرمع

 و... 

گرهی برخی از طلب  هر و دانشجویر  از من می پرسند: چ  کرر کندم ک  در علم و دانش موفّق برشدم؟ 

ابْتَغُوا إِلَيْهِ  وَ»السالم، ک   علدهم بد  ندرً خواستن از خدا ب  ویژ  بر توسل ب  اهلمی گویم: اوالً کوشش، ثر

السالم غرفل نبرشدد. بند  خودم اگر دو کلم  معلومرت نرقص  علدهم بد  از این حرم هری اهل 1«.الْوَسيلَةَ

ز برید از خدا خواس ؛ ک  دارم، آ  را از حضرت معصوم  علدهر سالم گرفت  ام. حتی توفدق کوشش را ند

مستقدمرً و یر بر توسّل. و عمل ب  علم را ندز برید از خدا خواس . برالترین نمونۀ عرلم بی عمل، ابلدس اس  

 ک  البت  ابلدس هرگز بی عمل ندس ؛ هموار  فعرل اس  ک  علمش را بر علد  حقریق ب  کرر گدرد. 

د و ستد( هس ؛ علم، عمل را می آورد و عمال  مدر  علم و عمل تعرطی )دا تعاطی میان علم و عمل:

علم را. امر این تعرطی، جبری ندس  و حتمد  ندارد و این انسر  اس  ک  برید آ  را ب  حتمد  برسارند.  

مُ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْ الْعَمَلِ إِلَى مَقْرُونٌ الْعِلْمُ»السالم فرمود:  امرم صردق علد 

                                                
در مواردی از این مجلدات ب  شرح رف  ک  هدچ انسرنی نبود  و ندس  ک  وجود خدا را انکرر کرد  برشد، آنر  ک   2

دانند ک  دروغ می گویند. و هدچ انسرنی ندس  ک  اهل دعر نبرشد، فرقی ک  هسا  در درجارت   چندن ژستی می گدرند می 

 اهل دعر بود  اس .  
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علم و عمل همرا  همدیگرناد؛ پاس هار کاس علام       2«:يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَََابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ

داشت  برشد، عمل ب  آ  را ندز خواهد داش . و هر کس عمل کند، علمش را ندز ب  دس  خواهاد آورد.  

جواب مثب  یربد. واالّ آ  را رهر کارد  و   )امر( علم مرنند کبوتر بر آوازخوانی ب  دور عمل می چرخد تر

 می رود. 

اگر زیبرئی این تشبد  را نمی داندد، از یک کفتربرز بپرسدد؛ او معنی این حدیث را چ  تشبد  زیبرئی؟! 

 ب  شمر توضدح خواهد داد: کبوتر نر بغبغو کنر  ب  دور کبوتر مارد  مای چرخاد و ایان کارر را تکارار       

 ندرف ، رهر کرد  و می رود.  می کند، اگر پرس  مسرعد

 آواز خاوانی با  دور کباوتر دیگار )یعنای عمال(        )هادیر(=  بر علم را ب  کبوتری تشبد  می کند ک 

می چرخد. اگر از او مریوس شود، رهر کرد  و می رود. پس این صرحب علم اس  ک  برید این دو کبوتر 

 را از هم جدا نکند. 

الساالم:   از امرم بارقر علدا    است مگر با دعا: انباشتگی علم در سینۀ انسان خطرناک

لَيا يَحْتَمِلُيهُ    رََُلٍ َُلْبِ إِذَا كَثُرَ فِي الْعِلْمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْعِلْمَ فَاسْتَعْمِلُوهُ وَ لْتَتَّسِعْ ُُلُوبُكُمْ فَإِنَ»

نَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ا عَلَيْهِ بِمَا تَعْرِفُونَ فَاِلُوالشَّيْطَانُ عَلَيْهِ فَإِذَا خَاصَمَكُمُ الشَّيْطَانُ فَأَُْبِ  َُدَرَ

زمرنی ک  علم را آموختدد، ب  آ  عمل کندد، و برید قلب هری تر  گشرد  تر گردد. زیرا وقتای   1«:ضَعِيفاً

ک  علم در قلب کسی ک  ترب تحمل آ  را ندارد انبرشت  شود، شدطر  بر او غرلب می گردد. پس هر وق  

  ب  مخرصمۀ علمی بر شمر بپردازد، بر آنچ  شنرخ  دارید بر او مقربل  کندد. زیرا کا  کداد شادطر     شدطر

 ضعدف اس . 

 علم انبرشت ، بر دو شرط مفدد اس :  -2 توضیح:

 الف: عمل ب  آ . و علم بدو  عمل، خواستۀ شدطر  اس .

 رَبِّ اشْرَحْ لي»گف :  ب: توسع  و گسترش داد  ب  شخصد  خود ب  وسدلۀ دعر، ک  حضرت موسی

                                                
 ط دار االضواء. 33ص  2کرفی )اصول(    2
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خدایر سدن  ام را برایم گسترد  کن و کررم را برایم آسر  کن. علم ظرفدا    2«:أَمْري وَ يَسِّرْ لي -صَدْري

 می خواهد وگرن ، خود عرلم را فرسد و مفسد می کند.

را در اگر این دو شرط در شخص دانشمند نبرشد، او در خطر غلبۀ شدطر  اس . آنر  ک  علم شر   -1

گمراهی خود و مردم ب  کرر گرفتند؛ بدع  هر آفریدند، یر جرمع  را ب  وسدل  محصاوالت علمای شار     

 دچرر تبرهی کردند. فرقد این دو شرط بود  اند. 

آنگر  ب  دانشمندا  می گوید: شدطر  مشتری شمر اس  و هرازگرهی ب  سراغ تار  خواهاد آماد،     -3

 نرخ  دارید و می داندد، بر او مقربل  کندد. هر وق  بر شمر درگدر شد بر آنچ  ش

مرد و اطمدنر  داشت  تدر این سخن یک نکتۀ بس ظریف هس ، می گوید: اوالً ب  دانش خودتر  اع -3

برشدد و ثرندرً شدطر  جزئدرتی را بر شمر در مدر  می گذارد و شمر را از اصول غرفال مای کناد. هار وقا       

دد. با  اداماۀ حادیث توجا        اصول بپردازید تر او را شکس  بدهچندن کرد، جزئدرت را رهر کرد  و ب

بِمَا »مرادتر  از آنچ  مر شنرخ  داریم، چدس ؟ فرمود:  «:؟نَعْرِفُهُ وَ مَا الَّذِي»می گوید:  1یکندد: راو

اس . یعنی بر اصول و  قدرت خداوند برای تر  روشن شد بر آنچ  از  «:قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ظَهَرَ لَكُمْ

 بر شدطر  مقربل  کندد.  ،مسلّمرت دانش تر 

سورۀ نسرء را می آورد ک  اگر این روش را داشت  برشدد، بر شدطر  پدروز می شاوید   16پدرم آی   -2

 زیرا کدد شدطر  در این صورت ضعدف می شود و نمی تواند بر شمر غلب  کند. 

صر ک  در همدن جرمعۀ خودمر  در خرنواد  شدع  متولد شد  در احوال برخی از دانشمندا  شدعۀ معر

و تربد  یرفت ، لدک در اثر انبرش  علم و فقدا  ظرفد  شخصدتی، ب  دام شدطر  افترد  تر جارئی کا  در   

فارق   ،نبوت و قرآ  ب  انتفرد می پردازد. و این قبدل افراد بر افرادی ژورنرلدس  و سطحی اندیش منحرف

 دارند. 

بار خداوناد کا  امارم     ربد، دعر، آری دعر؛ رابطۀ صمدمی دز برید بر ن  معمرری دعر، نظرم یپس هم  چ

لِلنُّفُوذِ فِيمَا تُبَصْرُنِي مِنْ  اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تُلْهِمُنِي مِنْهُ  وَ وَفِّقْنِي»سجرد در این جری دعر می گویاد:  
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، و ب  من بارای فارو رفاتن در    رمی کنی ب  کررگد و )خدایر( مرا در آنچ  علمش را ب  من الهرم «:عِلْمِهِ

 آنچ  بصدرت علمی آ  را ب  من داد  ای توفدق بد . 

 تر این جر دربررۀ علم و عمل ب  حقوق والدین، اموری را بر ترتدب چدنش کرد  اس : 

 توفدق نفوذ خودش در علم و علمش.  -علم بر بصدرت -توفدق عمل ب  علم -علم= علم توأم بر الهرم

گرفت  اند، عالو  بر ایان کا    « اقدام»و « اِنفرذ»را در این کالم ب  معنی « نفوذ» 2شررحر  و مترجمر ،

یار  « انفرذ»ب  مصدر ثالثی مجرد، معنی مصدر برب اِفعرل را داد  اند، توج  نکرد  اند ک  چرا امرم صدغۀ 

ت اسا   رجری سخن هس . و آ  عبر نیندرورد  اس . البد نکت  ای در ا را« للعمل»امثرل آ ، و یر کلم  

 «: خودشنرسی دربررۀ علم»از 

در یکی از مبرحث پدشادن درباررۀ علام، بحثای      خودشناسی و شناخت رابطۀ خود با علم خود:

دن شد  برشد. در ی، و علمی ک  بر شخصد  خود شخص عجک  علم بر دو گون  اس : علم انسالخ 1داشتدم

السالم می گوئدم: علم بر دو گون  اس : علم انساالخی، و علمای کا      د این جر بر استفرد  از بدر  امرم عل

 شخصد  عرلم بر آ  نرفذ برشد. 

پوستی اس  ک  مرنند پوس  مرر دچرر پوس   ۀعلم انسالخی، یعنی علمی ک  رابط  اش بر عرلم رابط

و مرنناد علام    اندازی می شود، ن  شخصد  عرلم در آ  نفوذ دارد و ن  آ  در شخصد  عارلم نفاوذ دارد.  

از او منسل  می شود. امر نکت  ای ک  در این سخن امرم قربل دق  بدشتر اس ، این اس  کا   « بلعم برعور»

در  ،را عنوا  می کند. زیرا او پادش از ایان ساخن   « شخصد  نرفذ»نمی گوید بل « علم نرفذ»امرم سخن از 

الهرمی بی تردید نرفذ اس . در این فراز نرفذ را خواست  اس ، و علم « علم همرا  بر الهرم»جمل  هری قبلی 

بود  جرنب دیگر را می خواهد و آ  نفوذ شخصد  بر علم اس . همر  طور ک  در حدیث امرم صاردق  

السالم دیدیم ک  تعرطی مدر  علم و عمل هس  و این تعرطی وقتی فعرل می شود ک  شخصد  ندز در  علد 

 حقق گردد. علم نفوذ داشت  برشد و نفوذ دو جرنب  م

السالم دیدیم ک  اخطرر و هشدار می  خودشنرسی الزم اس ، همر  طور ک  در حدیث امرم برقر علد 

                                                
 جرئی ک  در دسترس من بود . تر 2
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دهد ک  دانشمند برید بر دانشش مدیری  داشت  برشد تر ب  دام شدطر  ندفتد. و ایان مادیری  یعنای نفاوذ     

 شخص بر دانش خود: علم نرفذ بر شخصد  و شخصد  نرفذ بر علم. 

نفوذ برشد، عمل ب  همۀ ابعرد علم، حرصل می شود. در این جر از بدر  امرم یرد می گدریم کا   اگر این 

در زمدنۀ کرمل عمل ب  هر علمی )ب  ویژ  علم ب  حقوق والدین( هم نفوذ علم بار شخصاد  درو ، الزم   

ی اس  و هم نفوذ شخصد  بر علم. و در این صورت اس  ک  ب  همۀ اصول، فاروع و جزئدارت علام ما    

حتای با  کاررگدری     «:ءٍ عَلَّمْتَنِيهِحَتَّى لَا يَفُوتَنِي اسْتِعْمَا ُ شَيْ»توا  عمل کرد، در ادام  می گوید: 

 چدزی از آنچ  برایم یرد داد  ای از من فوت نشود.

حفاوف در   و سنگدن نشود اندام هری بدنم از «:حَفُوفِ فِيمَا أَلْهَمْتَنِيهِوَ لَا تَثْقُلَ أَرْكَانِي عَنِ الْ»

 آنچ  ک  الهرمم کرد  ای. 

یعنی اندام هری جسمم بارای عمال    -حلق  زد : خدم  کرد . چرخدد ، حفوف: جمع شد : لغت:

 ب  آ ، جمع و همرهنگ شوند. 

 

 رابطۀ علم با عمل
 

 نتدجۀ مبرحث فوق: رابطۀ علم بر عمل بر دو نوع اس : 

 س : عرلم ب  علم خود عمل کند. این ندز بر دو نوع ا -2

الف: عمل ب  علم در جه  مثب ؛ یعنی علم در خدم  انسرند  برشد، اعام از علام تجربای یار علام      

 انسرنی. 

ب: عمل ب  علم در جه  منفی: مرنند پزشکی ک  از علم خود برای کشتن افراد استفرد  کند و یار در  

 هر علم دیگر.

چندن علمی، علم ندس . و این یک  بحثی و توضدحی الزم اس : از نظر اسالم« ب»دربررۀ این ردیف 

همر  طور ک  در بخاش پانجم از دعاری هفادهم      -اصل بزرگ اس  از اصول انسر  شنرسی اسالم. زیرا
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 علم آ  اس  ک  در خدم  فطرت برشد ن  در خدم  غریزۀ عصدرنگر. -2گذش 

 علم آ  اس  ک  از دو نوع جهل عبور کند. و جهل بر دو نوع اس : 

 گرائی.  هوی= هوسجهل= ضد عقل=  -2

 جهل= عدم العلم.  -1

کسی ک  عقل گرا ندس ، بی تردید غریز  اش بر فطرتش عرصی شد  اس ، چرا ک  عقل ابازار کارر   

ابزار کرر غریز  اس . و چندن کسی ذاترً و شخصادترً جرهال اسا  گرچا  داناش      « هوی»فطرت اس  و 

دانش و علماش جرهال اسا ؛ عقال گارا       ۀمگسترد  داشت  برشد. و سمبل این جهل، ابلدس اس  ک  بر ه

ندس . و عرلم آ  اس  ک  از این مخمصۀ شخصدتی عبور کرد  و عقل گرا برشد. آنگر  از جهل ب  معنای  

 ندز عبور کرد  برشد. « عدم العلم»

عمل نکرد  ب  علم: این، علم خنثی اس  ک  ن  در جه  مثب  ب  کرر گرفت  مای شاود و نا  در     : 

 نثی دو پس آمد منفی دارد: جه  منفی. علم خ

اس ، در مبرحث قبلی ب  شرح رف  ک  در اسالم، عُطل  ب  هر معنی حرام و  «عُطْلَه»الف: مصداق 

جرم اس ؛ عُطل  در مرل غدر منقول و منقول، عطل  در سرمری ، عطل  در ندروی بدنی، عطلا  در نداروی   

 م ؛ هر نعمتی. فکری و علط  در علم. عطل  یعنی عرطل و برطل گذاشتن نع

عمل، خاوا   ی ب: مسئولد  عرلم بر عمل، بدش از افراد غدر عرلم اس  تر چ  رسد ب  مسئولد  عرلم ب

 در دندر و خوا  در آخرت. 

از این دعر یارد گارفتدم کا  آ  دانشامندی مای تواناد        عواملی که موجب عمل به علم می شوند:

مخترع بمب اتم عرلم ندس ، جرهل اس . و ندز یرد  دانشش علم برشد، کسی اس  ک  عقل گرا برشد. مثالً

 گرا ب  علمش عمل کند، س  چدز اس :  ند عقلمگرفتدم عواملی ک  موجب می شوند شخص دانش

 نفوذ علم بر شخصد : علمش بر شخصد  درونش نفوذ داشت  برشد.  -2

 کند.نفوذ شخصد  بر علم: خودشنرسی قوی داشت  برشد و شخصدتش علمش را مدیری   -1

همرهنگی اندام هری بد  برای عمل: تنبل و تن آسر نبرشد. گرهی ممکن اسا  یکای از انادام هار      -3

                                                
 «.حدیث جنود عقل و جنود جهل»مبحث  2
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موجب تنبلی برشد، و گرهی دو یر س  اندام و گرهی کل اندام هر. عمل وقتی امکر  دارد ک  همۀ اندام هر 

وَ الضَّيجَرَ فَإِنَّيكَ إِنْ    سَيلَ وَ الْكَ إِيَّياكَ »السالم فرمود:  برای آ  همرهنگ برشند. امرم کرظم علد 

دور برش از تنبلی و بی تربی، چو  اگر تنبل برشی  2؛«ضَجِرَُْ لَمْ تُعْطِ الْحٍََّ كَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ وَ إِنْ

 عمل نمی کنی، و اگر بی ترب برشی حق  ب  تو نمی رسد. 

ُيلَ أَوْ   »السالم فرمود:  امرم برقر علد  ُيلِ أَنْ   إِنِّيي لَيأُبْغِضُ الرََّ كَسْيلَاناً   يَكُيونَ  أُبْغِيضُ لِلرََّ

من دوسا    1«:عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسَلُ [ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَهُوَ]كَسْلَانَ

ش ندارم )مبغوض اس  برای من( شخصی را ک  در امور دندرئی اش تنبل برشد، و هر کس در اماور دنداری  

 تنبل برشد، دربررۀ امور آخرتش تنبل تر خواهد بود. 

از آدم تنبال   3«:تَسْتَشِييرَنَّ عَياَِْاً     وَ لَيا لَا تَسْتَعِنْ بِكَسْيلَانَ »السالم فرمود:  امرم صردق علد 

 کمک نخوا ، و بر آدم عرجز مشورت مکن. 

کا  اصاطالحرً سارآمد علام     در این بحث، مراد از علم و دانش و عمل ب  آ ، تنهر اشخرصای   تبصره:

هستند و عنوا  دانشمند را یدک می کشند، ندس . بل شرمل هر کسی اس  ک  در کرری علم و مهاررت  

 داشت  برشد، اعم از معمرر، بنّر، آهنگر، کشرورز، دامدار، حتی پدل  ور. 

 و در عبردات ندز ب  هر مقداری ک  معلومرت شرعی دارد. 

 س  علم اس  ک  عمل ب  آ  هر برالترین مصداق عمل ب  علم اس :  باالترین مصداق عمل به علم:

 دارند ک  دانستن احکرم شرع واجب اس  یر اجتهرداً و یر تقلدداً.« علم»همگر   -2

 همگر  می دانند ک  خدا هس  و برید ب  او عبردت شود.  -1

 گر  می دانند و علم دارند ک  پدر و مردر حقوق مسلّم دارند. مه -3

كِالهُما فَدال  رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِيااهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِماا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ  قَضىوَ »

لرَّحْمَدةِ وَ قُدلْ رَبِّ   وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الدذُّلِّ مِدنَ ا   -تَقُلْ لَهُما أُف  وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْالً كَريماً

                                                
 ط دار االضواء.  82ص  2کرفی    2

 همر . 1

 همر . 3
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و پروردگررت فرمر  داد  ک  جز او را نپرستدد، و ب  پدر و ماردر ندکای    2«:صَغيراً ما كَما رَبايانيارْحَمْهُ

بر آنر  مگو، و بر آنر   1ی«افّ»کندد. هرگر  یکی از آ  هر یر هر دوی آ  هر، نزد تو ب  سنّ پدری رسند، 

و برل هری تواضاع خاویش را بار     -گفترر سنجدد  و روح افزا داشت  برشر  نو بر آ 3ب  درشتی حرف نز ،

هر فرود آر. و بگو: پروردگررا، همر  گون  ک  آ  هر مرا در کاودکی    دلسوزی و کوچکرن ، در برابر آ

 تربد  و برلند  کردند، مشمول رحم  شر  قرار د . 

ی داشت  برشد، در ادام  می فرمریاد:  و چو  انسر  معصوم ندس  و ممکن اس  در برابر والدین، لغزش

پروردگررتر  از دور  قلاب   «:نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِتينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَواابينَ غَفُوراً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما في»

ش  هری تر  آگر  اس  )اگر لغزشی دربررۀ والدین داشت  برشدد( اگر صرلح برشدد )و جبرا  کندد( او برزگ

 کنندگر  را دوس  دارد. 

 

 

 بخش سوم

 پیامبر و علی پدران این امّت هستند

 مقام مربّی عقلی و روحی

 ذکر الخاص بعد العام 

 حق امّت اسالم بر ذمّه دیگر امّت ها
 

لَنَا    كَمَا أَوََْبْتَمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَى   وَ صَلِكَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَى صَلِ اللَّهُمَ»

خدایر، بر محمد و آل او درود فرس  چنرنک  مر را با  سابب او شاراف      «:بِسَبَبِهِ الْخَلٍِْ عَلَى الْحٍََ

 را  ثرب  کردی. یگدادی، و درود بر محمد و آل او فرس  چنرنک  ب  برک  او حقی برای مر بر عهدۀ د

                                                
 سورۀ اسراء. 13و  13آی  هری  2

 افّ: کوچکترین لفظی ک  حرکی از انزجرر برشد. 1

 هم شرمل درشتی گفترری اس  و هم شرمل درشتی رفترری.  « نُهر»رشتی رفترر مکن. و ندز: ب  د 3
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 شرح 
 

اس  ک  صلوات ب  ایان   صحیفهشتبر  نکنم، این تنهر جرئی از اگر ا مقام مربّی عقلی و روحی:

صورت پش  سرهم دو برر آمد  اس . و ندز ویژگی دیگر این بخش ایان اسا  کا  در وساط ساخن از      

حقوق والدین، جریر  کالم را برید  و این دو جمل  را آورد  و سپس ب  ادامۀ حقاوق والادین پرداختا     

 اس . چرا و برای چ ؟.؟

جسم و جر  فرزناد را   وهستند « مربّی»رک  در بخش برال از زبر  قرآ  شنددیم ک  والدین همر  طو

السالم در مقرم بدر  شأ  و جریگر  والادین در برابار فرزناد،     تربد  کرد  و پرورش می دهند. امرم علد 

لوات مای  نرگهر  روند سخن را قطع کرد  و دوبرر پش  سر هم ب  پدرمبر و آل )صالوات اهلل علادهم( صا   

فرستد، برای این ک  گرچ  والدین جسم فرزند را ب  دندر می آورند و تربد  می کنند و تر حد توا  شر  

اما تربیتت روحتی و شخصتیتی انستان هرگتز بته حتدّ        در تربد  روح و جر  او ندز می کوشند، 

بشر اس . و و این تجربۀ مسلّم ترریخی ترری   نمی رسد مگر به وسیلۀ نبوت و امامت.« انسانیت»

 ای علی من و تو پدرا  این امّ  هستم. 2«:هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبَوَا أَنَا وَ أَنْتَ يَا عَلِيُ»لذا می گوید: 

 حقدقا   این ب  و کرد  قطع را سخن جریر  اس ، والدین حقوق بدر  مقرم در السالم علد  امرم چو  و

 انسر  زیرا اس ، والدین حق از تر عظدم مر عهدۀ در امرم  و نبوت حق ک  بداندم تر دهد می توجّ  بزرگ

 دهد.  می مر ب  امرم  و نبوت فقط را انسرند  و نسر .ا منهری انسر  بر اس  مسروی رند انس منهری

بزرگ دیگر برای مر توج  داد  می شود و آ   ۀدر این بدر  امرم یک مسئل نکتۀ مهم بل اصل مهم:

دوبرر  ب  این دو جمل  نگر  کندد؛ در پریر  هر دو جملا ، ضامدر را   اس ؛  «پرهیز از غلوّ در امامت»

گرچ  شراف  ام   ،«بهمبس»و  «شرفتنا بهم»نمی گوید:  «.بِسَبَبِه»و  «بِهشَرَّفْتَنَا »آورد  اس : « مفرد»

                                                
. 363و ص  12ص  26حدیث معروف و متواتر اس  ک  بر عبررت مختلف وارد شد  اس ، از آ  جملا ، بحارر،      2

 .121و  218ص  13و:   
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در اثر پدرمبر و آل )هر دو( اس  امر اصل در این موضوع، خود پدرمبر اس ؛ نبوت اصل اسا  و امرما    

دیگر اس  ک  متفرع بر نبوت اس . همر  طور ک  پدرمبر هر دو سم  نبوت و امرما  را بار هام     اصل

دارد، و نبوتش بر امرمتش مقدم اس  )و هر پدرمبری اول برید نبی برشد آنگر  در اجارای همار  نباوتش،    

 امرم  کند( همر  طور هم نبوت پدرمبر، بر امرم  امرمر ، اصل و پری  و مقدم اس . 

مان عبادی از عبادهری محماد      2«:عَبِيدِ مُحَمَّدٍ أَنَا عَبْد  مِنْ»السالم می گویاد:   المؤمندن علد امدر

آل (. امر مقرم ائمّاۀ طارهرین در مقریسا  بار      و علد  اهلل هستم. این مقرم اوس  در مقریس  بر پدرمبر )صلی

از ایان   1«:مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَيد   (آلِه وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّي)مُحَمَّدٍ  بِخ ِ لَا يُقَاسُ»دیگرا ، می گوید: 

 أَهْيلُ  نَحْنُ»آل ، ندس . و رسول اکرم فرمود:  و علد  اهلل ام  هدچ کسی قربل مقریس  بر آل محمد صلی

 مر اهل بدتی هستدم ک  هدچ کسی بر مر مقریس  نمی شود.  3«:بِنَا أَحَد  لَا يُقَاسُ بَيْتٍ

اسا . زیارا هام     «ذكر الخاصّ قبل العدام »اس  و هم  «بعد العام ذكر الخاصّ»دعر هم این بخش از 

مرقبلش عرم اس  و هم مربعدش، تر ارزش، اهمد  و حدرتی بود  نبوت و امرم  را ب  مر بفهمرند. و ایان  

صلوات تشکری اس  از رسول و آلش ک  را  انسرند ، علام و داناش را با  روی مار گشاود  اناد و با         

شارف انسار  بار     «.شَرَّفْتَنَا بِيهِ  كَمَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَى صَلِ اللَّهُمَ»رام  و شراف  رسرندد  اند ک

ٍَّ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  كَمَا أَوََْبْتَ لَنَا الْحَي » :حدوا ، تنهر ب  وسدلۀ نبوت و امرم  اس . و

مرم  اس  ک  ام  اسالم را دارای حق بر گرد  دیگر ام  هر، کارد   نبوت و ا «.عَلَى الْخَلٍِْ بِسَبَبِهِ

 اس . 

دچرر ب  پرساتی شادند، غدار از اما       هر همۀ ام  نقش امت اسالم در زندگی دیگر امت ها:

اسالم. و این شرف این ام  اس . و امروز همۀ ام  هر )هندوئی، بودائی، یهودی، مسدحی و خرد  امّا   

                                                
 ط دار االضواء. 11ص  2کرفی )اصول(    2

 نهج البالغ ، خطبۀ دوم. 1

 . 32ص  62رر،   بح 3
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موحّاد باود  خاود را ثربا  کنناد و از       -و گرهی بر توجدهرت -بر اصالحرتهر( همگی می کوشند ک  

ندستند؛ عدسی را پسر خادا   «اقنوم ْالْه»شرک ب  توحدد برسند در حدی ک  مسدحدر  دیگر معتقد ب  

شمن »حدی ک  می توا  گف  حتی خود را رهر کرد  موحّد شد  اند. در « اقرندم»نمی دانند. بودائدر  ندز 

ندز موحد شد  اند. و هدچ آئدن شرک آلود در جهر  نمرند  اس . و این حقی اس  « سدری شرقیپرستر  آ

 ک  مسلمرنر  در گرد  دیگر امّ  هر دارند. 

این تنهر در حوزۀ توحدد ندس ، فراتر از آ  اس  و فرهنگ اهل بدتی اساالم مای رود کا  جرمعا      

 2جهرنی را بگدرد.

، بحثی دربررۀ کرربردهری حرف «افضل، برفضل، کرفضل»در مبحث در بخش اول این دعر،  ادبی: ۀنکت

 كَيْفَ لَهُ قِيلَ»، می گوید: در مثرل «برب الحرف»، «مغنی اللبدب»داشتدم؛ گفت  شد ک  ابن هشرم در « ک»

با    اس  و کرف« بخدر»، «کخدر»برخی از دانشمندا  ادیب گفت  اند ک  معنری  ،«فَقَالَ: كَخَيْرٍ أَصْبَتْتَ؟

معنی برء آمد  اس . آنگر  در مقرم انتقرد می گوید: ثرب  نشد  ک  حرف کرف ب  معنی حرف برء آماد   

 برشد. 

اللَّهُما صَدلِّ  »السالم ک  می گوید:  امر در این بخش از دعر دقدقرً می بدندم ک  در کالم امرم سجرد علد 

بعدت هدذا   »مرنناد   «باء بمعني المقابله»معنی برء آمد  اس ، آنهم  ب  ،«عَلَى مُتَمادٍ وَ آلِهِ كَمَا شَرَّفْتَنَا بِه

 یعنی خدایر در مقربل و در برابر شرفی ک  از محمد ب  مر رسدد ، بر او صلوات کن.  «.بهذا

ر  چ  قدر از اهل نیاز شعرای عرب پددا کند، براستی اابن هشرم عردت دارد ک  موارد شرهد ادبی را 

و از شخصد  هرئی ک  افصح الفصحرء هستند، چ  قدر غرفل اناد؟! بار مشارهدۀ ایان      بد  دور افترد  اند؟!

السالم هدچ ادیبی نمی تواند بگوید: ثرب  نشد  ک  حرف کرف ب  معنی حرف بارء آماد     سخن امرم علد 

 ابن هشرم برشد.  مثل برشد. گرچ  ادیبی بر تبحّر

 

                                                
  www.binesheno.com نو بدنش سری « تشدع و فراگدری جهرندش»شرح بدشتر در کترب  2
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 بخش چهارم

 عقالنیت و احساسات

 کلید طالئی

 احساسات فطری در این دعاجایگاه 

 پشیمان شدن از کار نیک

 تمایالت

 خود سازی آری، خود فریبی، نه
 

أَهَابُهُمَا هَيْبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ  وَ أَبَرُّهُمَيا بِيرَّ الْيأُمْ اليرَّءُوفِ  وَ اَْعَيلْ       اَْعَلْنِي اللَّهُمَ»

لِعَيْنِي مِنْ رَُْيدَةِ الْوَسْينَانِ  وَ أَثْلَيجَ لِصَيدْرِي مِينْ شَيرْبَةِ       طَاعَتِي لِوَالِدَيَّ وَ بِرِّي بِهِمَا أََُرَّ 

الظَّمْخنِ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا  وَ أَُُدْمَ عَلَى رِضَايَ رِضَاهُمَا وَ أَسْتَكْثِرَ بِرَّهُمَا بِي وَ 

خدایر، چنر  کن ک  هدب  پدر و مردر در قلب مان چاو     «:إِنْ َُلَّ  وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّي بِهِمَا وَ إِنْ كَثُرَ

هدب  سلطر  خودکرم، برشد و من مرنند مردر مهربر  ب  آنر  خدم  کنم. و خادم  با  آنار  را بارایم     

شدرین تر از خواب بر چشمر  خست  از بی خوابی، و گواراتر از آب خنک در کارم تشان ، گاردا . تار     

ترجدح دهم، و رضری آنر  را ب  رضری خودم مقادم بادارم. و ندکای     تمریالت آنر  را بر تمریالت خودم

نر  را دربررۀ خودم گرچ  اندک برشد بسدرر شمررم، و ندکی خودم بر آنر  را گرچ  بسدرر برشد اندک آ

 ببدنم. 

 

 شرح
 

 العسوف: خود خوا ؛ خود کرم؛ مستبد بر قدرت.  لغت:
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 ندرزمند خواب اس .  الوسنر : کسی ک  بی خوابی را تحمل کرد  و سخ 

ب  معنی برف و گرهی ب  معنی تگرگ و یا . و نداز با  معنای     « ثلج»اَثلَج: صدغۀ اسم تفصدل از مرد  

 اس . « خنکتر»می آید. در این جر ب  معنی « خنک»

 

 عقالنیت و احساسات
 

م، و بر این داشت  برشد« انسر  و احسرسرتش»برای شرح این دعر، الزم اس  بحثی اسرسی و عمدق دربررۀ 

مشخص می شود؛ در بدنش علمی و « علوم انسرنی غربی درخالء هری بزرگ انسر  شنرسی »بحث یکی از 

رفترر »فرهنگی دس  اندرکررا  علوم انسرنی غربی، عقالند  و احسرسرت هرگز قربل جمع ندستند. و در 

اسا . ایان بدانش، یکای از      هر رفترری ک  بر اسرس احسرسرت برشد حتمرً بر ضد عقالند  ،آنر « شنرسی

مسلمرت علوم انسرنی غرب اس ، لدکن برخی از آنر  ب  انسر  اجرز  می دهند کا  گار  گارهی عقال را     

کنرر بگذارد و ب  احسرسرتش عمل کند، و برخی دیگر این اجرز  را محدودتر می کنند، تر می رساد با    

 بدنش پرراتو ایترلدرئی و همشهری او مرکدرول.

غلط اس  ک  نهرد خرنواد  را در اروپر منهدم کرد، و همدن بدنش اسا  کا  فرهناگ     و همدن اصلِ

غربدر  را، فرهنگ مستکبر، خود خوا ، ستمگر، جنگ افروز و خو  ریز کرد  اس . و منشأ آ  همر  

 تعریف غلط از انسر  اس  ک  انسر  را حدوا  می دانند گرچ  بر پسوند برتر.

انسرنی روز را ر می رسدم ب  آ  کلدد طالئی ک  همۀ مشکالت علوم برز هم در این ج کلید طالئی:

  سا حدوا  ندحل می کند و آ  را از بن بستی ک  دچرر شد  نجرت می دهد: اسالم می گوید: انسر  ذاترً 

ای آ  اس ( روح فطرت و یک مرهد  کرمالً ویژ  دارد؛ انسر  عالو  بر روح غریز  )ک  حدوا  ندز دار

   حدوا  فرقد آ  اس . بنربراین احسرسرت ندز بر دو نوع اس :ک را ندز دارد

احسرسرت غریزی: این نوع از احسرسرت، بر خالف عقل اس  و عقل راهای با  آ  نادارد و ایان      -2

 د و ضد آ  اس .حسرسرت عقل را ب  شدت کنرر می زنا

هری آ  مسروی اس  بر احسرسرت فطری: این نوع از احسرسرت ن  تنهر عقالنی هستند بل: انسر  من -1

 انسر  منهری انسرند .
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 توا  ادام  داد یکی غلط و دیگری درس :و این فرمول را ب  دو صورت می

 انسرند = حدوا . -احسرسرت فطری= انسر  -انسر 

 این نردرس  اس .

 انسرند = موجود پس  تر از حدوا . -احسرسرت فطری= انسر  -انسر 

 احسرسرت فطری. نتدج : عقالند = احسرس عقالنی=

سقوط می کند ک  بادتر  « اسفل سرفلدن»و یر ب  حد « احسن تقویم»زیرا انسر  یر موجودی می شود بر 

 از او موجودی نبرشد.

در آ  احسرسرت فطری نبرشد، خرنواد  ندس  یک قرارداد صرفرً سودجویرن  و خاود   ک  خرنواد  ای

را تریداد، تکاریم و   « نکارح »را تحریم می کناد و   می نرمد و آ  2«سفرح»حوران  اس  ک  قرآ  آ  را م

تشویق می کند ک  پری  و اسرس اصلی آ  احسرسرت فطری اس . و در مدر  احسرسرت هری فطری آنچا   

 پری  اصلی خرنواد  اس  س  احسرس اس  آرامش روانی، مودت و دلسوزی. آی  را از نو بخواندم: 

 أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْدنَكُمْ مَدوَداةً وَ رَحْمَدةً إِنَّ فدي     وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ»

از نشرن  هری اوس  ک  برای شمر همسرانی از جنس خودتر  آفرید تار در   1«:ذلِكَ لَآيا ٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

رار داد، در این، نشرن  هرئی هس  برای گارو   کنرر آنر  آرامش یربدد، و در مدر  تر  مودت و دلسوزی ق

 3متفکرا .

خرنواد  نهردی اس  ک  ترر و پودش، و علل دوامش، احسرس هر هساتند و ایان سا  احسارس عرمال      

 اسرسی هستند.

هدچ چدزی در وجود انسر ، بی دلدل و بدهود  و بی فرید  ندس ، هر چ  در آفرینش انسر  ب  او داد   

انگدزش هاری   ۀو برای هدف مهم اس ، حتی احسرسرت غریزی ب  شرط این ک  هماند، الزم و ضروری 

                                                
نرمداد    «دوسا  پسار  »، «دوس  دختر»را ندز تحریم کرد  اس ؛ اخدا  همر  اس  ک  امروز در اروپر « اَخدا »و  2

، در «جریگار  و نقاش عارف در اساالم    »مقرلاۀ  و « جرمع  شنرسی متعا  »می شود. برای شرح بدشتر، رجوع کندد: ب  کترب 

   www.binesheno.com نو بدنش سری 
 سورۀ روم. 12آیۀ  1

 آنر  ک  اندیشۀ درس  در علوم انسرنی دارند و در شنرخ  ب  طور صحدح تفکر می کنند.   3
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 غریزی تح  مدیری  روح فطرت قرار گدرند و مدیری  شوند.

 هر دربررۀ احسرسرت انسر  س  اشتبر  دارند:غربی

از طرفی می گویند: هر چدزی ک  آفرینش ب  انسر  داد ، الزم اس . و از طرف دیگار هار ناوع     -2

 ت را ضد عقل و عقالند  می دانند.احسرسر

غریزی آزادی کرمال مای دهناد، و     د عقالند  می دانند، ب  احسرسرتضبر این ک  احسرسرت را  -1

نتدجۀ این، سرکوبی روح فطرت ب  وسدلۀ روح غریز ، مشروع و رایج می گاردد؛ انسارند  تضاعدف بال     

 منکوب می شود و جنگ هم  جر را می گدرد.

توج  ندارند ک  آزادی احسرسرت غریزی دقدقرً مسروی اس  بر سرکوبی احسرسرت و ب  این اصل  -3

 فطری و انسرنی.

این هم  اشتبرهرت اسرسی و فروعرت مبتنی بر آ  هر، همگی از تعریف نردرسا  انسار ، نرشای مای      

 شود. و همدن هر اس  ک  علوم انسرنی مدرندت  را ب  بن بس  کشرند  اس .

محتوای این دعر بس عظدم، شگف  و بر ژرفری عمدق علمی اس  ک  اگار   عظمت علمی این دعا: 

 شخص متفکر در آ  اندیش  کند س  مطلب را کرمالً شنرخ  می کند:

 مرهد  خرنواد  چدس ؟ -2

 .، و فرق مدر  این دواحسرسرت فطری و شنرخ  دقدق احسرسرت غریزی -1

 سرت فطری قرار داد؟ چگون  می توا  احسرسرت غریزی را تح  مدیری  احسر -3

را  -انگلاس « منشأ خرنواد »از برب مثرل  -دانشمند متفکری، پس از مطرلعۀ این دعر، متو  غربیهر  

مطرلع  کند، در می یربد ک  جر  مسئل  کجر و نوشت  هری غربدر  کجار، کا  نا  تنهار ر  آورد مفدادی      

 ندارند بل فکر انسر  را منحرف می کنند.

گمر  می کنند کا  کتارب   « آنچ  خود داش  زبدگرن  تمنّر می کرد»ب  مصداق خدلی از محققدن مر  

می کنند ک  آ  هر در اصول علوم انسرنی در تنگناری شادید   نهری غربی علم خرلص را آورد  اند و توج  

 غربای  مناربع  مطرلعاۀ  در کا   زحمارتی  دهام  یک اینر  اگر د.هستند. ک  فکر و اندیش  را خف  می کنن

 علاوم  در کا   برناد  می پی ند،گدر کرر ب ( السالم علدهم) بد  اهل احردیث و قرآ  در ند،شو می متحمل

ری ندس . یک مَثَل آذربریجرنی می گوید: جرنقلی پدر ندید  گمر  می کند کا  خارنقلی   خب غربی انسرنی
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کم  هم پدری اس . مقصودم ممرنع  از مطرلع  ندس ، و معتقدم همرنطور ک  گفت  اند، هر کتربی دس 

ب  قدم  مرلی خود و ب  وق  مطرلع  اش، می ارزد. مقصودم زدود  آ  غفلتی اسا  کا  واقعارً عرصاۀ     

 فکری مر را گرفت  اس .

أَهَابُهُمَيا هَيْبَيةَ السُّيلْطَانِ     اَْعَلْنِيي  اللَّهُيمَ » جایگاه احساستات فطتری در ایتن دعتا؛    

 ب من چو  هدب  سلطر  خودکرم، برشد.: خدایر، چنر  کن ک  هدب  پدر و مردر در قل«الْعَسُوف

 در این فراز، پنج اصل را معرفی می کند: 

 هدب  یک حس غریزی اس  ک  الزم اس . -2

  مرنند هدب  غریاز  گرایار  از سالطر   اگر این غریز ، صرفرً غریزی عمل کند، غدر عقالنی اس   -1

 خودکرم و مستبد.

 مای  را خاود  درس  کررکرد و خود جریگر  کند، عمل فطرتدب  غریزی تح  مدیری  هاگر  -3

 2.مردر و پدر از هدب  اس  جمل  آ  از ک  یربد

 هدب  از نررضرئی پدر و مردر، ن  هدب  از سلطۀ مجرزاتی پدر و مردر. -3

و کررکرد درس  آ ، برید توفدق این تشخدص را ندز در قرلب دعار   هدب عالو  بر تشخدص نقش  -2

 از خدا خواس .

مرنند ندکی مردر  مو )خدایر( چنر  کن ک  بر پدر و مردرم ندکی کن «:هُمَا بِرَّ الْأُمْ الرَّءُوفِوَ أَبَرُّ»

 مهربر . 

 در این فراز ندز س  موضوع را دربررۀ فراز قبلی، شرح می دهد: 

 وادار کند.« برّ»خدایر هدبتی می خواهم ک  مرا ب   -2

 گدزۀ انسرنی. ن  از ترس غریزی و بر انگدزۀ نرچرری.لغ : البرّ: ندکی و خدم  کرد  از ت  دل بر ن

 برّی بکنم از سن  برّ مردران .  -1

ممکن اس  مردری دچرر نقص شخصدتی برشد و برّش ب  فرزندش، خشون  آمدز برشد. خدایر آ   -3

 برّ ب  والدین را ب  من بد  ک  رؤفرن  برشد. 

                                                
 و اولدن مورد کررکرد درس  هدب ، هدب  از خداوند اس .  2
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و )خدایر( چنار  کان    «:بِهِمَا أََُرَّ لِعَيْنِي مِنْ رَُْدَةِ الْوَسْنَانوَ بِرِّي  لِوَالِدَيَ طَاعَتِي وَ اَْعَلْ»

 ک  اطرع  من و ندکی من ب  آنر ، شدرین تر از خواب برای کسی ک  ب  شدت ندرزمند خواب اس .

چ  تشبد  زیبرئی؟! کسی ک  مدتی نخوابدد  و سخ  ندرزمند آ  اس ، برالترین لذت جسمی و روانی 

می برد. امر اگر چندن کسی مدت درازی را بخوابد، ب  وق  بددار شاد ، آ  لاذت وافار را    را از خواب 

رقاود  »الساالم نمای گویاد:     نخواهد داش ، زیرا از شدرینی آ  خواب کرست  می شود. و لاذا امارم علدا    

 «.رقدة الوسنان»، می گوید «الوسنر 

خوابدد  ب  مدت کوتر = چدازی   خواب کوچک=«= خوابک»، یعنی رقدةرقود، یعنی خوابدد ، امر 

و کمتر از خوابدد  طوالنی، و همدن خوابک اس  ک  برالترین لذت را ب  انسار  مای   « چُرت»بدشتر از 

 چشرند.

و )خدایر چنر  کن ک  ندکی ب  والدین( بارای سادنۀ مان     «:دْرِي مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْخنِوَ أَثْلَجَ لِصَ»

 خنک تر از آب در کرم تشن ، برشد. 

اس ، زیرا « نوشدد  اندک»آورد  اس  ب  معنی  «شربة»را ندرورد ، « شرب»در این گزار  ندز واژۀ 

آدم تشن  اگر بدشتر بخورد در حرل خورد  آب، احسرس لذت می کند، لدکن بالفرصل  ب  دنبرل آ  دچرر 

 2بد.، تداوم می یرشربةدل درد می شود، و یر دستکم آ  لذتش زود گذر می شود. امر لذت 

یک اصل روا  شنرختی دربررۀ انسر  هس  ک  برای شانرخ  آ    پشیمان شدن از کار نیک:

 بهتر اس  در قرلب یک سؤال مطرح گردد: چ  کندم ک  از هدچ کرر ندک مر  پشدمر  نشویم؟ 

کسی دربررۀ کسی ندکوکرری می کند، پس از مدتی بر مشرهدۀ رفترری از او، پشدمر  می شود و مرنند 

رل برخت  ای احسرس خسرا  می کند، حتی برخی هر در مواردی از این قبدل، احسرس حمرق  هام  فرد م

 کس کرد  اس .  می کنند و خود را سرزنش می کنند ک  چرا فال  خوبی را دربررۀ فال 

                                                
ت؛ انگدز  شخص تشن  بر نوشدد  آب، یک انگدزۀ غریزی اس ، و اگار خارر    مثرل خوبی اس  برای غریز  و فطر 2

از مدیری  فطرت عمل کند ب  دل درد و پشدمرنی منجر می شود. و اگر تح  مدیری  فطرت برشد، هم ب  لذت تداوم می 

 بخشد و هم پی آمدش پشدمرنی نمی شود.

 اس ، و ابزار کرر فطرت، عقل اس .  « هوی= هوس»ز  و ندز این مسئل  مثرل خوبی اس  بر این ک  ابزار کرر غری
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کررندک، ندکوکرری، هرگز مالزم پشدمرنی ندس  اگر زمدن  اش انگدازش فطاری برشاد. و بار بدار       

برشد، در هدچ شرایطی ب  پشدمرنی نمی رسد. این گون  پشادمرنی   «قربة الي اهلل»کرر ندک  دیگر: اگر ندّ 

هر نرشی از غریز  گرائی اس ؛ ندّ ، ند  غریزی بود  و چو  پرسخش را در رفترر طرف مقربل دریرفا   

همار   پشدمر  می شود. امر اگر ند ، فطری، عقالنی و الهی برشاد، ندکای کنناد  پرساخش را در      نکرد ،

پشدمر  نمی شود، حتی اگر روزی طارف مقربال    سرعتی ک  ندکی را انجرم داد ، دریرف  می کند و هرگز

 بدترین رفترر را بر او داشت  برشد.

و مصدب  اسا ،  « شرّ»این پشدمرنی هر، غدر از فرسریش روح و جسم هدچ فرید  ای ندارد؛ از مصردیق 

را  را بر ند  الهی انجرم داد و هام توفداق ایان ندا  را از     برید رهچررۀ آ  را شنرخ ، هم ندکی ب  دیگ

خداوند خواس . دعر، آری دعر در هم  چدز. و این اس  ک  صحدفۀ سجردی  هم علم اس  و هم دعر، هم 

 آسریش دندر اس  و هم آسریش آخرت. 

الهی برشد،  اگر کررندک، صرفرً ب  خرطر ندک بودنش، انجرم یربد و بر اسرس انگدزش انسرنی و توقّع:

انجرم دهندۀ آ ، توقعی از طرف مقربل ندارد تر در صورت عدم تحقق تاوقعش، پشادمر  شاود. امار اگار      

و بر اندک چدزی، پشادمرنی خواهاد    2انگدز  و ند ، درس  نبرشد، توقعرت غریزی را ایجرد خواهد کرد

هی اسا  کا  احسارس    آورد. و اسرسرً کررندک بر توقع شخصی، کررندک ندس ، یک معرمل  اس . بادی 

 مغبوند  در معرمل ، پشدمرنی می آورد. 

کررندک دربررۀ دیگرا ، قرضی اس  ک  ب  خدا داد  می شود، و عوضش ندز از خادا گرفتا     قرآن:

ب  خدا قرض اگر  1«:إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَليم»می شود: 

قرض ندکی، آ  را برای شمر مضرعف می سرزد و شمر را می بخشد، و خداوند شرکر اس  و حلدم. بدهدد؛ 

 یعنی توقع تشکر از طرف مقربل نداشت  برشدد، تشکر خدا را بخواهدد.

کدس  کا  با  خادا قارض      3«:مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَريم»و: 

                                                
 حتی گرهی توقعرت سنگدن تر از وز  عمل ندک خودش. 2

 سورۀ تغربن. 21آیۀ  1

 سورۀ حدید. 22آیۀ  3
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ندکو بدهد، تر خدا آ  را برای او چندین برابر کند، و برای او پرداش پر ارزش هس . یعنی فرد ندکوکرر 

 کررش را از خداوند ب  بهترین و برالترین وج  می گدرد. و دیگر جرئی برای پشدمرنی ندس . عوض

ضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ أَقيمُوا الصاالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِ»و: 

توجا  کنداد؛ مای     «لِأَنْفُسِدكُمْ »با    2،«اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُدورٌ رَحديم  

خودتر  انجرم می دهدد ن  برای طرف مقربل. پس نبرید توقعی از  گوید:کرر ندک را در حقدق  برای نفع

طرف مقربل داشت  برشدد گرچ  انسرند ، روح فطرت، عقل و شرع ب  طرف مقربل ندز حکم می کند ک  

 «.من لم يشكر الخلٍ  لم يشكر الخالٍ»در برابر ندکی دیگرا  شرکر و قدردا  برشد ک  

را بار تماریالت خاودم     )والادین(  ر تمریالت آنر ت «:هماحتي اوثر علي هواي هوا» تمایالت:

 ترجدح دهم.

 هوی ب  چند معنی آمد  اس : لغت:

 افول= ضریع شد ؛ رو ب  سقوط رفتن.  -2

 1هوی= هوس= ابزار کرر غریز = ضد عقل= یکی از دو معنی جهل. -1

« تماریالت »ۀ جماع  هوی= مدل؛ تمریل؛ اعم از مدل عقالنی و مدل هوسی. امروز در فررسای صادغ   -3

 اصطالح شد  اس . 

 اس  ک  مراد امرم تمریالت عقالنی اس . و تمریالت عقالنی بر دو نوع اس :  واضح

 تمریالت عقالنی محض، ک  می شود تمریالت فطری محض. -2

تمریالت غریزی ک  تح  مدیری  روح غریز  و عقل قرار گدرند، در ایان صاورت آ  هار نداز      -1

بدر  شد ک  هدب  یک حرل  غریزی اس  کا  اگار بار    « هدب »همرنطور ک  دربررۀ عقالنی می شوند. 

دب  از پدر و مردر. و مرنند شهوت جنسی هامضرء و مدیری  فطرت و عقل برشد، عقالنی می شود مرنند 

 تح  مدیری  فطرت و عقل.

                                                
 آیۀ آخر سورۀ مزّمّل. 2

الاف:   دو کارربرد دارد: « جهال »السالم( واژۀ  در این مجلدات، ب  شرح رف  ک  در ادبدرت قرآ  و اهل بد  )علدهم 1

 جهل= عدم العلم. ب: جهل= شخصد  غریز  گرا و عقل ستدز.
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گونا  هساتند:    برساند، بار دو  « رفترر»بر بدر  دیگر: انگدزش هری غریزی وقتی ک  ب  مرحلۀ عمل و 

شوند عقالنی. و این یاک اصال مهام     و بر امضری عقل می«رفتررهری هوسی»می شوند  ،بدو  امضری عقل

 مکتب قرآ  و اهل بد  علدهم السالم.« رفترر شنرسی»اس  در 

 پس؛ این سخن امرم شرمل هر دو نوع تمریالت عقالنی می گردد. 

ک  خواستۀ والدینم را بر خواستۀ خودم ترجدح دهم.  نمی گوید: خدایر ب  من توفدق بد  نکتۀ دقیق: 

می گوید: خدایر ب  من توفدق بد  ک  تمریالت آنر  را بر تمریالت خودم ترجدح دهم. برای این ک  تمریل 

و در مرحلا  ساوم اسا  کا       «.ستن قلبای اخو»اس ؛ اول مدل می آید سپس « خواست »مقدم بر  ۀمرحل

 ام عملی می رسد.خواستن ب  خواستن شفرهی یر اقد

 می شود. و امرم ب  اصل منشأ و ریشۀ انگدزش توج  دارد. « خواست »انگدزشی اس  ک  منشرء  ،مدل

امرم انگدز  ای می خواهد ک  با  وسادلۀ آ ، انگداز  هاری شخصای خاودش را        انگیزه بر انگیزه:

« شخصاد  درو  »عرصاۀ  متوقف و بریگرنی کند و انگدز  هری پدر و مردر را مقدم بدارد. و مسائل  در  

یک شخصد  درو  می خواهد ک  این توا  را داشت  برشد. و در ایان صاورت    امرم جری می گدرد، یعنی

می شود. و اگر  «شربة»و دلچسب تر از آ  « خوابک»اس  ک  عمل ب  تمریالت والدین شدرین تر از آ  

ریالت خاود، مصاداق اصاطالح    مسئل  تنهر در مرحلۀ عمل برشد، مقدم داشاتن تماریالت والادین بار تما     

 می شود ک  هدچ لذتی نخواهد داش .« تحمدل بر خود»و « زورکی»

 رفترر عقالنی از جه  دیگر ندز بر دو نوع اس : 

علی الوظدف : یعنی انسر  مطربق حکم عقل بر مدل غریزی کلنجرر رود در کشمکش مدر  هاوس و   -2

و انسرنی ترین عمل می شود. امر گرهی  نی گرهی برترینعقل، مطربق وظدفۀ عقل عمل کند. این رفترر عقال

 می گردد، گرچ  عمل ب  وظدف  اس . « تحمدل»هدچ شدرینی درونی و روحی ندارد و مصداق 

علی المدل البرطنی: یعنی شخصد  برطنی انسر  طوری برشد ک  ب  احکرم عقل، بار مدال و محبا      -1

انسر  می  ۀعملی مطربق آ ، لذت انسر  بود  را ب  ذائقاس  و هر « کمرل شخصد »قلبی، عمل کند. این 

 گوارا تشبد  کرد  اس . شربةرسرند ک  امرم علد  السالم آ  را ب  خوابک شدرین و 

و ب  مر یرد می دهد ک  از خدا بخواهدم شخصد  درو  مر  طوری برشد ک  تمریالت والادین را بار   

اس ، امرم تنهر ترجدح را نمی خواهد بل « رفترر»ک تمریالت شخصی خودمر  ترجدح دهدم. این ترجدح ی
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 ترجدحی را می خواهد ک  منشأ آ  کمرل شخصد  درو  برشد.

و مقدم بدارم رضری آنر  را  «:وَ أَُُدْمَ عَلَى رِضَايَ رِضَاهُمَا»و همچندن اس  مرادش در جمل  

 ب  رضری خودم. این مطلب در مبحث زیر بهتر و بدشتر روشن می شود:

أَسْتَكْثِرَ بِرَّهُمَا بِيي وَ إِنْ َُيلَّ  وَ أَسْيتَقِلَّ    »می گویاد:   دسازی، آری. خود فریبی، نه:خو

ندکی هری پدر و مردر بر خودم را بسدرر بدانم گرچا    و )خدایر چنر  کن ک ( «:بِرِّي بِهِمَا وَ إِنْ كَثُرَ

 برشد.اندک برشد. ندکی هری خودم ب  والدین را اندک ببدنم گرچ  بسدرر 

این بدا  معنی ندس  ک  خودم را گول بزنم و ندکی هری اندک والدین را زیرد ببدانم و ندکای هاری     

 اسا  زیارا انسار    « گول زد  خود از ناوع دیگار  »ب  معنی فرار از یک زیرد خودم را اندک بدانم. بل 

 همدش  خود را گول می زند، ب  شرح زیر: ی خودشدربررۀ ندکی هر

  ک  همدش  ندکی هری خود ب  دیگرا  را بزرگ و پر اهمد  می داند، و ندکی انسر  موجودی اس 

هری دیگرا  بر خود را اندک و کم اهمد  می داند. و این یکی از خصریص ذاتی انسار  اسا  مگار در    

  اشخرصی هساتند کا  ندکای دیگارا  را در حاد      رل شخصد  درو  رسدد  برشند؛ اینرافرادی ک  ب  کم

 ، بر اهمد  می دانند. و چو  ب  کمرل انسرند  رسدد  اند، ندکی خاود با  دیگارا  را    واقعی و حقدقی آ

مای رود  « مطلق»اندک می دانند. زیرا خوبی و ندکی درجرت بسدرری دارد، حتی تر بی نهری  و ب  سوی 

 فقط خداوند اس . قگرچ  مطل

اس ، ب  وضاعد   « استفعرل» توج  کندد؛ این حرف ک  نشر  برب« استقلّ»و « استکثر»در « استا»ب  

داوری درسا  داشات     ،درونی نرظر اس . یعنی دارای آ  وضعد  درونی برشم ک  دربررۀ کثرت و قلّا  

 برشم.

اس  و دربررۀ ندکی هاری  « مستکثر»اس  و دربررۀ خوبی هری خودش « خود دوس »انسر  موجود 

 .اس ، همدش  در این برر  خودش را گول می زند« مستقلل»دیگرا  

در برابر این معدرر نردرس ، امرم معدرر درس  را می خواهد ک  وضعد  درو  ب  آ  معدرر مجهاز   

در حقدق  بسدرر هستند، وندکی هری فرزند ک  در حقدقا    و شود و ندکی هری پدر و مردر ک  در واقع

 و واقعد  در هر حدی برشند ب  حد آ  نمی رسند، بر آ  معدرر درس  سنجدد  شوند. 
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 ین یعنی خودسرزی و رهرئی از خود فریبی نرشی از خود دوستی. و ا

 

 

 بخش پنجم

 تفسیر یک جمله از قرآن

 مؤمن ذلّت پذیر نیست مگر در برابر والدین

 « تربیت خود»یک اصل مهم در 
 

اعْطِفْ عَلَيْهِمَيا  اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِي  وَ أَطِبْ لَهُمَا كَلَامِي  وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِيكَتِي  وَ »

و خدایر، صدایم را در برابر ایشر  آهست  گردا ، و  «:َُلْبِي  وَ صَيْرْنِي بِهِمَا رَفِيقاً  وَ عَلَيْهِمَا شَفِيقاً

و خویم را نرم، و قلبم را بر آ  هر پر عرطف  کن، و مرا بر ایشار  سارزگرر و بار     سخنم را خوشریند کن،

 آنر  دلسوز کن.

 

 شرح
 

 صدا را نرم و مالیم کرد. خَفَّضَ الصّو َ: -صدا نرم و مالیم گش . فَض الصّو ُ: النَ:خَ لغت:

 ب  معنی سرزگرری در رفترر؛ رفترر مالطف  آمدز. «رَفُقِ يَرفُقُ»رفدق: از ریشۀ 

شَفِقَ عليه: حَرَصَ علي خيدره و   -شفدق: کسی ک  نسب  ب  دیگری رفترر منعطف و دلساوزان  دارد. 

 ی ک  ب  شدت در خدر و صالح کسی بکوشد. کس صالحه:

این بخش از اول تر آخر تفسدر یک جمل  از قرآ  اس  کا  مای    تفسیر یک جمله از قرآن:

و برل هری خود را بارای آنار  )والادین( پارئدن آور پارئدن آورد        2«:وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ»فرمرید: 

                                                
 سورۀ اِسراء. 13آیۀ  2
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 ذلدالن .

 و چگون  می توا  آ  هر را پرئدن آورد. مراد از برل هری انسر  چدس ؟ 

بار همادیگر    -مثالً دو بوقلمو  نر -وقتی ک  دو مرغ یک تشبد  و استعرر  اس ؛این عبررت قرآنی، 

آ  ک  شکس  می خورد، پرهر را خم و قد خودش را پرئدن مای آورد و بارل    2رقرب  یر جنگ می کنند،

حرل  ذلّ  ب  خود می گدرد. قرآ  از انسر  می خواهاد  هریش را شُل کرد  و ب  زمدن فرو می اندازد و 

 ک  در برابر پدر و مردر این گون  تواضع داشت  برشد. 

  و حرل  ذلدالن  را منفور و نکوهدد ، دانست  مگار درباررۀ   لّذقرآ  در هم  جر و در هر شرایطی، 

زِيادَةٌ وَ ال يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَدرٌ وَ ال ذِلَّدةٌ    وَ لِلَّذينَ أَحْسَنُوا الْتُسْنى»والدین. و دربررۀ مؤمنر  می گویاد:  

افازو  بار آ     و آنر  ک  ندکی کردند، پرداش شر  ندکی اس  1«:لْجَنَّةِ هُمْ فيها خالِدُونأُولئِكَ أَصْتابُ ا

خواهند داش ، هدچ گرفتگی و ذلتی سدمری آنار  را نمای گدارد، آنار  اهال بهشاتند و جرودانا  در آ         

 د بود.خواهن

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ »دربررۀ مؤمنر  آمد  ک  ب  معنی تواضع اس :  «اذلّة»تنهر در یک آی  کلمۀ  

فِرينَ عِدزَّةٍ عَلَدى الْكدا   يَرْتَدا مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُتِبُّهُمْ وَ يُتِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُدؤْمِنينَ أَ 

ای  3«:شاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلديم سَبيلِ اللَّهِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَ الِِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَ يُجاهِدُونَ في

کسرنی ک  ایمر  آورد  اید، هر کس از شمر از دین خود برگردد )بداند ک ( خداوند در آیند  مردمای را  

دوس  دارد و آنر  ندز خدا را دوس  دارند، در برابر مؤمنر  متواضع، و در برابر می آورد ک  آ  هر را 

کرفرا  سرسخ  و ندرومندند؛ در را  خدا جهرد می کنند، و از سرزنش هدچ سارزنش کنناد  ای هاراس    

وند وسدع اس  ندارند. این، فضل خدا اس  ک  ب  هر کس بخواهد )و شریست  ببدند( می دهد. و فضل خدا

                                                
در مرغداری هری صنعتی ک  بوقلمو  پرورش می دهند، برخالف پرورش سنتی، بوقلمو  هری نار بار همادیگر با       2

اناد. اگار لدبرالدسام درباررۀ انسار        رقرب  و نزاع نمی پردازند. در این دور و زمرن  بوقلمو  هر هم روحدۀ لدبرالدسم یرفت 

 موفق ب  حذف جنگ نشد ، دستکم دربررۀ بوقلمو  هر موفق شد  اس .

 سورۀ یونس. 16آیۀ  1

 سورۀ مرئد . 23آیۀ  3
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 2اوند علدم اس .و خد

و تنهار در برابار    1«لِرَسُدولِهِ وَ لِلْمُدؤْمِنينَ   وَ لِلَّهِ الْعِدزَّةُ وَ »مؤمن همدش  عزیز اس  و برید عزیز برشد 

احسرسارت  »والدین ذلدل می شود آنهم ذلتی شبد  ذل  مرغ شکس  خورد . این اسا  یکای از مصاردیق    

                                                
چو  جریر  بحث ب  این آی  رسدد، نتوانستم از یک مطلب دربررۀ آ  صرف نظر کنم. در این آی  و چند آیۀ دیگر،  2

ک  اگر شمر دربررۀ دین اسالم کوترهی کندد، خداوند در آیند  مردمی را خواهد آورد ک  از جر  و  ب  عرب هر اعالم شد 

 دل ب  اسالم خدم  خواهند کرد و در را  آ  جهرد خواهند کرد و در علم و دانش ندز ب  درجرت عرلد  خواهند رسدد:

 همدن آی . -(2

ب  اما    و مردم دیگری ک  هنوز «:يَلْتَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْتَكيم وَ آخَرينَ مِنْهُمْ لَماا»سورۀ جمع :  3آیۀ  -(1

 نشد  اند، در آیند  خواهند آمد. الحق

قرطبی در تفسدرش می گوید: رسول اکرم )صلی اهلل علد  و آل ( دس  بر دوش سلمر  گذاش  و فرمود: اگر ایمر  در  

مردانی  ،. و در حدیث دیگر فرمود  اس : اگر علم ب  ثریّر منوط برشدرسدد هندنزد ثریر برشد، مردمی از این هر ب  آ  خوا

 از فررس ب  آ  خواهند رسدد.  

کل ایرا  اس = مردمی ک  زبر  رسمی شر  فررسای برشاد. و در آ  زمار  در ادبدارت عارب      « فررس»توضدح: مراد از 

 کلم  ایرا  نبود و واژۀ فررس را ب  کرر می بردند.

 ذیل همدن آی . و ندز طبری در تفسدرش.« درّ المنثور»سدوطی در و همچندن  

كُلِّ  إِالَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَليماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ ال تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَ اللَّهُ عَلى»سورۀ توب :  31آیۀ  -(3

 «.ءٍ قَديرشَيْ

سَبيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَدلُ وَ   ها أَنْتُمْ هؤُالءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا في»هلل علد  و آل (: سورۀ محمد )صلی ا 38آیۀ  -(3

ما ال يَكُونُدوا   قَوْمداً غَيْدرَكُمْ ُْد   مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَدراءُ وَ إِنْ تَتَوَلَّدوْا يَسْدتَبْدِلْ   

 «.أَمَْالَكُم

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ  -بِاللَّهِ وَكيالً وَ لِلَّهِ ما فِي الساماوا ِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى»سورۀ نسرء:  233و  231آیۀ  -(2

رش می گوید: وقتی ک  این آی  نرزل شاد،  زمحشری در تفسد «.ذلِكَ قَديراً أَيُّهَا النَّا ُ وَ يَأْ ِ بِآخَرينَ وَ كانَ اللَّهُ عَلى

 بر پش  سلمر  زد و فرمود: آنر  مردم این شخص هستند. س حضرت د

البت  دربررۀ اینک  مردم ایرا  ب  جری مردم عرب ب  دین اسالم خدم  خواهند کرد، حادیث هاری متعاددی داریام،      

 .علد  السالم «نين للمهديْورة الموطّ»رجوع کندد 

 منرفقو .سورۀ  8آیۀ  1
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ر از همۀ احسرسرت غریزی اس  ک  همگی خاود  ک  سرآمد احسرسرت عقالنی و الزم  اش عبو« فطری

 خواهرن ، متکبران  و... هستند.

چگونا  بریاد   « تشابد  »رل ندارد تر برل هریش را ب  زمدن، پهن کند. پس عمل با  ایان   بامر انسر  ک   

 برشد؟ امرم علد  السالم پرس  این پرسش را بدر  می کند:

 «.اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِي»ئدن )زیر. ن  بم(: بوسدل  گفترر نرم، محب  آمدز، و بر آهنگ پر -2

 «.وَ أَطِبْ لَهُمَا كَلَامِي»بوسدلۀ گفترر گوارا، دلچسب:  -1

 «.وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِيكَتِي»رفترر از موضع کوچکرن  و نرمخوئی:  -3

خلاق و خاوی    ه:شدديد العريكد  خُلق و خوی نارم. و:   ليّن العريكه: -خُلق و شخصد  عريكه: لغت:

 خشن.

 «.وَ اعْطِفْ عَلَيْهِمَا َُلْبِي»قلب پر عرطف  و سرشرر از محب :  -3

 «.وَ صَيْرْنِي بِهِمَا رَفِيقاً»سرزگرری روحی و روانی و شخصدتی، بر آنر :  -2

 «.وَ عَلَيْهِمَا شَفِيقاً»شفق  و دلسوزی:  -6

د همۀ آ  هر را خفض کند؛ واقعرً و حقدقترً، ن  ظرهر برل دارد و بری 6بنربراین انسر  در برابر والدین، 

برزی و تظرهر. و صد البت  کسی ک  این خصل  هر را ندارد برید ابتدا تظرهر ب  آ  هر را بر خود تحمدال  

تَكُينْ حَلِيمياً    إِذَا لَمْ»کند تر ب  تدریج ب  واقعد  درونی مبدل شوند؛ همر  طور ک  ب  مر فرمود  اند: 

ختود  »و این یک اصل مهتم از اصتول   اگر حلدم ندستی پس خودت را ب  حلم گرائی بز .  2«:فَتَحَلَّم

 ین  فقط دربررۀ حلم، بل در ب  دس  آورد  همۀ خصریل ندکاو، بسا   است،« تربیت خود»و « سازی

 کرر سرز اس . 

 

                                                
 ط دار االضواء. 221ص  1کرفی )اصول(    2
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 بخش ششم 

 « تربیت خود»در  ماصل دو

 شکر

 فرق میان شکر و تشکر

 حسنات است خداوند مبدّل سیئات به
 

ا حَفِظَياهُ مِنِّيي فِيي      وَ أَثِبْهُمَا عَلَى تَكْرِمَتِي  وَ احْفَظْ لَهُمَا مَي اشْكُرْ لَهُمَا تَرْبِيَتِي اللَّهُمَ»

اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّي مِنْ أَذًى  أَوْ خَلَصَ إِلَيْهِمَا عَنِّي مِنْ مَكْرُوهٍ  أَوْ ضَاعَ ُِبَلِيي   صِغَرِي.

دْ َ هُمَا مِنْ حٍٍَّ فَاَْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمَا  وَ عُلُوّاً فِي دَرَََاتِهِمَا  وَ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِهِمَا  يَا مُبَلَ

خدایر، آنر  را در ازای پرورید  من، عوض ندکو د ، و در مقربل  «:أَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاُِالسَّيْتَاُِ بِ

من ثواب کرمل د ، و آنچ  آنر  در کودکدم برایم حفظ کرد  اند، برای شر  حفظ کن. ( کرام  )پرورشِ

خدایر آنچ  در اذی  شر  از من ب  آنر  رسدد ، یر نرپسندی ای از من ب  آنر  شد ، یر از جرنب من حقای  

نرت از آنر  ضریع شد ، پس آ  هر را موجب ریزش گنرهر  شر ، و سبب علوّ درجرت شر ، و افزایش حس

 شر  قرار د ، ک  توئی مبدل کنندۀ سدئرت بر چندین برابر از حسنرت.

 

 شرح 
 

در مواردی از این مجلدات دربررۀ شکر بحث هر داشتدم، اینک در تکمدل آ  برز هام بحثای    شکر:

م . یعنی ب  پدر و ماردر خدایر شرکر برش «:اشْكُرْ اللَّهُمَ»داشت  برشدم: در جملۀ اول این بخش، می گوید 

 عوض بد .

 انسر  در برابر کسی ک  ب  او ندکی کرد  دو نوع شکر و تشکر دارد:
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  .شکر شفرهی: این حدّاقل شکر اس  -2

بار ندکای    ی: آیر شکر عملی از شکر شفرهی بی ندرز می کند؟ اگر شاکر عملای همزمار    شکر عمل -1

کر شفرهی همرا  برشد بهتر برشد و عملی گردد، ندرزی ب  شکر شفرهی ندس  گرچ  اگر بر ش طرف مقربل

و پسندید  تر اس . امر اگر همزمر  نبرشد، شکر شفرهی واجب اس . زیرا معلوم ندسا  در زمار  بعاد    

 اس .  حدیث هر موفق ب  شکر عملی شود. این وجوب حکم صریح آی  هر و

ایر در برابار تربدتای کا     خد «:اشْكُرْ لَهُمَا تَرْبِيَتِي اللَّهُمَ»السالم می گوید:  امرم علد  شکر خدا:

خدا شفرهی ندس ، بال عملای اسا ؛ در برابار کارر       این کرروالدینم بر من کرد  اند، از آنر  شکر کن. 

ثواب می خواهد کا  یاک اعطاری عملای      «أَِْبْهُمَا»عبررت ندک، عمالً خدر می دهد. در جملۀ بعدی بر 

 اس . 

إِنِّدي جاعِلُدكَ   »ب  حضرت ابراهدم مای گویاد   خداوند گرهی ندز شفرهرً شکر می کند؛ از برب مثرل 

اول شفرهرً اعالم می فرمرید و سپس عمالً او را امرم مردم قرار می دهد. و ب  رسول اسالم  2«.لِلنَّا ِ إِماماً

تو خلُق عظادم داری. ایان ناوع شاکرهری      1«:خُلُقٍ عَظيم وَ إِنَّكَ لَعَلى»آل ( می فرمرید:  و علد  اهلل )صلی

 خدا مخصوص پدرمبرا  اس . شفرهی 

انسر  در برابر ندکی هر کسی و ندکی خداوند، هم شکر می کناد و   فرق میان شکر و تشکر:

 اس  ک  همدشا  « تفعّل»هرگز متشکر نمی شود. زیرا تشکر از برب  م تشکر. امر خداوند شرکر اس ،ه

کا  عباررت اسا  از ناوعی      ،اس ؛ مطروع  یعنی متأثر شد  و تأثدر پاذیری « مطروع »بر حرل   همرا 

 3  اس .تحول حرل  درونی و خداوند از هر تحوّل و تأثر، منزّ

و شکر انسر  حتمرً برید از نوع تشکر برشد ک  آنچ  شفرهرً یر عمالً ب  عنوا  شکر انجرم می دهد برید 

لا   بر تأثر درونی و تحرک حس ندکوکرری عملی شود. پس شکری ک  انسر  می کند اگر همرا  بار حر 
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می شود. گرچ  همدن لقلق  ندز از هادچ بهتار اسا  بال الزم و واجاب       ۀ زبر تشکر نبرشد، مصداق لقلق

را  «إِذَا لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ»ک  در بخش برال گذش  و حدیث « تربد  خود» اس ، و مطربق اصل

دکو ک  آ  را نداشت  برشدم برید گف  دربررۀ هر خصل  ن«  الغرء خصوصدّ»دیدیم، بر تمسک ب  قرعدۀ 

تر ب  تدریج ب  یک خصل  واقعی مبدل شود، دربررۀ شاکر  « ادای آ  را در بدروریم»الزم اس  برصطالح 

گاردد. و بار بدار  دیگار:     ندز اگر ب  همر  لقلقۀ زبرنی ارزش دهدم ب  تدریج شکرمر  ب  تشکر مبدل می

 زیارا . ریارء  در رگا م رساد،  می درونی خصریل ب  اش تظرهری اعمرل تدریج ب  انسر  موجودی اس  ک 

تظرهر نرمدد  می شود ندز دو  آنچ  پس. کند می خرابتر ندز دارد آنچ  از را درو  شخصد  ریرئی تظرهر

 نوع اس ، تظرهر بر ند  رسدد  ب  برطن. و تظرهر بر ند  ریرء.

و )خادایر( در برابار    «:يوَ أَثِبْهُمَا عَلَيى تَكْرِمَتِي  »می گوید:  «:تربیت خود»اصل دوم در  

ریشۀ این سخن در قرآ  اس :  -حفرظتی ک  آنر  دربررۀ کرام  من کرد  اند، برای شر  ثواب کرمل بد .

 مر بنی آدم را برتر )برکرام ( آفریدیم. 2«:آدَمَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني»

در «. بر کرام  کارد  »معنی  اس  ب  آ مصدر  «تفعلة»، بر وز  تَكْرِمَةكَرَّمَ، از باب تفعيل است، و 

 این سخن امرم ب  دو موضوع مهم برید توج  شود:

اشرر  اس  بر اینک  پدر و مردر موظف هستند ک  در طول زمر  تربدا  فرزناد، آ  کراما      اوالً:

 را تحکدم ببخشند؛ کرام  برلقوۀ فرزند را هر چ  بدشتر ب  فعلد  برسرنند. فرزند یآفرینش

 بارای  و آورد  اول در را کراما   تحکادم  و حفرظ  فرزند، بر دکی هری والدیندر شمررش ن ثانیاً:

بر عباررت:   ؛بر عبررت کلی می آورد را آفرینشی مزایری دیگر از حفرظ  سپس. طلبد می ویژ  ثواب آنر 

کودکی  و )خدایر( حفظ کن برای آنر  آنچ  را ک  در «:وَ احْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي»

 من برایم حفظ کرد  اند.

انسار  و   یبنربراین اولدن و مهمترین نقش پدر و مردر در تربد  فرزند، حفرظ  از امتدرزات آفرینش 

کوشش در برلندگی آ  هر اس  ک  در رأس همۀآ  هر روح فطرت و انگدز  هری فطرت اس . و متقربالً 
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 2«:قُلْ لَهُما قَوْالً كَريماً وَ»م  آنر  را اصل قرار دهد: از فرزند ندز می خواهد ک  در رفترر بر والدین کرا

 و بر والدین گفترر کریمرن  داشت  برش.

 سخن کریم و گفترر کریم را می توا  از دو زاوی  دید:  قول کریم:

 گویند  بر کرام  و بزرگواری، سخن بگوید. -2

 گویند  در گفتررش، کرام  مخرطب را اصل قرار دهد. -1

می شود ک  در این آی  ماراد   ملومع ،«وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ»  اینک  در آیۀ برالتر فرمود نظر ب 

از قول کریم، معنی دوم اس . و در این جر یک اصل مهم در رفترر فرزند بر والدین هس ، و آ  این اس  

تخصدص اس  یعنی پدر و مردر هر چ   مطلق و بدو  قدد، و ندز بدو  «قُلْ لَهُما قَوْالً كَريماً»ک  عبررت 

برشند و هر ک  برشند، حتی اگر شخص بی کرام  برشند، برز هم برید رفترر فرزند بر آنر  چنر  برشد ک  

استت در برابتر پتدر و     «خود در تربیت»و این دومین اصل گویی کریمترین شخص جهر  هستند. 

رفترری کرفی ندس ، پس بریاد بار تمرینارت مکارر و     چندن  ۀزیرا صرفرً تصمدم ب  این رفترر و اراد مادر،

  بر لّذ گون  رفترر، توا  کرفی را ب  دس  بدرورد. برید حسّ برای این وم خود را تربد  کند تر بتواندمدا

حسب حفظ کرام  پدر و مردر )حتی اگر شخص کریم نبرشند( در ضمدر نرخودآگر  فرزند جری بگدرد. 

نرشی می شوند و لذا ب  شدت شکنند  و غدر مداوم هستند، امر اگر ریش  در تصمدم و اراد  از ضمدر آگر  

 صحدح می گردد. تنرخودآگر  داشت  برشند، حتی رفتررهری نرگهرنی ندز 

رفتررهری نرگهرنی، بر تصمدم و اراد  سبق  دارند. و بسدرری از رفتررهری انسر ، این چندن اس ، مثالً 

ر را مطرلع  می کندد، ب  شکل و طرز نشستن تر  توج  کندد، آیر فکار  اکنو  ک  نشست  اید و این سطره

کرد  و تصمدم گرفتدد ک  ب  این شکل بنشدندد؟ اگر احترام ب  پدر و مردر ب  خصل  درونی مبدل نشود، 

خواهد بود. پس عمل ب  تکلدف قرآنی در برابر پدر و مردر « قول کریم»بی تردید اکثر رفتررهر بر خالف 

 د تربد  خود اس . ندرزمن

می فرمرید: خداوند سادئرت را با  حسانرت     قرآ  خداوند مبدل سیئات به حسنات است:

كانَ اللَّدهُ  إِالَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَالً صالِتاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَنا ٍ وَ »مبدل می کند: 
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  توب  کنند و ایمر  آورند و عمل صرلح انجرم دهناد، کا  خداوناد سادئرت     مگر آنر  ک 2«:غَفُوراً رَحيماً

 آنر  را ب  حسنرت مبدل می کند.

چدس ؟ آیر خداوند یک عملی را ک  ذاترً و مرهدترً بد اس  ب  چدزی مبدل مای  « تبدیل»مراد از این  

دل نمی کند، بل آ  عمل مب ؟ و یر مرهد  آ  عمل بد را ب  عمل خوب-کند ک  ذاترً و مرهدترً خوب اس 

؟ بدیهی اس  ک  خداوند از این دو کرر مناز  اسا .   -و ب  آ  اجر می دهد بد را خوب حسرب می کند

مراد این اس  ک  اگر کسی بر کسی ستم کند، این کرر بد او ب  نفع فارد ساتمدید  خواهاد باود کا  از      

 بی خواهد رسدد.گنرهرنش کرست  خواهد شد؛ فرد ستم دید  در ازای این بدی ب  خو

د آی  چدز دیگر را می گوید، و آ  مبدل کرد  بدی هر ب  خوبی هر اس ، یعنی اصل عمل ب امر ظرهر

مبدل می شود. و حدیث هرئی ندز داریم ک  ظرهرشر  مرنند ظرهر آی  اسا  کا  در    ب  یک عمل خوب

  آیا  را تفسادر مای کنناد و     هم هستند ک هرئیتفسدر نور الثقلدن در ذیل همدن آی  آمد  اند. امر حدیث

امرم رضر علد   از در نور الثقلدن ب  روای  213ظرهر احردیث را ندز شرح می دهند مرنند حدیث شمرر  

سَيَمْحُو اللَّهُ عَنْهُ السَّيْتَاُِ  وَ يُبْيدِلُهَا  »السالم از قول پدرمبر اکرم )صلی اهلل علد  و آل ( آمد  اسا :  

ش را محو می کند و ب  جری آ  حسنرت ب  او می دهد. و این جریگزین کرد  خداوند سدئرت «:حَسَنَاُ

 اس ، ن  مبدل کرد  مرهد  یک چدز.

اللَّهُيمَّ  »و از بدر  امرم سجرد علد  السالم در این بخش از دعر، همدن معنی را می بدندم ک  می گوید:  

ا عَنِّي مِنْ مَكْرُوهٍ  أَوْ ضَاعَ ُِبَلِي لَهُمَا مِينْ حَيٍٍّ   وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّي مِنْ أَذًى  أَوْ خَلَصَ إِلَيْهِمَ

اُِ فَاَْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمَا  وَ عُلُوّاً فِي دَرَََاتِهِمَا  وَ زِيَادَةً فِي حَسَينَاتِهِمَا  يَيا مُبَيدْ َ السَّييْتَ    

ب  آنر  رسدد ، یر نرپساندی ای از مان با     خدایر آنچ  در اذی  شر  از من  «:بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاُِ

 آنر  شد ، یر از جرنب من حقی از آنر  ضریع شد ، پس آ  هر را موجب ریزش گنرهر  شر ، و سبب علوّ

 درجرت شر ، و افزایش حسنرت شر  قرار د ، ک  توئی مبدل کنندۀ سدئرت بر چندین برابر از حسنرت.

رت، از سن  همر  مسئلۀ ستم کرر و ستم دید ، مای شاود،   این سخن امرم دربررۀ تبدیل سدئرت ب  حسن
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 ک  در عوض بدی هری فرزند، ب  والدین حسنرت داد  شود، این حسنرت دو گون  می شوند:

 بخشش گنرهر  والدین. -2

 اعطری حسنرت ب  پدر و مردر، در عوض بدی هری فرزند. -1

و مراد از آی  را روشن می کناد. و همچنادن    و این سخن امرم علد  السالم اَدلّ دلدل اس  بر معنی آی 

 مراد از احردیثی ک  ظهورشر  مرنند ظهور آی  اس . 

امر ایان لفاظ در آیاۀ ماورد بحاث،      «. چندین برابر»آمد ، یعنی « اضعرفرً»در بدر  امرم کلمۀ اضعافاً: 

 ندرمد  اس )؟(.

وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً »مود: ر  اس  ک  فرسدر قرآ  ب  عهدۀ ایشاهلل اس  و تف حجةامرم  اوالً:

وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ »هستند ک  فرمود: « تبدر  این تبدر »اس . و پدرمبر و آل « تبدر »قرآ   2«.ءٍلِكُلِّ شَيْ

 1«.لِتُبَيِّنَ لِلنَّا ِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

مَنْ ذَا الَّدذي يُقْدرِضُ   »مل موضع بحث مر ندز می شود: دیگر آمد  اس  ک  شر ۀاین لفظ در آی ثانیاً:

قصاور  اذی  و آزار،  «الي اهلل قربةً»اگر پدر و مردر بر ند   «.اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كََيرَةً

آ  را و تقصدرات فرزند را تحمل کنند، در واقع تحمل شر  قرضی اس  ک  ب  خداوند می دهند و عوض 

  چندین برابر خواهند گرف .

قربةً الدي  » دربررۀ همۀزحمرتی ک  در پرورش کودک تحمل می کنند ند  اگر والدین مسئلۀ مهم:

یک انسر  را می پرورانند ک  مخلوق خدا اس  و بر توقع اجر، او را بزرگ کنناد،   را داشت  برشند «اهلل

و مردرا ، این هم  زحم  را صرفرً بر اسارس انگداز     همدن اجر اَضعرف را دارند. مترسفرن  خدلی از پدر

 هری غریزی انجرم می دهند و خود را از این اجر مضرعف اندر مضرعف، محروم می کنند. 

اگار   اگر بر ند  الهی و فطرتی، این کرر را بکنند و ب  وظاریف شار  عمال کنناد،     و جالب این که:

و اگر فرزند  هری او، ب  والدینش ثواب می رسد. فرزند یک شخص ندکوکرر برشد معردل همۀ ندکوکرری

 برشد، هدچ ضرری ب  والدینش متوج  نمی شود. نریتکرریک فرد ج
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 بخش هفتم 

 بحث حقوقی

 رفتارشناسی

 حقی که حق است اما قابل اجراء نیست

 قصور یا تقصیر والدین در حق فرزند
 

 ٍ  أَوْ أَسْرَفَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْيلٍ  أَوْ ضَييَّعَاهُ لِيي مِينْ     اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّيَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ َُوْ»

حٍٍَّ  أَوْ َُصَّرَا بِي عَنْهُ مِنْ وَاَِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا  وَ َُدُُْ بِهِ عَلَيْهِمَا وَ رَغِبْتُ إِلَيْيكَ فِيي   

ى نَفْسِي  وَ لَا أَسْتَبْطِتُهُمَا فِي بِيرِّي  وَ لَيا أَكْيرَهُ مَيا     وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا  فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَ

فَهُمَا أَوََْبُ حَقّاً عَلَيَّ  وَ أَُْدَمُ إِحْسَاناً إِلَيَّ  وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَيَّ مِينْ   اهُ مِنْ أَمْرِي يَا رَ،ْ.تَوَلَّيَ

( من تعدی خدایر، آنچ  پدر و مردر در گفترر ب  )حقِ «:ى مِثْلٍوْ أََُازِيَهُمَا عَلَأَنْ أَُُاصَّهُمَا بِعَدْ ٍ  أَ

نمود  اند، یر آنچ  در عمل بر من زیرد  روی کرد  اند، یر آنچ  از حق من ضریع کارد  اناد، یار در آنچا      

مبادل  « خوبی»واجب بود دربررۀ من کوترهی کرد  اند، من آ  را بر آنر  بخشددم. و آ  را برای شر  ب  

امدد از تو دارم ک  وبرل آ  را از آنر  برداری. زیرا من دربررۀ خودم آنر  را متهم نمای کانم، و   کردم، و 

آنر  را در ندکی ب  خودم سهل انگرر نمی دانم، و از آنچ  در امور من انجرم داد  اند کراها  نداشات  و   

ن دیارین تار، و نعما     دلگدر ندستم ای پروردگرر من. زیرا حق آنر  بر من واجب تر، و ندکی شر  بر م

 شر  نزد من بزرگتر از آ  اس  ک  بر آنر  عمل ب  مثل عردالن  کنم، یر مجرزات ب  مثل کنم.

 

 شرح
 

متعادی  « باا »جرد: خوب شد. جُدتُ: خوب شدم. امر وقتی ک  بر حرف  -جُدتُ، از جرد یجود ُ لغت:
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 ردم.اس .جُدتُ ب : آ  بد را ب  خوب مبدل ک« خوب کردم»شود، ب  معنی 

 معنی دوم آ  سخروت اس . -جُود : بد را ب  خوب مبدل کرد 

معموال دربررۀ پدرمدهری منفی یک کرر، ب  کرر مای رود: وبارل. در    -)صدغۀ جمع تربع(: پی آمد تبعة

 ب  کرر می رود. « تبعرت»فررسی ب  صورت 

 -ردارهری انسار  یک درس مهم از این بخش دعر، یرد می گدریم: همۀ رفتررهر و ک رفتار شناسی:

 در چهرر عنوا  دست  بندی می شوند: -لفشتبر آنهم  اشکرل مخ

 گفترری.  -2

 عملی. -1

 اهتمرمی. -3

 رکی.تَ -3

امر در تقسدم کردارهر ب  خوب و بد، هر کدام از این دو تح  س  عناوا  قارار مای گدرناد: رفتارر      

کسی نسب  ب  یک کرر ندک تصمدم دارد خوب، یر گفترری اس  و یر عملی و یر اهتمرمی. اهتمرمی یعنی 

و هم  هم می ورزد لدکن نمی تواند آ  را ب  عمل برسرند. این یک عمل اس  و اجر اخروی هام دارد  

 گذاش .« کردار قلبی»و می توا  نرم این را  2«.نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»ک  فرمود  اند: 

و وظدف  اس  ک  شخص آ  را « برید»ملی و یر ترکی. ترکی، آ  و کردار بد، یر گفترری اس  و یر ع 

 انجرم ندهد و از آ  عبور کند.

ممکن اس  کسی بگوید: کردار بد، نوع چهررم هم دارد و آ  تصمدم ب  فعل بد اس  گرچ  نتواناد   

از جه  تکاوینی درسا    این سخن  1«.وَ نِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ»آ  را انجرم دهد ک  فرمود  اند: 

اس ، لدکن از جه  تشریعی درس  ندس ؛ تکوینرً درس  اس  زیرا ک  یک عمل قلبی اس  و آثرر هم 

آور اس ، و درو  انسر  را تخریب مای   3  را تح  تأثدر قرار داد  گسترخیدارد؛ قلب و شخصد  انسر

                                                
 ط دار االضواء. 83ص  1کرفی،    2

 همر . 1

 گفت  می شود.« تجرّی»در اصطالح علم اصول فق  ب  آ   3
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اخروی ندارد. و این از الطارف  کند. امر شرعرً ب  عنوا  یک عمل و کردار محسوب نمی شود و مجرزات 

 و رحمرند  خداوند اس . 

این رفترر شنرسی و دست  بندی رفتررهر را از این بخش دعر یرد می گدریم ک  امارم علدا  الساالم بادی     

 هری رفترری را ب  س  دست  تقسدم می کند: گفترری، عملی و ترکی. می گوید: 

خدایر، و آنچ  پدر و ماردرم در گفتارر با      «:يَّ فِيهِ مِنْ َُوْ اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّيَا عَلَ»گفترری:  -2

 ( من تعدّی کرد  اند. )حقِ

درس  تح  الّلفظی این عبررت، چندن اس : خدایر، آنچ  آنر  در آ ، با  مان تعادّی     ۀتوج : ترجم

 ۀد. و ترجما معنی سخن را بغرنج می کن کرد  اند ک  عبررت برشد از تعدّی گفترری. امر چندن ترجم  ای

 برال ندز چنر  ک  برید جر  مطلب را ادا نمی کند، و این از مشکالت هر ترجم  اس . 

 2یر آنچ  در عمل بر من زیرد  روی کرد  اند. «:أَوْ أَسْرَفَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْل»عملی:  -1

أَوْ َُصَّرَا بِي عَنْهُ مِنْ » 1.یر آنچ  از حق من ضریع کرد  اند «:أَوْ ضَيَّعَاهُ لِي مِنْ حٍَ»ترکی:  -3

یر در آ  چ  واجب بود در حق من، کوترهی کرد  اند. یعنی بخشی از آ  را ترک کرد  اند و  «:وَاَِب

 چنرنک  برید، انجرم نداد  اند.

 پس آ  )گفتررهر و عمل هر و ترک هر( را ب  آنر  هب  کردم. «:فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا»

اس ؛ یعنی چدزی را ک  « امر وجودی»ب  کردم. نمی گوید: عفو کردم. هب  یک می گوید: ه توجه:

اس ؛ کسی ک  بدی و تقصدر کسی را عفو می « غدر وجودی»هس  ب  کس دیگر داد . امر عفو یک امر 

الساالم   کند، یک چدز موجود را ب  او نمی دهد، بل از رفترر بد او صرفنظر می کند. پس چرا امرم علد 

 را آورد  اس ؟ « هبت و»ر کلم  این جدر 

يَدا  »پرس : ببدندد دق  در کالم و حفظ اصول مکتب در بدر  امرم تر چ  حد اس ؛ در برال ساخن از  

« صارفنظر »آورد. در این جر ندز طوری دعر مای کناد کا  فقاط      «مُبَدِّلَ السايِّئَا ِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْتَسَنَا ِ

                                                
 همر  مشکل ترجم  در این جر هم هس . 2

 همر  مشکل هس . 1
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همدن خوبی هر را ب  پدر و  گر  مبدل شود، و آ « خوبی»ب  امر وجودیِ  بدی هری پدر و مردر نبرشد، بل

و آ  )بادی هار( را بار     «:وَ َُدُُْ بِهِ عَلَيْهِمَيا »مردر هب  و هدی  می کند. ب  ادامۀ سخن توج  کندد: 

ا أَتَّهِمُهُمَيا عَلَيى   وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فِي وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا  فَإِنِّي لَي »مبدل کردم. « خوبی»آنر  ب  

زیرا من پادر و ماردرم را درباررۀ     و امددم از تو اس  ک  وبرل آ  )بدی هر( را از آنر  برداری، «:نَفْسِي

و آنر  را در ندکی ب  خودم سهل انگرر نمی دانام،   «:وَ لَا أَسْتَبْطِتُهُمَا فِي بِرِّي»خودم متهم نمی کنم، 

و از آنچ  در امور من انجرم داد  اناد کراها  نداشات  و     «:اهُ مِنْ أَمْرِي يَا رَ،ِّوَ لَا أَكْرَهُ مَا تَوَلَّيَ»

 دلگدر ندستم ای پروردگرر من.

بر این بدر  بدی هری پدر و مردر را ب  ندکی مبدل می کند آنگر  این ندکی هر را ب  آنر  هدی  و هبا   

 می کند. 

می می رسدم ک  در بخش ششم اشرر  ای ب  جر ب  یک مسئل  کال در این بحثی در خدا شناسی:

آ  شد و در این جر برید تکمدل شود: گفت  شد ک  خداوند منز  از آ  اس  ک  یک چدزی را ک  مرهدترً 

وَ هُدوَ الَّدذي   »بد اس  ب  چدز مرهدترً خوب مبدل کند. خداوند از سدئرت صرفنظر کرد  و عفو می کند: 

س  برال این اس  ک  حسانرت موجاب از بادن رفاتن     و د 2«.وَ يَعْفُوا عَنِ السايِّئا  يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ

و ماراد در آیاۀ    1«.إِنَّ الْتَسَنا ِ يُدذْهِبْنَ الساديِّئا   »سدئرت می شوند، ن  این ک  مبدل بر حسنرت شوند: 

سنرت ب  جری سدئرت اس ، ن  مبادل کارد    جریگزین کرد  ح 3،«فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَنا ٍ»

 مرهد  سدئ  ب  مرهد  حسن . 

امر انسر  از مبدل کرد  یک چدزی ک  مرهدترً بد اس  ب  یک چدزی ک  مرهدترً خوب اس ، منازّ   

 ندس ، بل گرهی و در مواردی برید این کرر را بکند. و اینک شرح این مسئل : 

  امرم دیدیم و در فقرات بعدی خواهدم دید( ب  خداوند مای  وقتی ک  یک فرزند )بر بدرنی ک  از زبر

                                                
 سورۀ شوری.   12آیۀ  2

 سورۀ هود.  223آیۀ  1

 سورۀ فرقر .  11آیۀ  3
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ر  اجر و ثاواب باد .   ری پدر و مردرم دربررۀ من، ب  آنگوید: خدایر در برابر قصورهر، تقصدرهر و بدی ه

کرم و بزرگواری خدا برالتر از آ  اس  ک  آ  ثواب را ندهد. خدا کریمتر از هر کریم و بخشند  تر از 

 هب  کنند  اس . و هرگز از هباۀ بناد  اش جلاو گداری و ممرنعا        کنند  تر از هر هب  هر بخشند  و

 نمی کند. 

ک  بد را ب  خوب مرهدترً مبدل می کند، فرزند اسا  درباررۀ والادینش. نا  خادا، ایان        بنربر این، آ 

د و فرزند مبدل می کنا  نسر  دربررۀ پدر و مردر موظف اس ؛چدزی اس  ک  خدا از آ  منز  اس  امر ا

خدا ب  آ  اجر می دهد. و این یکی از فرق هری اسرسی مدر  خدا و خلق اس ، و یک موضاوع مهام در   

 -بقول امارم  -خدا شنرسی اس . آیر این مبدل کرد ، تنهر دربررۀ پدر و مردر اس ، یر دربررۀ هر کسی ک 

کالم امرم وا می گاذارم   متن  ؟ پرس  این پرسش را نمی دانم و خوانند  گرامی را ب-برشد؟« اوجب حقرً»

حَقّاً عَلَيَّ  وَ أَُْدَمُ إِحْسَاناً إِلَييَّ  وَ أَعْظَيمُ مِنَّيةً     فَهُمَا أَوََْبُ»تر خودش برداش  کند. می گوید: 

شار    یزیرا حق آنر  بر من واجبتر، و ندک «:لَدَيَّ مِنْ أَنْ أَُُاصَّهُمَا بِعَدْ ٍ  أَوْ أََُازِيَهُمَا عَلَى مِثْل

من دیرین تر، و نعم  شر  بر من بزرگتر از آ  اس  ک  بر آنر  عمل ب  مثل عردالن  کنم، یر مجرزات  بر

 ب  مثل کنم. 

در نظرم حقوق اسالم، بحثی هس  ک  در دیگر  حقی که حق است اما قابل اجراء نیست:

گار یار با  آ     نظرم هری حقوقی وجود ندارد، و آ  نوعی حق اس  ک  قربل اجراء ندس . نظرم هاری دی 

 رو انواع دیگر حقوق کرد  اند. پردازند، و یر این نوع را ندز پدتوج  نکرد  اند تر ب  آ  ب

فرزند بر عهدۀ پدر اس  ک  با   این نوع ویژ  از حقوق دربررۀ فرزند و والدین اس ؛ مثالً: از حقوق 

ود. امر اگر پادر ایان حاق را    قی ک  او بر همسرش خوابدد ، سرزد  و بدو  اعالم و بدو  اذ  وارد نشاطر

رعری  نکرد؛ ب  طور نرگهرنی، بدو  اذ  و سرزد  وارد شد و این حق فرزند را رعری  نکرد. فرزند هدچ 

 حق اعتراضی ندارد. 

بر بدر  دیگر: پدر در این رفترر دو گنر  کرد  اس : ب  دستور دین عمل نکرد  اس  و حاق فرزناد را   

نادارد. و   مؤاخاذ  زند حق اعتراض ندارد و دستگر  قضرئی اسالم ندز حاق  ضریع کرد  اس ، بر اینهم ، فر

 ندسا  و پروناد  ای در ایان بارر  تشاکدل      « مسموع»برصطالح فقهی، اگر فرزند شکری  کند، شکریتش 
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نمی شود. لدکن آیر حرکمد  از طریق دستگر  قضرئی یر از هر طریق دیگر، حق تذکر ب  پادر را دارد یار   

رود ب  دایرۀ اختالف فتواهر، امر نظر ب  این ک  حرکمد  مشروع اساالمی بار همگار      ؟ مسئل  می-ن ؟

 اس ، می تواند )یر برید( تذکر بدهد.« تنظدم روابط»والی  دارد و یکی از وظریفش فرهنگ سرزی و 

دایرۀ وسدعی دارد « حق فرقد اجراء»این مسئل  یک مسئلۀ خرص بود ک  در این جر عنوا  شد. امر این 

اس . اکنو  یک فرزند بزرگ، برلغ و رشادد را با    « وظریف واجب والدین دربررۀ فرزند»و شرمل همۀ 

ند و ب  طور روشن و مسلّم مای بدناد کا  والادینش درباررۀ او      درورید ک  ب  گذشت  اش نگر  می کنظر ب

ش مساموع ندسا ،   وظریف شر  را انجرم نداد  اند. او ن  تنهر حق شکری  ندارد و اگر داشت  برشد شکریت

بر آنر  داشات    والدین من آدم بد و فرقد کرام  هستند پس من هم برید بر خوردی»بل بر تکد  بر این ک  

رفترر مخرلف کرام  بر آنر  داشت  برشد، گنر  کبدار  ای  « بی کرام  دیگر می شود برشم ک  بر هر کس

 2«.فَال تَقُلْ لَهُما أُف »زبر  بدرورد: را مرتکب شد  اس ، حتی حق ندارد کوچکترین لفظ رنجش آور ب  

در نظرم حقوقی اسالم، حق هر کسی ک  بر عهدۀ کس دیگر برشد، یر بریاد عدنارً برگردانداد      تقاصّ:

شود و ب  صرحب حق داد  شود، و یر قدم  آ ، و اگر فرد ذی حق نتواند از طریق محکم  حاق خاود را   

 ر برابر پدر و مردر حق تقرصّ هم ندارد. استدفرء کند، می تواند تقرصّ کند. امر د

برد  و در امور مارلی نداز فتاوی    « قصور و تقصدر در وظریف»حتی برخی از فقهرء مسئل  را فراتر از 

هر مرلی ک  دارد، مرل پدر اس  و پدر هر تصارفی   و فرزند «:ما في يده البيه و الولد»داد  اند ک  

زند حق اعتراض یر شکری  ندارد. امر اکثر فقهر این موضوع را را ک  بخواهد در مرل فرزند می کند و فر

 یک امر اخالقی محض، دانست  اند.

السالم دایرۀ مسئل  را فراتر کرد  و شرمل هر حق می کند و بر بدار  مطلاق مای گویاد:      امر امرم علد 

اگر بخشاش هار حاق را    د. و شوهر حق رفترری و حق مرلی می ک  شرمل    «لِي مِنْ حٍٍَّ أَوْ ضَيَّعَاهُ»

می کند، و عادم بخشاش را   « وظدفۀ وجدانی»و « وظدفۀ الزم»دربررۀ والدین واجب نکند، دستکم آ  را 

نقصی در انسرند  فرزند می داند. و از این دیدگر  هدچ حقی برای فرزند در برابر والدین قربل اجراء نمی 

 گردد. 

                                                
 سورۀ اسراء. 13آیۀ  2
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ک  در جرنب فرزند ایسترد  و حقوق او را کا    آنچ  گفت  شد، در حرلی اس  نگاه از زاویۀ دیگر:

والدین ضریع کرد  اند، می نگریم و می گوئدم بر فرزند وظدف  اس  ک  ببخشد. اکنو  در جرنب پادر و  

مردر ایسترد  ب  مسئل  بنگریم؛ در این صورت می بدندم ک  یک حقی برای پدر و مردر ایجارد مای شاود؛    

 «.وظدف  ای والدین اس  بر عهدۀ فرزندحق »این ک  فرزند برید ببخشد، یک 

غربی هر تنهر ب  آ  چدزهارئی   یک فرق اساسی میان نظام حقوقی اسالم با نظام حقوقی غرب:

می نرمند. امر در اسالم مسئل  با  سا    « اخالقدرت»می گویند و غدر از آ  را « حق»ک  قربل اجراء اس  

 بخش تقسدم می شود: 

 حقوق اجرائی.  -2

 2دف  ای غدر اجرائی.حقوق وظ -1

 اخالقدرت محض.  -3

در این تقسدم، حقوق ب  دو نوع تقسدم می شود: اجرائی و غدر اجرائی، لدکن این طور ندس  ک  غدار  

د گرف ، تنهر در دندر خرت، مورد برزپرسی قرار خواهاجرائی فرقد پشتوانۀ اجرائی برشد، بل در معرد و آ

 ف  ای ندس  ک  در محشر، مورد محرسب  قرار نگدرد. . و هدچ وظداس فرقد پشتوانۀ اجرائی 

اخالقدرت محض، اموری هستند ک  اگر کسی ب  آ  هر پریبند بود  و عمل کرد ، ثوابش را می برد. و 

اگر پریبند نبود  و عمل نکرد ، محرکم  ای را پس نخواهد داد و هدچ پرسشای درباررۀ آ  از او نخواهاد    

رچا  تارک شار  موجاب     رک شوند، در ردیف پرسشهر خواهند آمد گشد. امر حقوق وظدف  ای اگر ت

 خواهند بود. « سبکی وز  اعمرل خوب»ن موجب عذاب نبرشد، لدک

مسئل ، اندکی ندرزمند دق  اس : دو نفر را ب  نظر بدرورید ک  هر دو در اعمارل نداک و در اعمارل    

و دیگری عمل نکارد . اعمارل خاوب    عمل کرد  « حقوق وظدف  ای»گنر ، مسروی برشند. یکی از آنر  ب  

  سنگدن تر خواهد بود. یعنی )مثالً( نمرزی ک  هر دو در عمل ب  ردکسی ک  ب  حقوق وظدف  ای عمل ک

در محشار، درجارتی   « قباول »آ  مسروی برشند، وز  نمرز اولی،سنگدن تر از نمرز دومی خواهد بود. زیرا 

                                                
 السالم در بخش بعدی خواهدم دید.   را از زبر  خود امرم علد « وظدف »این اصطالح  2
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تنهار خاوب باود      2«.إِنَّما يَتَقَبالُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقين»دارد و مطربق درجرت تقوای شخص سنجدد  می شود: 

عمل معدرر ندس ، بل در کنرر این معدرر اصلی، یک معدرر فرعی هم هسا  و آ  مدازا  تقاوای شاخص     

یک نمرز صحدح، هر چ  تقوای نمرزگزار بدشتر برشد، وز  آ  نمرز بدشتر اس . بنربراین،  1اس  ک  دارد.

 در اسالم فرقد پشتوان  اجرائی ندستند.حقوق وظدف  ای 

اس ، وظریف غدر اجرائی را  «رسالة الحقوق»السالم  و لذا نرم یکی دیگر از آثرر امرم سجرد علد 

بال  « رفترر بر والدین»تعبدر می کند، آنهم ن  فقط در محور « حقوق»و « حق»شمرد  و از آ  هر بر کلمۀ 

 همۀ روابط انسر  بر دیگرا  می گردد.  در محورهری متعدد و نمرئی گسترد  شرمل

نرمدد  شد  اند؛ اماوری کا    « حقوق»و « حق»اخالقدرت محض ندز  رسالة التقوق،درس  اس ؛ در 

در قدرم  ندز از ترک آ  هر برز خواس  نخواهد شد. در این صورت تنظدم نظرم حقوقی مطاربق تنظادم   

 نظرم اخالقی می شود و ب  صورت زیر تقسدم می گردد: 

 اخالقدرت واجب االجراء در دندر و در آخرت= حقوق اجرائی. -2

 اخالقدرت بدو  اجراء در دندر و الزم االجراء در آخرت= حقوق وظدف  ای.  -1

اخالقدرت محض ، ک  فرقد برزخواس  دنداوی و فرقاد برزخواسا  اخاروی هساتند= اخالقدارت        -3

ندز نمی کرهند، گرچ  عمل ب  آ  هر بر وز  محض ک  ترک شر  مواخذ  ندارد، و از وز  اعمرل ندک 

 اعمرل ندک می افزاید.

 قصاص و تقاص:
 یکی از مصردیق آ  عمل ب  مثل، اس .  -قصرص: عوض گدری لغت:

                                                
 سورۀ مرئد . 11آیۀ  2

درباررۀ همسار عمارا  و    «: قبول حسان »و « مطلق قبول»خداوند هر عمل ندک را قبول می کند، لدکن قبول تر قبول؛  1

 سورۀ آل عمرا . 31آیۀ  «.فَتَقَبالَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ»فرزندش مریم می گوید: 

فَآتاهُمُ اللَّدهُ َْدوابَ الددُّنْيا وَ حُسْدنَ َْدوابِ      »«: ثواب حَسَان »و « ثواب»و ندز ثواب اعمرل ندک هم درجرت دارد: 

 سورۀ آل عمرا . 212ۀ آی «.وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الََّواب»سورۀ آل عمرا . و:  238آیۀ  «.الْآخِرَةِ

 حُسن یعنی زیبرئی، و بدیهی اس  ک  زیبرئی یک امر نسبی و مدرّ  ب  درجرت اس .  
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 قصرص اصطالحی: عمل ب  مثل ب  حکم دادگر  و قرضی.

 تقرص: عمل ب  مثل بدو  قضروت و حکم. 

ص و هم هر نوع تقرص را دربررۀ پدر و مردر، نفی می نوع قصر هر السالم در این بدرنش هم امرم علد 

  وَ أَُْدَمُ إِحْسَاناً إِلَيَّ  حَقّاً عَلَيَ فَهُمَا أَوََْبُ»کند و ب  طور ضمنی ب  این نفی استدالل هم می کند: 

زیارا آنار  )پادر و ماردرم(      «:وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَيَّ مِنْ أَنْ أَُُاصَّهُمَا بِعَدْ ٍ  أَوْ أََُازِيَهُمَا عَلَى مِثْل

و ب  عنوا  ندکی بار مان    بر من دیرین تر و ریش  دارتر اس و ندکی شر   2حق شر  بر من واجبتر اس .

از آنر  برشم. یر در مقرم عمل با  مثال   « عوض گدری عردالن »بزرگتر و عظدم تر اس  از این ک  در مقرم 

 برآیم.

، «أَوْ أُجَازِيَهُمَدا عَلَدى مَِْدل   »قصرص را نفی می کند. و در جملاۀ   ،«أَنْ أَُُاصَّهُمَا بِعَدْ »در جملۀ 

 تقرص را نفی می کند.
این سخن امرم ن  تعررف اس  و ن  صرفرً اندرز موعظ  ای محض، بل او حاق و حقدقا  و واقعدا ِ    

ر و ماردر  کرر اوس . پس حقدقترً پاد  ،عنداهلل را بدر  می کند، زیرا امرم حج  خدا اس  و بدر  حقدق 

ن  قربل قصرص هستند و ن  قربل تقرص. حتی اگر پدری فرزند خود را بکشد، قصرص نمی شود، ن  ب  ایان  

اکناو    دلدل ک  پدر ولی دم اس  و اگر دیگری فرزند او را کشات  باود مای توانسا  قرتال را ببخشاد،      

ودش را نبخشاد و  حتای اگار او خا    بل اس .« پدر»ب  خرطر این ک  او  خودش خودش را می بخشد. بل

مَنْ »بگوید: بدرئدد من را قصرص کندد، کسی حق قصرص ندارد. بر این ک  این عمل پدر در قدرم  مصداق 

 اس . 1«قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّا َ جَميعاً

خود از آنر  برآیاد، و   حق س در صدد استدفریوالدین را ادا کند سپ« حق اوجب»اول برید هر فرزند 

  3حق پدر و مردر ب  حدی اوجب و ریش  دار اس  ک  فرزند هرگز ب  ادای آ  قردر نخواهد بود.

                                                
وجوب تشریعی ندس ، مراد تکوینی اس ؛ یعنی حق آنر  برمن عمدق تر، حقدقی تار و واقعای تار    « وجوب»مراد از  2

 اس .  

 سورۀ مرئد . 31آیۀ  1

 ر  خود امرم خواهدم دید. در بخش بعدی، این واقعد  را از بد 3
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اس ؛ آ  ک  وجود ندارد، حقی هم ندارد. فرزند را والدین « وجود شخص»حقوق و هر حقی، متعلقِ 

 والدین اس .  ندز از آ ِ« دوجو»ب  وجود آورد  اند، پس حقوق متعلق ب  این 

آنچ  گفت  شد ک  مطربق فتوای اکثری  فقهرء، پدر حق تصرف بدو  اذ  در مرل فرزند ندارد، و اگر 

مرل فرزند را ضریع کند، ضرمن اس ، غدر از تنظادم نظارم مادیری  جرمعا  و مادیری  نظارم اقتصاردی        

نظارم مادیریتی، حکمتای نادارد. بار      کرت غدار از  زجرمع ، حکمتی ندارد. همر  طور ک  اخذ خمس و 

 خالف دیگر حقوق ک  حکم  شر  اصدل و ریش  در ذاتدرت انسر  دارد. 

الولد و ما فيي  »و فتوای اقلّد  فقهرء ک  پدر را فعرل مریشرء در مرل فرزند می دانند و می گویند: 

جرائی ندارد و در مطربق حکم  ذاتی اس  گرچ  ب  نظر اکثری ، چندن حق ذاتی، جنبۀ ا  «يده البيه

 ردیف اخالقدرت محض قرار می گدرد.

 

 

 بخش هشتم

 السالم ادامۀ استدالل امام علیه

 ایثار انبیاء و ایثار پدر و مادر

 توضیح یک مسئلۀ مهم دربارۀ پدر و مادر

 آیا پدر و مادر می توانند حقوق شان را از فرزند استیفاء کنند؟
 

غْلِهِمَا بِتَرْبِيَتِي! وَ أَيْنَ شِدَّةُ تَعَبِهِمَيا فِيي حِرَاسَيتِي! وَ أَيْينَ     طُو ُ شُ -يَا إِلَهِي -أَيْنَ إِذاً»

هَيْهَاَُ مَا يَسْيتَوْفِيَانِ مِنِّيي حَقَّهُمَيا  وَ لَيا أُدْرِكُ مَيا       سِهِمَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَيَّ!إُِْتَارُهُمَا عَلَى أَنْفُ

در این وق  )وقتی ک  در صدد قصرص یر تقرص  «:ظِيفَةَ خِدْمَتِهِمَايَجِبُ عَلَيَّ لَهُمَا  وَ لَا أَنَا بِقَاضٍ وَ

برشم( ای خدای من آنهم  اشتغرل آنر  بر تربد  من چ  می شود، و سختی رنج شر  در حفرظ  من کجر 

می رود، و سختگدری هر ک  برای راح  زیستن من بر خود هموار کرد  اند چ  می شود، هدهرت: آنار   

شر  را ب  طور کرمل از من بگدرند، و من )ندز( نمی توانم ب  آنچ  درباررۀ شار  بار مان     نمی توانند حق 
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 واجب اس  بدس  آورم، و ن  من ب  جری آورندۀ وظدفۀ خدم  آنر  هستم. 

 

 شرح
 

من هر حقی ب  عهدۀ پدر و  اگر در بخش قبلی گف : خدایر السالم: ادامۀ استداالل امام علیه

مای کانم، ثرلثارً    « هب »آ  هر را بر آنر  می بخشم، ثرندرً این بخشش را در مرهد   مردرم داشت  برشم، اوالً

با    سادّئ  صاورت   نیا ن ب  آنر  اجر دهی )زیرا ک  در اامددوارم ک  تو هم در برابر این تضددع حقوق م

 حَسَن ، مبدل می شود و قربل اجر می گردد(.

حاق   -1هستند. « اوجب حقرً»آنر  در عهدۀ من  خدایر -2انگر  برای این گفتررش، استدالل می کند: 

حق آنر  بر من عظدم تار اسا  از ایان کا  در مقارم       -3آنر  در ذمّۀ من ریش  دارتر و دیرین تر اس . 

 قصرص یر تقرص برشم. 

ک  هر کسای در ایان   ) عقالنی، ب  نمریندگی از هر فرزندسپس بر بدر  شدرین و سرشرر از احسرسرت 

دین اس ( می گوید: خدایر چگون  در مقرم عوض گدری؛ قصرص یر تقرص خود برشام،  دندر فرزند یک وال

در این صورت زحمرت و فدا کرری آنر  ب  کجر می رود؟ آ  گر  زحمرت و فدا کرری هری والدین را در 

در ایان   «طُيو ُ شُيغْلِهِمَا بِتَرْبِيَتِيي    -يَا إِلَهِي -أَيْنَ إِذاً» -2س  عنوا  کلی جمع کرد  و می گوید: 

 صورت آ  اشتغرل طوالنی ک  آنر  بر تربد  من مشغول بودند ب  کجر می رود. 

برلقوّ ، بل هم افزود  ب  برلقوّ  هار،   ین  فقط ب  فعلد  رسرندد  استعدادهر -تربد : رشد داد  لغت:

 و هم ب  فعلد  رسرندد  آ  هر. 

بد  من اشتغرل داشتند و عمرشر  را بارای  خدایر آنهم  سرع  هر، روزهر، مر  هر و سرل هر ک  ب  تر

 من مصرف کردند، اگر من در صدد چند حق ضریع شدۀ خود برشم این هم  فداکرری آنر  چ  می شود. 

 و چ  می شود آنهم  زحمرت آنر  در حفرظ  من. «:وَ أَيْنَ شِدَّةُ تَعَبِهِمَا فِي حِرَاسَتِي» -1

بد  فرزند یک چدز اس ، و اهتمرم ب  حفرظ  فرزناد  توضدح: مصرف کرد  عمر و زمر  در را  تر

در طول همر  زمر ، یک چدز دیگر اس . و بر بدر  دیگر: تربد  یک چدز اس  و حفرظ  یک چداز  

دیگر اس ، و هر دو مرهد  خرص خود را دارند؛ همر  طور ک  اشراف قدیم تربدا  فرزندشار  را با     
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د. آ  کرری اس  ک  اهتمرم و هزین  کرد  فکر و یک شخص، و حفرظ  آ  را ب  کس دیگر می سپردن

 عمل خود را می طلبد، و این کرری اس  ک  اهتمرم ویژ  و فکر و عمل ویژۀ خود را الزم گرفت  اس . 

آنر  بار خودشار  با     و آنهم  سختگدری  «:أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَي وَ أَيْنَ إُِْتَارُهُمَا عَلَى» -3

 خورداری من، چ  می شود. خرطر توسعۀ بر

و در ایان عباررت امارم؛ محادود کارد        -اقترر: سخ  گرفتن: محدود کرد  برخورداری هار  لغت:

خورداری هری فرزند؛ محدود کرد  آسریش خود، کارر خاود،   ورداری هری خود ب  خرطر توسعۀ بربرخ

 آزادی هری خود، خواب خود، لذایذ خود و...، ب  خرطر برخورداری فرزند. 

 ر این کرئنرت، هدچ ایثرری برالتر از ایثرر پدر و مردر دربررۀ فرزند، ندس  مگر ایثرر پدرمبرا .د

پدرمبرا  از هم  چدز خود گذشتند ب  خارطر هادای  امّا      ایثار انبیاء و ایثار پدر و مادر:

شت  نشادند از  شر . برخی از آنر  در را  این ایثرر شهدد شد  و جر  خود را از دس  دادند، و آنر  ک  ک

همۀ برخورداری هر صرفنظر کردند و برصطالح روی آسریش ندیدند. اینک در مقریساۀ ایثارر والادین و    

 ایثرر پدرمبرا  و تفروت این دو: 

 ویژگی هری ایثرر پدر و مردر: 

 اعطری وجود ب  انسر .  -2

 تربد  برلقوّ  هر و برلفعل هری انسر .  -1

 حفرظ  از انسر .  -3

 دری بر خود برای آسریش فرزند. سخ  گ -3

 ویژگی هری ایثرر پدرمبرا : 

 اعطری انسرند  ب  انسر .  -2

 تربد  برلقو  هر و برلفعل هری روح فطرت.  -1

 حفرظ  از فطرت انسرند . -3

 «.آسریش انسرنی انسر »سخ  گدری بر خود برای  -3

ایثررهاری   ۀدر نظر بگدریم، هم« شرطبدو  »مقریس : اگر چهرر ویژگی ایثرر پدر و مردر را همچنر  

آنر ، ایثرر در بستر غریز  و غرایز می شود و آنر  در این صورت هر فداکرری ای کرد  اناد در خادم    
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 روح غریزۀ فرزند بود  و تنهر جنبۀ حدوانی او را سرخت  اند. 

  هماۀ ایثررهاری   تربد  کرد  اند کا « انسر »والدین در صورتی می توانند ادعر کنند موجودی ب  نرم 

 شر ، بر ایثررهری پدرمبرا  همرهنگ برشد و یر حتی المقدور در این جه  جهتمند برشد. 

سارلب   »امر ایثررهری والدین نسب  ب  ایثرر انبدرء تقدم دارد؛ اگر والدین تولداد فرزناد نکنناد، نباوت     

رید گف  ایثرر پادر و ماردر   می گردد و مخرطبی برای خود نمی یربد. پس، از این جه  ب« برنتفرء موضوع

ارجحد  دارد. امر از جرنب دیگر افرادی ک  در برابر نبوت هر ایستردند و جریر  هری ضد پدارمبرا  را  

اس  ک  مشروط برشد « ایثرر انسرنی»ایجرد کردند ندز زادۀ پدر و مردر هستند. بنربراین ایثرر والدین وقتی 

ایجرد « موجود سرلم»ت اس  ک  فرزند را در مرهد  یک ب  صح  و درستی مسدر ایثرر. و در این صور

 2«يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ»کرد  اند، و االّ یک موجود نرقص و بدمرر ب  وجود آورد  اند ک  مصداق 

اگر فرزندشر  سرلم و مومن برشد، از اراد  و فهم خودش اس ، ن  محصول ایثارر   در این صورت اس ، و

 والدین.

برشد، ایثرر پدرمبرا  ارزش مناد اسا  گرچا     « انسرند »راین، اگر این مقریس  بر عطف توج  ب  بنرب

برشاد، ایثارر والادین    « موضاوع نباوت  »ایثرر پدر و مردر تقدم زمرنی داشت  برشد. و اگر صرفرً بر توج  ب  

تی اسا  کا  یار    ارزشمند اس  ک  برای نبوت انبدرء زمدن  و موضوع فراهم کرد  اند، امر ایان در صاور  

مشروط ب  شرط مذکور عمل کرد  برشند و یر فرزندی ک  آنر  ب  وجود آورد  اند بر اراد  و فهم خاود  

 در مسدر پدرمبرا  برشد. 

السالم جریر  کالم دربررۀ حقوق و درباررۀ حقاوق والادین را     و برای همدن اصل اس  ک  امرم علد 

و سپس از نو ب   1پرداخ « حقوق نبوت»سط آ  ب  قطع کرد و از وحدت سدرق سخن خرر  شد و در و

 ادامۀ سخن در حقوق والدین پرداخ ، تر توج  بدهد ک  ایثرر والدین مشروط ب  سدر مسدر نبوت اس . 

الساالم تنهار درباررۀ آ      امر بر همۀ این مسرئل، اگر پرسدد  شود: آیر این سخنر  امارم علدا    پرسش:

                                                
 سورۀ بقر .   31آیۀ  2
اللَّهُما صَلِّ عَلَى مُتَمادٍ وَ آلِدهِ كَمَدا   »آوردیم ک  می گوید: « بخش سوم»و مر آ  را ب  صورت بخش ویژ  تح  عنوا   1

 «.الْخَلْقِ بِسَبَبِه ، وَ صَلِّ عَلَى مُتَمادٍ وَ آلِهِ، كَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْتَقَّ عَلَىشَرَّفْتَنَا بِهِ
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ب  شرط نبوت و فطرت انجرم داد  اند، یر شرمل هر والدین می شود  والدین اس  ک  ایثررشر  را مشروط

 ؟ -؟-حتی والدینی ک  فرزند را بدو  مسدر نبوت تربد  کرد  اند

وَ اعْبُددُوا  »سخن امرم معصوم، تفسدر قرآ  اس ؛ پرس  این پرسش را در قرآ  چندن می یربدم:  پاسخ:

قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَالَّ تُشْدرِكُوا بِدهِ   »و:  2«.لْوالِدَيْنِ إِحْساناًاللَّهَ وَ ال تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِا

كَ رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِيااهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِماا يَدبْلُغَنَّ عِنْددَ   وَ قَضى»و:  1«.شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً

وَ اخْفِدضْ لَهُمدا جَنداحَ     -الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُف  وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْالً كَريماً

يْدهِ حُسْدناً وَ إِنْ   وَ وَصاديْنَا الْإِنْسدانَ بِوالِدَ  »و:  3«.صَدغيراً  مْهُما كَما رَبايانيالذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَ

ال »و:  3«.ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما إِلَيا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْدتُمْ تَعْمَلُدون   جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بي

وَهْنٍ وَ فِصدالُهُ   دَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلىوَ وَصايْنَا الْإِنْسانَ بِوالِ»و:  2«.تَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً

ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْدمٌ   أَنْ تُشْرِكَ بي وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى -وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيا الْمَصيرُ عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لي في

عْ سَبيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيا ُْما إِلَيا مَرْجِعُكُمْ فَدأُنَبِّئُكُمْ بِمدا كُنْدتُمْ    فَال تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِ

 6«.تَعْمَلُون

در این آی  هر، والدین مطلق آمد  و هدچ قددی و شرطی گذاشت  نشد ، برید بر والادین ندکای کارد و    

دین؛ هر چ  برشاند و هار   اطرع  شر  کرد مگر این ک  فرزند را ب  شرک دعوت کنند. پس احترام وال

ک  برشند، واجب و ادعری استدفری حقوق از آنر  بر فرزند حرام اس  ب  شرحی ک  گذش . امر در ایان  

 جر یک بحث مهم داریم: 

الساالم   در آی  هری برال و در کالم امرم علدا   یک مسئلۀ مهم دربارۀ پدر و مادر: توضیح

                                                
 سورۀ نسرء. 36آیۀ  2

 سورۀ انعرم. 222آیۀ  1

 سورۀ اسراء. 13و 13آی  هری  3

 سورۀ عنکبوت. 8آیۀ  3

 سورۀ بقر . 83آیۀ  2

 سورۀ لقمر . 22و  23آی  هری 6
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دربررۀ والدین واجب اس  خاوا  آنار  کارفر برشاند یار       دیدیم ک  دلسوزی، احترام و عدم استدفری حق،

ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَدنْ  »دیگر در قرآ  داریم ک  می فرمرید:  ۀمؤمن. امر آی

قُلُوبِهِمُ الْإيمدانَ   نَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فيحَادا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوا

 وَ رَضُوا عَنْدهُ  وَ أَيادَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّا ٍ تَجْري مِنْ تَتْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

 2«.هِ هُمُ الْمُفْلِتُونَأُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَال إِنَّ حِزْبَ اللَّ

تفسدری )تر جرئی ک  من دسترسی داشتم( ب  فرق مدر  پدرم این آی  بر پدرم آی  هری برال، متعرّض   متو

نهی می کند. نهی بر دو نوع   از آ« حقدق »نشد  اند. این آی  ب  قطع رابط  بر پدر، امر می کند و بر بدر  

 اس : 

 ند: دروغ نگو.نهی دستوری و مستقدم: مرن -2

 نهی بر بدر  حقدق : مرنند: مؤمن دروغ نمی گوید.  -1

می فرمرید: هدچ گروهی را نمی یربی ک  ب  خدا و روز قدرم  ایمر  داشت  برشاند، در عادن حارل بار     

 دشمنر  خدا و رسولش مهربرنی کنند، هر چند پدرا  یر فرزندا  یر برادرا  یر خویشروندا  شر  برشند. 

ذیال  « مجمع البدار  »مدر  پدرم این آی  بر آی  هری برال، چگون  اس ؟ مرحوم طبرسی در اکنو  جمع 

همدن آی  آورد  اس : عبد اهلل بن اُبیّ، ک  منرفق لجو  بود و مزاحم  هرئی بارای مسالمرنر  ایجارد مای     

شاد،  آل ( آمد و اجرز  خواسا  کا  پادرش را بک    و علد  اهلل کرد، پسرش ب  حضور پدرمبر اکرم )صلی

 فرمود: برو بر او رفدق برش. امر توضدح نداد  ک  این رفرق  بر متن این آی  چ  سرزگرری دارد؟ 

مسئل  این اس  ک  پدرم آیا  چدسا ، کا      1پدرم این حدیث، همگو  و همسو بر آی  هری برال اس .

 مفسرین از آ  عبور کرد  اند. 

د فی کرد  اس ؛ موادّت ک  اگر فکّ ادغرم شاو را ن« موادّت»را نفی نکرد ، « مودّت»این آی   پاسخ:

 یاز ویژگی هاری بارب مفرعلا ، طرفدنا    « . مُفرعَلَ »مصدر از برب « معرشرت»بر وز  « دَتمواد»می شود 

 اس .« ثندنفعل بدن ا»را الزم گرفت  و ندز یکی از مالزمرت آ  تکرار « مقربل »بود  اس  ک  

                                                
 آیۀ آخر سورۀ مجردل . 2

 حدیث هری دیگر ندز خواهد آمد. 1
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  این. و این مودّت هر در قرلب اعمرل و رفتررهارئی تکارار   ت یعنی این ب  آ  مودّت کند و آ  بموادّ

 شود. 

ل مهربرنرنا  از  عا فمودّت و موادّت، مهم این اس  ک  در فرق مدر   «رفتار شناسی» و از نظر دانشِ

 می گردد. نمودت نرشی می شود. امر در موادّت، مودت از فعل مهربرنرن  نرشی 

در قلب او وجود دارد، سپس ب  صاورت فعال محبا  آمداز     مثرل: مودت مردر نسب  ب  فرزند قبالً 

صردر می شود. امر مدر  دو فرد اجنبی هدچ مودّتی وجود ندارد لدکن در اثر رف  آمد، دیدارهر، گفتررهار  

 و مبردلۀ خوبی هر، حرصل می گردد. 

أمور مای  بنربراین، آی  هری برال ک  فرزند را ب  احسر  و ندکوکرری و دلسوزی نسب  ب  والادین، ما  

وادّت اسا  کا  هرگاز بادو  همراهای؛ بادو        مور حهستند، امر این آی  ب  م« مودت»کنند، ب  محور 

 همفکری، امکر  ندارد؛ یر همفکری برلجمل ، و یر همفکری فی الجمل . 

ر بر او حرام اسا  کا  بار    در و مردر کرفرش، مودت بورزد، امنتدج : بر فرزند واجب اس  ک  بر پ

ند تو را با  طارف شارک    اشت  برشد. در آی  هری برال هم دیدیم ک  فرمود اگر آنر  بخواهآنر  موادّت د

 رع  مکن؛ یعنی موادّت مکن. بکشرنند، اط

السالم توضادح   امرم علد  آیا والدین می توانند حقوق شان را از فرزند استیفاء کنند:؟

دیگر مسئل  را توضدح مای دهاد و مای    داد ک  فرزند نمی تواند حقوق والدین را اداء کند. اکنو  جرنب 

گوید حتی اگر والدین بخواهند همۀ حقوق شر  را ک  در عهدۀ فرزند اس ، از او بگدرند و استدفر کنند، 

نمی توانند. پس مسئلۀ حقوق مدر  والدین و فرزند، نمی تواند بار شابک  و سدساتم حقاوقی رایاج، قارار       

اِعمرل احسرسرت عقالنای کا  از جرناب فرزناد برشاد تار       بگدرد، و در این رابط  هدچ راهی ندس  مگر 

هدهارت اگار    «:مِنِّي حَقَّهُمَيا  مَا يَسْتَوْفِيَانِ هَيْهَاَُ»دستکم استدفری احسرسرتی حقوق، محقق گاردد:  

خود والدین بخواهند حقوق شر  را از من استدفرء کنند، نمی توانند. زیرا این حقوق یک اقدرنوس اس  و 

بر فرض من بهترین فرزند برشم و آمرد  برشم ک  والدینم حقوق شر  را از من بگدرند، خاود   تمرمی ندارد.

تاوا  درک، تاوا     «:وَ لَا أُدْرِكُ مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَهُمَا» :آنر  این توا  را ندارند. تر چ  رسدب  من ک 

 محرسب  و توا  شمررش حقوقشر  را ندارم. 



 382دعری بدس  و چهررم  
 

د همۀ حقوق شر  را از من بگدرند، توا  آ  را ندارند، و مان نداز   و همر  طور ک  اگر آنر  بخواهن

مدزا  و مقدار حقوق آنر  را در ذمّۀ خودم نمی توانم محرسب  کنم پاس مان هرگاز قاردر نخاواهم باود       

دم  شار  را  و من توا  قضری وظدف  خا  «:وَ لَا أَنَا بِقَاضٍ وَظِيفَةَ خِدْمَتِهِمَا»حقوق آنر  را ادا کنم: 

 . ندارم

 قضرء: انجرم داد .  لغت:

 

 

 بخش نهم 

 انسان شناسی

 یاری خواستن از خدا در طبع طبیعی انسان

 حدیث دربارۀ حقوق والدین
 

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ أَعِنِّي يَا خَيْرَ مَنِ اسْتُعِينَ بِهِ  وَ وَفِّقْنِي يَا أَهْدَى مَينْ رُغِيبَ   »

وَ هُمْ  كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ تُجْْى نِي فِي أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلْخبَاءِ وَ الْأُمَّهَاُِ يَوْمَإِلَيْهِ  وَ لَا تَجْعَلْ

پس بر محمد و آلش درود فرس ، و مرا یرری کن ای بهترین کسای کا  از او یارری مای      «:ال يُظْلَمُونَ

دارند. و مرا در ردیف آنر  ک  عرقّ بار  طلبند، و مرا توفدق د  ای راهمرترین کسی ک  از او امدد هدای  

داد  خواهد شاد و بار   پدرا  و مردرا  هستند، قرارمد  در روزی ک  هر کس ب  آنچ  عمل کرد  جزاء 

 کسی ستم نخواهد شد. 

 

 شرح
 

بر صرفنظر از تربد  هار و تشاریعدرت، اگار     یاری خواستن از خدا در طبع طبیعی انسان:

عی انسر ، و صرفرً ب  انسر  شنرسی بپردازیم، می بدندم ک  انسار  در اماور   )برصطالح( مر برشدم و طبع طبد
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مهم )اعم از جلب منفع  یر دفع ضرر( از خداوند یرری می طلبد، و در مسرئل غدر مهم چندن رویکاردی  

آلا ( در برنرماۀ تربدتای     و علدا   اهلل ندارد. این خصل  ب  حدّی ریش  دار اس  ک  رساول اکارم )صالی   

سَلُوا اللَّ َ عَزَّ وَ جَلَّ مَر بَادَا  »ی خواهد ک  مر این خصل  طبدعی مر  را تغددر دهدم و می گوید: تشریعی م

هم  چدز را از خدا بخواهدد حتی پرر  نشد  بند کفش تر  را. امر  2«:النَّعْل لَکُمْ مِنْ حَوَائِجِکُمْ حَتَّى شِسْعَ

ور مهم دعری مر  مهمتر، بر همّا  و انگدازش درونای    بدیهی اس  این تربد  بدا  معنی ندس  ک  در ام

 بدشتر، نبرشد. یعنی پس از این تربد  ندز انسر  در امور بزرگ و سترگ، بدشتر و بهتر ب  دعر می پردازد. 

السالم ندز ب  مر یرد می دهد ک  برای انجرم وظدف  دربررۀ والدین، ب  خدا پنر  ببریم و از او  امرم علد 

فَصَلِّ عَلَيى مُحَمَّيدٍ وَ آلِيهِ  وَ    »یرا تکلدف بس بزرگ اس  و بس مهم. می گوید: کمک بخواهدم ز

پس بر محمد و آلش درود فرس  و مرا کمک کن ای بهتارین کسای    «:أَعِنِّي يَا خَيْرَ مَنِ اسْتُعِينَ بِه

هاد کا    ک  از او کمک خواهی شد  اس . و ب  خرطر اهمد  افزو  خدم  ب  والدین، ب  مر یرد مای د 

ا وَ وَفِّقْنِي يَي »این کمک خواهی را بر توسل ب  پدرمبر و آل، بخواهدم. و بر این حدّ از التمرس بخاواهدم.  

و مرا )در انجرم این وظدفۀ سنگدن( موفق کن ای هدای  کنند  ترین کسی ک   «:أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ

 ب  راهنمرئی او امدد دارند. 

رُغاب   -«مدال شاد   »، ب  معنای  «رغب یرغب»مفرد مذکر فعل مرضی از رُغب: صدغۀ مجهول  لغت:

 الد : مدل شد  بر او: کسی ک  ب  او امدد بست  شد . 

كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ هُدمْ ال   وَ لِتُجْزى»السالم این بخش از دعر را بر اقتبرس از آیۀ  امرم علد  قرآن:

 ب  پریر  می برد.  1«يُظْلَمُون

 نمون  ای چند از حدیث هر:  ربارۀ حقوق والدین:حدیث د

ندکای با  پادر و ماردر از      3:الطِّبَياعِ  أَكْيرَمِ  مِينْ  بِيرُّ الْوَالِيدَيْنِ  السالم(:  امدرالمؤمندن )علد  -2

                                                
 .112ص  11بحرر،    2
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 ارجمندترین خصل  هر اس .

رگترین وظدفاۀ ضاروری   ندکی ب  پدر و مردر، بز 2«:أَكْبَرُ فَرِيضَة بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»و ندز فرمود:  -1

 اس . 

بر پدرا  تر  ندکی کندد، تر فرزندا   1«:يَبَرَّكُمْ أَبْنَاءُكُم بَرُّوا آبَائَكُمْ»السالم:  امرم صردق علد  -3

 تر  بر شمر ندکی کنند. 

تَهُمَا وَ أَنْ لَيا  صُحْبَ تُحْسِنَ أَنْ الْإِحْسَانُ»فرمود:  ،«وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً»و ندز در تفسدر آیۀ  -3

احسر  یعنی بر آنر  خوش  3«:وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِتُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَاكَ شَيْتاً مِمَّا يَحْتَاََانِ إِلَيْهِ 

 رفترر برشی و وادارشر  نکنی چدزی ک  ندرز دارند از تو بخواهند. گرچ  بی ندرز برشند. 

خودشر  می توانند فاال  ندارز خاود را، یار هماۀ ندرزهاری خاود را         می فرمرید: حتی در صورتی ک 

برطرف کنند امر ممکن اس  آ  را از تو بخواهند، موارد این چندنی را نداز پادش از آ  کا  بخواهناد،     

 انجرم بد .

صَيةً أَدَاءُ الْأَمَانَيةِ   لِأَحَدٍ فِييهِنَّ رُخْ  عََّْ وَ ََلَ اللَّهُ يَجْعَلِ لَمْ ثَلَاثٌ»السالم:  امرم برقر علد  -2

سا    3«:رَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاَِرَيْنِإِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاَِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاَِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَ

حبش چدز اس  ک  خداوند دربررۀ آ  هر هدچ رخصتی )برای سهل انگرری( نداد  اس : ادای امرن  ب  صر

خوا  ندکوکرر برشد یر فرجر. و وفر ب  عهد، خوا  طرف مقربل ندکوکرر برشد یر فرجر. و ندکی با  پادر و   

 مردر، ندکوکرر برشند یر فرجر. 

فَال تُطِعْهُما وَ لَا غَيْرَهُمَا  كَانَا مُشْرِكَيْنِ فَإِنْ وَاَِب  بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»السالم:  امرم صردق علد  -6

واجاب اسا ، پاس اگار      ندکی بر پدر و مردر 2«:مَعْصِيَةِ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِفِي الْ

                                                
 .218ص  22مستدرک الوسرئل،    2

 .323غرر الحکم، ص  1

 . 221ص  1کرفی،    3

 . 26ص  12بحرر،    3

 .618ص  1خصرل،    2
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از آنر  و ن  از دیگرا ، اطرع  مکن. زیرا در معصد  خدا از هدچ کسای جاری اطرعا      مشرک برشند،

 ندس . 

رید از آنر  اطرع  کرد. یعنی: ندکی بر والدین واجب اس  گرچ  مشرک برشند، لدکن در معصد  نب

ما لَيْسَ  وَ وَصايْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بي»و این همر  پدرم آی  اس  ک  فرمود: 

 و می افزاید: همر  طور ک  در معصد  از هدچ کسی نبرید اطرع  کرد.  2«.لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما

وَ لَيا طَاعَيةَ لَهُمَيا فِيي      كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَ إِنْ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاَِب »السالم:  ر علد امرم رض -1

ندکی بر والدین واجب اس  گرچ  مشرک برشند. لدکن در معصد  خداوند نبریاد   1«:مَعْصِيَةِ الْخَالٍِِ

 از آنر  اطرع  کرد. 

بررۀ ندکی ب  والدین پس از مرگ شر ، پرسددند، فرماود:  آل ( در و علد  اهلل از رسول اکرم )صلی -8

  الصّالة عليهما و االستغفار لهما  و إنفاذ عهدهما من بعدهما  و إكرام صيديقهما  و  نعم»

آری؛ رحم  خواستن برای آنر ، طلب آمرزش برای شر ، ب   «:صلة الرّحم الّتي ال توصل إلّا بهما

رد  وعد  ای ک  ب  کسی داد  اند(، و صلۀ رحم کردنی ک  صال   جری آورد  عهدهری آنر  )ب  جری آو

 نمی شود مگر ب  خرطر آنر ، و احترام ب  دوستر  آنر .

فِي حَيَاتِهِمَا ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَا يَقْضِيي   بَارّاً بِوَالِدَيْهِ الْعَبْدَ لَيَكُونُ إِنَ»الساالم:   امرم برقر علد  -1

لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاُّاً وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ عَاُّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا غَيْيرَ   عَنْهُمَا دُيُونَهُمَا وَ

ممکن اس  بناد    3«:اللَّهُ عََّْ وَ ََلَّ بَارّاً بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا َُضَى دَيْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ

الدین خود در حرل حدرت شر  ندکی کند، امر وقتی ک  وفرت می کنند بادهی آنار  را نپاردازد و    ای ب  و

در حارل   می نویسد. و ممکان اسا  بناد  ای   « عرق والدین»برای شر  آمرزش طلب نکند. خداوند او را 

شار  آمارزش    پردازد و برایب   از دندر رفتند، بدهی آنر  راحدرت والدین ب  آنر  ندکی نکند، امر وقتی ک

                                                
 شرح این آی  قبالً گذش . -سورۀ عنکبوت. 8آیۀ  2
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 381دعری بدس  و چهررم  
 

 می نویسد. « ندکی کنند  ب  والدین»طلبد، خداوند عزّ و جلّ او را 

جبارا    نداز  از این حدیث می فهمدم ک  می توا  بدرفترری ب  والدین را پس از مرگ شار   توضیح:

 کرد، و نبرید مأیوس شد. 

 و حدیث هری فراوا  دیگر. 
 
 

 بخش دهم

 است  دعا بر پدر و مادر از مستجاب ترین دعاها

 اوالد کمتر زندگی بهتر شعارِ
 

أَبَوَيَّ بِأَفْضَلِ مَا خَصَصْيتَ بِيهِ آبَياءَ       وَ اخْصُصْاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرْيَّتِهِ»

اش درود خادایر، بار محماد و آلاش و ذریّا        «:مْ  يَا أَرْحَمَ اليرَّاحِمِينَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أُمَّهَاتِهِ

فرس ، و پدر و مردر مرا ب  برترین شأنی مخصوص کن ک  والدین بنادگر  مومنا  را بادا  مخصاوص     

 کرد  ای، ای بخشند  ترین بخشندگر .

 

 شرح
 

در برگ هری قبلی، دعر بر والدین )ب  ویژ  پاس از وفارت شار ( را از زبار       دعا بر پدر و مادر:
ی، امرم علد  السالم چگون  دعر کرد  بر والدین را ب  مار  حدیث هر دیدیم. در این بخش و در بخش بعد

می آموزد. و اصل اول ک  یرد می دهد این اس : در دعر بار پادر و ماردر بارالترین شاأ  را بخواهداد و       
بگوئدد: خدایر، آ  برالترین شأ  را ک  ب  والدین مؤمنر  داد  ای ب  پدر و مردر مان نداز باد . زیارا ایان      

اس ، می خواهدد. و در مواردی از ایان مجلادات با  شارح      2«الْعَظيم ذُو الْفَضْلِ»ک  ا خواست  را از خد
ندس . بل بارعکس؛ کمتار خاواهی از ایان     « زیرد  خواهی»رف  ک  هدچ خواست  ای از خداوند مصداق 

 دلدل کوت  فکری دعر کنند  اس .  «الْعَظيم ذُو الْفَضْلِ»

                                                
 در آی  هری متعدد از قرآ  آمد  اس . 2
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رد و محرسب  کند؛ آیر پدر و مردر من آ  صالحد  را دارناد  اگر کسی ترازوی حسرب و کترب بگذا

همار    اوالً:ک  چندن شأ  بزرگی برای شر  بخواهم؟ چندن کسی بی تردید دچرر کج اندیشی اس . زیرا: 

بارالتر از   اسا . و حتای   الْعَظيم ذُو الْفَضْلِطور ک  گفت  شد؛ دعر کنند  بر خداوندی رو ب  رو اس  کا   

اگر انسر  واژۀ دیگری داش  ک  معنی برالتری بدهد بر آ  واژ  می آماد. و بار بدار     «. ظدمع»معنی واژۀ 

 ودیگر: فضل خداوند عظدمتر از عظدم اس  ب  سر  وجود خود خدا ک  بای نهریا  و نرمحادود اسا ؛     

یکی از اصول خداشنرسی مر این اس  ک  صفرت خدا عدن وجودش اس . پاس خداوناد دارای فضال بای     

حد و حدود خود را بشنرسدد بل گفتا    ،س  و در هدچ آی  ای ب  مر نگفت  ک  در دعر و خواستننهری  ا

 «.أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُوني»اس  

و امر خدا را هر چ  بر کدفدا    ،«وَ وَصايْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً»خودش امر کرد  اس  ک   ثانیاً:

و دعا بر پدر و مادر مستتجاب تترین   قدر بهتر و شریست  تر اس .  و کمد  برالتر انجرم دهدم، همر 

 است به این خواستۀ خداوند.« لبیک»دعا است و در حقیقت یک 

ٍ   من لم يشكر المخلوق لم»اسالم ب  مر یرد داد  ک   ثالثاً: پاس بریاد ندکای     «.يشيكر الخيال

رسد ب  پدر و مردر ک  در بخش هری ایان  دیگرا  را بر عمل ب  مثل و برالتر از مثل، جبرا  کندم تر چ  

دعر دیدیم ک  ب  جری آورد  شکر عملی زحمرت والدین، غدر ممکن اس ، پس راهی ندس  مگار آ  را  

 از خداوند خواس ؛ خواستنی ک  شریر  آ  زحمرت برشد. 

 داوری مر دربررۀ بندگر  خدا دو نوع اس : رابعاً:

ری خااواهدم کاارد؛ و ارزش اشااخرص را باار رفتاارر  داو« ظاارهر»در زناادگی دندااوی، باار اساارس  -2

وکردارهرئی ک  در ظرهر دارند، برید بسنجدم. چ  کسی عردل اس ، چ  کسی فرسق اس ، ب  چا  کسای   

 در امور دندوی و دینی برید اطمدنر  کرد و ب  چ  کسی نبرید اطمدنر  کرد و.... 

منرفق در دین، ن   -ن، مشرکدن و منرفقدنداوری دربررۀ آخرت افراد: این داوری تنهر دربررۀ ملحدی -1

هم درس  اس  و هم الزم، امر دربررۀ دیگر افراد هدچ حق داوری نداریم، زیرا ممکان   2-منرفق در رفترر

                                                
منرفق در دین کسی اس  ک  ب  یک اصل، یر ب  اصول دین، اعتقرد ندارد، در ظرهر وانمود می کند ک  معتقاد اسا .    2

 امر منرفق در رفترر کسی اس  ک  ب  هم  اصول معتقد اس  لدکن در رفترر بر مردم دو روئی می کند.
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شخصد  اس ، در نازد خادا هام شاخص      ۀاس  فردی ک  در نظر مر شخص خوبی ندس ، یر فرقد درج

هی بند  ای کارری انجارم مای دهاد کا  در نظار       خوب برشد و هم دارای شخصد  کرمل. برید بداندم گر

خودش و مردم یک کرر الهی بزرگ اس  امر در نظر خدا هدچ ارزشی نادارد. و نداز: گارهی شخصاد      

لذا ب  مار   و برلعکس. یک فرد را کرمالً مؤمن و الهی می داندم، ولی ممکن اس  در نظر خدا منفور برشد.

آیار مار را با  دروغ گاوئی      «.إِلَّا خَيْراً مِنْهُ هُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُاللَّ»امر کرد  اند ک  در نمرز مد  بگوئدم 

مرمور کرد  اند؟ ن . بل واقعرً مر چدزی از رابطۀ بندگر  بر خدای شر  نمی داندم مگر خدر. و خدرش ایان  

 اس  ک  اهل توحدد و معتقد ب  اصول اس . 

، دربررۀ فرزند برالترین ایثرر را کرد  اند، حتی آ  پدر و مردر هر چ  برشند و هر ک  برشند خامساً:

پدر و مردر ک  پرئدن ترین حد ایثرر پدران  و مردران  را کرد  اند. آنر  در تحمل زحمرت، در فاداکرری،  

و در ایثرر ن  ترازو گذاشتند و ن  ب  حسرب و کترب پرداختند؛ خرلصارن  و مخلصارن  کوشاددند ایناک     

حسرب می انادازد!!!   ۀت  و دربررۀ صالحد  و لدرق  والدینش چرتکفوفرن  گرجنرب فرزند سدمری فدلس

السالم توضادح داد کا  نا      شکر برید ب  انداز  آ  برشد ک  طرف آ  را انجرم داد  و دیدیم ک  امرم علد 

تنهر فرزند نمی تواند حقوق والدین را ادا کند، خود والدین ندز اگار بخواهناد حقاوق شار  را از فرزناد      

 استدفر کنند، نخواند توانس ؛ یعنی اسرسرً چندن استدفرئی امکر  ندارد. 

معنای کاردم.   « شاأ  »السالم با    را در کالم امرم علد  -مرء موصول  -«مر»حرف  ؟:-اجر یا شأن؟

معنی کرد  اند، اینک ببدندم آیر امرم در مقرم خواستن اجر ب  والادین  « اجر»برخی از شررحر ، آ  را ب  

مطلق اس  و رحم  و کارم خادا را درباررۀ    « مر= آنچ »حرف  اوالً:؟ -در مقرم خواستن شأ ؟اس  یر 

والدین، ب  طور مطلق می خواهد خوا  اجر یک عمل )اجر فرزند آوری و فرزند پروری( برشد و خاوا   

  ب  اجر؟« مر»اجر همۀ اعمرل، و خوا  رحم  و کرم فضلی برشد. پس چ  دلدلی داریم بر اختصرص حرف 

جریز، بل الزم، بل از صفرت مؤمن اس  ک  برای فرد یر افراد دیگر و حتی بارای جرمعا  دعار     ثانیاً:

کند ب  عنوا  خدر خواهی مطلق ن  برای عمل خدری ک  دربررۀ شخص دعر کنند  انجرم داد  برشند. پاس  

از هر « مر»چو  حرف ؟ و -چرا برید چندن دعرئی دربررۀ پدر و مردر نبرشد و منحصر ب  موارد اجر برشد

 معنی کندم. « شأ »جه  مطلق اس  پس برید آ  را ب  
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بِأَفْضَيلِ مَيا   »در سخن امرم کا  مای گویاد:    « مؤمندن»واژۀ  شعار اوالد کمتر زندگی بهتر:

چ  نقشای دارد؟ آیار بادین معنای اسا  کا  آ          «خَصَصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أُمَّهَاتِهِم

دن اس ؟ ن  چندن اس ، زیرا ممکن اس  والادینی بار   ئشأ  شر  پر من ندس ،ؤدین ک  فرزندا  شر  موال

من نبرشند، پسر نوح نمون  آ  هر اسا  کا    ؤشر  م شأ  بسدرر برال در نزد خدا برشند بر این ک  فرزندا 

 2«.مِنَ الْتَيِّ يُخْرِجُ الْتَيا مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ»قرآ  ندز می فرمرید 

من هساتند قارار   ؤچو  در مقرم دعر اس ، ب  مر یرد می دهد ک  خودتر  را در صف فرزندانی ک  ما 

منر  مورد نظر تو نبرشم بر لطف و کرم  دعری مرا در ردیف دعرهاری  ؤدهدد: خدایر اگر من در ردیف م

 .من هستند قرار د ؤفرزندانی ک  م

سخن امرم علد  السالم نقش بزرگی دارد. زیرا آنر  ک  فرزند ب  دندر  مندن در اینؤم ۀبر این هم ، کلم

خادا   ۀندرورد  اند، یر فرزند اندک دارند، از یک نعم  بزرگ محروم هستند گرچا  صارلح تارین بناد    

برالتر برشد، چرا ک  اگار   از آنر  ک  فرزند داشت  و پرورش داد  اند، شر  برشند. و گرچ  بر فرض شأ 

از چنر  ارجی برخوردار اس  کا  مای   « والد بود »د شأ  شر  از آ  هم برالتر می شد، ک  داشتنفرزند 

اسام جانس اسا ، شارمل والاد  نداز       « والد»سوگند ب  والد و ولد. و چو   1«:وَ والِدٍ وَ ما وَلَد»رمرید: ف

 هس .

ترین مصداق گفت  اند این آی ، حضرت ابراهدم و حضرت اسمرعدل را در نظر دارد. درس  اس  برال 

آ ، دو پدرمبر مذکور هستند، لدکن این معنی، مخصص پدرم آی  نمی شاود، اگار آ  دو بزرگاوار شریساتۀ     

من ؤسوگند خدا هستند، پدرمبر اسالم و حضرت زهرا )صلی اهلل علدهمر و آلهمر( شریست  ترند. والادین ما  

خوا  از نظر نمرد قادرت  یرد می کند. کم ار  از زیتو  و انجدر ندستند ک  در سور  تدن ب  آ  هر سوگند 

و خوا  از جه  نقشی ک  در جهر  هستی و طبدع  دارند، بل از این جها ، ارزش انجدار و    خدا بود 

« اَحسان تقاویم  »ی اس  ک  برای انسر  دارد. بدیهی اس  انسر  هرئی ک  از مرهدا   عزیتو  ب  خرطر نف

، تخصصرً )= خود ب  خاود( از موضاع ایان ساوگند     سقوط کرد  اند« اسفل سرفلدن»خود خرر  شد  و ب  
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 خرر  هستند.

تادن و زیتاو  ندسا . انسار  گال سرسابد        و همچندن اس  ولد )= فرزند( ک  هرگز کم ار  تر از 

کرئنرت اس  ب  شرط انسرند . و آ  هم  فضریل ک  از زبر  امرم علد  السالم دربررۀ پدر باود  و ماردر   

فرزند پروری بزرگترین عبردت اس  و برای جهر  آخارت عظادم تارین    بود  شنددیم نشر  می دهد ک  

نقش را دارد و حتی )نعوذ برهلل( بر صرف نظر از آخرت، والدین آخرین حلقۀ چرخ  هری کل کرئنرت و 

از اتم تر کهکشار ؛ از ذرات مارد  و انارژی و نداز      -چرخ  هری طبدع  هستند ک  محصول کرر جهر 

تحویل می گدرند. و اگر آنر  در انحراف این امرنا  هساتی مقصار     ب  امرن  را در قرلب فرزند -حدرت

نبرشند و فرزندشر  مرنند پسر نوح گردد، هدچ ضرری ب  آنر  ندارد، زیرا ک  آنر  وظدفۀ شار  را انجارم   

 داد  اند.

ف  پدش از انعقرد نط اگر و  چ  خرسر و زیرنکررند آنر  ک  از تولد فرزند جلوگدری می کنند گرچ 

برشد جریز اس . امر طالق هم جریز اس  لدکن اسالم بر فریرد بلند اعالم می کند کا  طاالق منفاورترین    

 عمل جریز اس . و بعد از انعقرد نطف  می رود ب  دایرۀ قتل، و قتل گون  هری مختلف دارد.

دقدقار بار پدارم     ،ب  امکرنرت مردی می اندیشند« فرزند کمتر، زندگی بهتر»ب  ویژ  آنر  ک  در شعرر  

وَ ال تَقْتُلُوا أَوْالدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْالقٍ نَتْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيااكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ »قرآ  مخرلف  می کنند ک  می فرمرید: 

عَلَديْكُمْ   قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ»و از آ  ویژ  تر آیۀ دیگر اس  ک  می فرمرید:  2«.كانَ خِطْأً كَبيراً

 إِيااهُمْ وَ ال تَقْرَبُدوا  أَالَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ال تَقْتُلُوا أَوْالدَكُمْ مِنْ إِمْالقٍ نَتْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ

هُ إِالَّ بِدالْتَقِّ ذلِكُدمْ وَصاداكُمْ بِدهِ لَعَلَّكُدمْ      حَرَّمَ اللَّ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي

اس  را برای تر  بخاوانم: چدازی را    کرد  بگو: بدرئدد آنچ  را ک  پروردگررتر  بر شمر حرام 1«:تَعْقِلُون

ندکی کندد، و فرزندا  تر  را از )ترس( فقر نکشدد مرئدم کا   شریک خدا قرار ندهدد، و ب  پدر و مردر 

و ب  کررهر و رفتررهری زش  خوا  زش  آشکرر برشند و خاوا  زشا     آ  هر را روزی می دهدم، شمر و

پنهر ، نزدیک نشوید. و انسر  را ک  خداوند محترم شمرد  ب  قتل نرسرندد مگر ب  حق، این اس  آنچا   
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 خدای تر  شمر را ب  آ  سفررش کرد ، شرید درک کندد.

سور  هری مکی اس ، و در مک  )قبل از هجرت( تنهر چند حکم  ک  از این آی  در سورۀ انعرم آمد  

 از احکرم شرعد  آمد  ک  از تعداد انگشتر  بدشتر نمی شود، پس بزرگ ترین محرمرت را شمرد  اس :

 شرک ب  خداوند. -2

 )ترکِ( ندکی ب  پدر و مردر. -1

 خوا  بر اسقرط جندن و خوا  پس از تولد. -فرزند کشی -3

 احش= گنرهر  زش  بزرگ.ارتکرب فو -3

 قتل نفس. -2

بدندم ک  فرزند کشی در ردیف سوم و قتل دیگرا  در ردیاف پانجم آماد  اسا ، ایان نشار  از        می 

بدشتر منفور بود  این عمل در نزد خدا اس . و تصریح می کند ک  روزی و امکرنرت مردی را خادا مای   

ر تعداد فرزندشر  اندک برشد و بتوانناد بهتار با     دهد. بسر کسرنی ک  از فرزندزایی پدشگدری کرد  اند ت

 فرزند، معلول برر آمد  اس . و معموالً آنر  رسددگی کنند، امر وقتی ب  خود آمدند ک  همر  )مثالً( تک

 یر مای  ک  دنهری مختلف دچرر شد  اند؛ در خرن ، کوچ  و خدربر  دید  می شو چندن مردرانی ب  بدمرری

أَ »روزگررشر  را سدر  کرد  اس  و....  ضدبررداریداروهری شدمدرئی  گی شد  اند؛ند و یر دچرر افسردلنگ

 برزندگر  و مردگر .  -قرار ندادیم« فراگدر»آیر زمدن را  2«:أَحْياءً وَ أَمْواتاً -فاتاًلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِ

ماروزی وساع  و   ]هم  دانشمندا  اجتمرعی اعالم می کنند ک  زمدن برای چندین برابار جمعدا  ا  

امکرنرت دارد، آنچ  مشکل ایجرد کرد ، استعمررهر، استشمررهر، و روند نردرس  اقتصردهر، و بستر غلاط  

 1قرآ  انسر  اس  ن  کربرلدس  هر[.اس . امر مخرطب  و تخریب محدط زیس  صنع 

علمری  شگف  اس ؛ شعرر ضد آفرینشی، ضد طبدع ، و ضد انسرنی اوالد کمتر زندگی بهتر، برخی از

بزرگ مر را ندز تح  تأثدر قرار داد ؛ آی  را چندن معنی کرد  اند: آیر مر زمدن را محل اجتمرع انسر  هر 
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قرارندادیم. معلوم ندس  در این صورت چ  پدرمی برای آی  می مرند؟ چ  حرف یرد گرفتنی در آیا  مای   

 برشد؟ 

 اس .« فرا»بر قَبَضَ، در همر   فرق کَفَ َ -آ  را فرا گرف . كَفَتَ الشيئ: قَبَضه: لغت:

 

 

 بخش یازدهم

 شفاعت

 مواطن سالمت

 شفاعت فرزند بر پدر و مادر

 شفاعت در دنیا و شفاعت در آخرت

 انسان شناسی

 دعا بر پدر و مادر بویژه در آخر هر نماز

 شفاعت فرزند بر والدین یک خصوصیت دارد
 

سَياعَةٍ     وَ فِي إِنًى مِنْ آنَاءِ لَيْلِي  وَ فِي كُلِّارِ صَلَوَاتِيأَدْبَ اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِي ذِكْرَهُمَا فِي»

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ  وَ اغْفِرْ لِي بِيدُعَائِي لَهُمَيا  وَ اغْفِيرْ لَهُمَيا      مِنْ سَاعَاُِ نَهَارِي

تِي لَهُمَيا رِضًيى عَْْمياً  وَ بَلِّغْهُمَيا بِالْكَرَامَيةِ      بِبِرِّهِمَا بِي مَغْفِرَةً حَتْماً  وَ ارْضَ عَنْهُمَا بِشَفَاعَ

خدایر، مرا از یرد آنر  در پی نمرزهریم دچرر فراموشی مکن، و در وقتی ک  از اوقرت  «:مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ

شبم و در هر سرعتی از سرعرت روزم. خدایر بر محمد و آلش درود فرس ، و مرا چو  ب  آنر  دعار مای   

درمرز، و آنر  را بسبب ندکی هرئی ک  بر من کرد  اند ب  طور قطعی بدرمرز، و از آنار  با  خارطر    کنم ب

 شفرع  من رضری  کرمل داشت  برش، و آنر  را بر کرام  ب  مراتب سالم  برسر . 

 



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  316
 

 

 شرح
 

 وک  در آخرین جمل  آمد ، چدس ؟ همر  معنی لغوی ساالم  « سالم »مراد از  مواطن سالمت:

چگونگی دعر کرد  ب  والدین را هم ب  کسرنی یارد مای   السالم  اس . نظر ب  این ک  امرم علد  «سالمتی»

ساالم   »دهد ک  والدین شر  زند  اس ، و هم ب  کسرنی ک  پدر و مردرشر  از دندر رفت  اناد، مقصاود   

 هم در دندر و هم آخرت اس .« خواهی

نداز  « ترتداب » ، لدکن در این عبررت با   مواطن سالم ، یعنی جرهر و مکر  هر و محل هری سالم 

توج  شد  اس ؛ یعنی محل هری سالم  ک  سلسل  وار در پش  سر هم قرار گرفت  اند. این ترتداب در  

 قرآ  ب  س  صورت بدر  شد  اس : 

وَ سَدالمٌ عَلَيْدهِ يَدوْمَ وُلِددَ وَ يَدوْمَ      »دربررۀ حضرت عدسی علد  السالم می فرمرید:  در بیان کلی: -9

و سالم )سالمتی( بر او، آ  روز ک  متولد شاد، و آ  روز کا  مدمدارد، و آ      2«:و ُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّامُيَ

وَ الساالمُ عَلَيا يَوْمَ وُلِدْ ُ »روز ک  زند  )در محشر( بر انگدخت  می شود. و همچندن از زبر  خود عدسی: 

و در روزی ک  مدمدرم و در  و سالمتی بر من در روزی ک  متولد شدم، 1«:و ُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّاوَ يَوْمَ أَمُ

 روزی ک  زند  )در محشر( برانگدخت  می شوم.

س  موطن از مواطن سالم  در این آی  هر نرم برد  شد  ک  از آغرز تولد انسر  تر حضاورش در روز  

ضرورت دارد تر انسر  در  ندز محشر را شرمل می شود. بدیهی اس  ک  سرلم بود  در فرصل  این موطن هر

 موطن هری مذکور سرلم برشد. 

در زندگی دندوی، هر گرم از زندگی و هر سرع ، روز، مر  و سرل زندگی،  موطن سالم در دنیا: -2

موطنی از مواطن اس  ک  عبور بر سالم  از آ  هر سخ  اس ، زیرا همدشا  هام نفاس غریاز  و هام      

فطرت هستند. لدکن مواردی در زندگی پدش می آید کا  بریاد آ     ابلدس در صدد آسدب رسرند  ب  نفس
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امر او از آ  گردنۀ  2«:فَالَ اقْتَتَمَ الْعَقَبَة»هری زندگی نرمدد، همر  طور ک  قرآ  می گوید: « گردن »هر را 

یار   «مواطن االمتتان»مهم عبور نکرد . مطربق ادبدرت قرآ  و اهل بد  علدهم السالم، برید این ماوارد را  

نرمدد، و عبور بر سالم  از آ  هر را هم برای خود و هم برای والدین، از خدا خواسا .   «مواطن الفتنه»

يَهْددي بِدهِ اللَّدهُ مَدنِ اتَّبَدعَ      »تر در کل عمر از آسدب هر و آف  هر ب  سالم  عبور کرد، ک  می فرمرید: 

خداوند ب   1«:صِراطٍ مُسْتَقيم  ِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْديهِمْ إِلىرِضْوانَهُ سُبُلَ الساالمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُما

وسدل  قرآ  کسرنی را ک  در صدد جلب رضری  خدا هستند ب  را  هری سالم  هدای  می کند و آنر  

 را از ترریکی هر ب  سوی روشنرئی می برد، و آنر  را ب  سوی را  راس  هدای  می کند. 

در هر گردن  ای، هر گرفترری اندیش  ای، هار   قرآ  گویری این اس  ک « سُبل»غۀ جمع صد توضیح:

  و سوی سالم  را نشر  می دهد: سم ،ی، هر موطنی از مواطن مکرنی و زمرنی«چ  کنم»فتن  و در هر 

 کند.و سالمتی بر آ  کس اس  ک  از را  هدای  پدروی  3«:مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى وَ الساالمُ عَلى»

و می توا  این آی  را بر معنی اصطالحی ترجم  کرد: و درود )آرزوی سالمتی( برای آ  کس کا  از  

 را  هدای  پی روی کند. 

موطنی ک  نقطۀ آخر زندگی دنداوی و شاروع زنادگی اخاروی     مواطن سالم در آخرت: الف:  -3

آنار  کا     3«:سَالمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُدون  الَّذينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالِِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ»اس : 

وارد بهش   ،فرشتگر  روح شر  را می گدرند در حرلی ک  پرکدز  اند، ب  آنر  می گویند: سالمتی بر شمر

 شوید ب  خرطر اعمرلی ک  انجرم می دادید. 

الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُالًّ بِسيماهُمْ وَ نادَوْا أَصْدتابَ  وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى » ب: موطن محشتر: 

و مدر  آ  دو گرو  )بهشتدر  و دوزخدر  در محشر(  2«:الْجَنَّةِ أَنْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُون

                                                
 سورۀ بلد.   22آیۀ  2

 سورۀ مرئد . 26آیۀ  1

 سورۀ ط . 31آیۀ  3

 سورۀ نحل. 31آیۀ  3

 سورۀ اعراف. 36یۀ آ 2



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  318
 

گرو  را از چهرۀ شر  می حجربی )دیواری( هس ، و بر کنگرۀ آ  مردانی هستند ک  هر کدام از آ  دو 

شنرسند، و ب  بهشتدر  صدا می زنند ک : سالمتی بر شمر. هنوز آنر  وارد بهش  نشد  اند لدکن امدد آ  را 

 2دارند.

پل صراط: یکی از مواطنی ک  برید برای خود و والدین و مومندن دعر کرد ک  ب  سالم  از آ  عبور 

 ری فراوا  داریم. کنند، پل صراط اس  ک  در این برر  حدیث ه

وَ سيقَ الَّذينَ اتَّقَوْا رَباهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَدراً حَتَّدى إِذا جاُُهدا وَ فُتِتَدتْ     » ج: موطن ورود به بهشت:

ئی آنر  ک  بر پروردگررشر  رابطۀ تقوا 1«:أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَالمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدين

داشتند، گرو  گرو  ب  سوی بهش  برد  می شوند، تر ب  آ  می رسند و درهاری آ  گشاود  مای شاود و     

 نگهبرنرنش ب  آنر  می گویند: سالم )سالمتی( بر شمر، پرکدز  شدید پس داخل شوید و جرودان  بمرندد. 

  ، آ  اس  روز جرودانگی. ب  سالم شوید وارد بهش  3«:ادْخُلُوها بِسَالمٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُود»و: 

 3«:لَهُمْ دارُ السادالمِ عِنْددَ رَبِّهِدمْ   »اس : « دار السالم»یکی از نرم هری بهش   د: موطن درون بهشت:

ال يَسْدمَعُونَ  »و  2«.دارِ الساالمِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى»برای آنر  اس  زیستگر  سالم در نزد پروردگررشر . و: 

أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ »در آ  )بهش ( هدچ لغوی نمی شنوند، نمی شنوند مگر سالمتی. و:  6«:سَالماً فيها لَغْواً إِالَّ

 آنر  هستند ک  درجۀ بارالی مساکن بهشاتی را پارداش      1«:الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فيها تَتِياةً وَ سَالما

 د  و سالم روب  رو می شوند. می گدرند چو  ک  بردبرری کرد  اند. و در آ ، بر تح

                                                
از مراسم محشر اس . امر برخی سندر  گمر  کرد  اناد کا    « اعراف»از خود آی  هر کرمالً روشن و واضح اس  ک   2

 آخرت دارای س  جریگر  اس : بهش ، اعراف و دوز . سعدی یکی از این افراد اس  ک  می گوید: 

 اف بهش  اس از دوزخدر  پرس ک  اعر  حورا  بهشتی را دوز  بود اعراف
 

 سورۀ زُمر. 13آیۀ  1

 سورۀ ق.   33آیۀ  3

 سورۀ انعرم. 211آیۀ  3

 سورۀ یونس. 12آیۀ  2

 سورۀ مریم. 61آیۀ  6

 سورۀ فرقر .  12آیۀ  1
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 و آی  هری دیگر. 

 

 شفاعت فرزند بر پدر و مادر
 

و )خدایر( ب  وسدلۀ شفرع  من از ایشار  راضای    «عَْْماً لَهُمَا رِضًى عَنْهُمَا بِشَفَاعَتِي وَ ارْضَ»

 رضری  اطمدنر  بخش.  ؛برش

را  ندارد و هدچ فعل خداوند غدر جدّی امر نظر ب  این ک  تردید ب  خداوند  -عزم: ارادۀ جدّی. لغت:

رفع تردید و نگرانی از طارف مقربال اسا ؛ یعنای      السالم ندس ، پس معلوم می شود ک  مراد امرم علد 

 خدایر از پدر و مردرم راضی برش رضریتی ک  هر نگرانی را از آنر  رفع کند.

د ک  فرزند می تواند )بل بریاد(  در این بدر  امرم می بدندم ک  بر صراح  تمرم اعالم می کن شفاعت:

 برای والدینش شفرع  کند. در این جر س  پرسش عنوا  می شود: 

و مؤمندن درج  یک اس ، یر هر کسای مای تواناد     ، شهداءآیر شفرع ، انحصرراً کرر انبدرء، ائمّ  -2

 ؟ -شفرع  کند؟

مطاربق آیارت و    شفرع  یعنی دعر و خدرخواهی و خواستن رحم  خدا بر دیگارا . و چاو    پاسخ:

دعر برای دیگرا ، مرمور شد  اند، پس شفرع  کرر همگار    و احردیث فراوا ، همگر  ب  دعر برای خود

 اس . وقتی ک  می گوئدد: خدایر ب  فالنی رحم  کن در واقع شفرع  می کندد. 

 آیر شفرع  هر کسی، مقبول اس ؟  -1

مرنی شفرع  کنند ؛ بار هار درجا  ای    مقبولد  شفرع  بستگی دارد ب  چگونگی شخصد  ای پاسخ:

ک  ایمر  و عمل صرلح داشت  برشد بر همر  درج  شفرعتش مقبول اسا . و اگار ماومن نبرشاد، شافرعتش      

 می گردد.« گر شودکوری اس  ک  عصرکش کور د»مَثَل  مصداق

؟ هرگاز چنادن   -فرزندی ک  فرسق اس ، نبرید بر پدر و مردرش دعر کند و رحم  بخواهاد  تبصره:

می، امری و دستوری در اسالم نداریم، بل برعکس؛ هر انسرنی مأمور ب  دعر اس ؛ دعر ب  خود یر بار  حک

أَسْدتَجِبْ   ادْعُدوني »هر کس دیگر. فرسق ترین فرسق هر ندز مأمور اس  کا  دعرکناد و رحما  بطلباد:     
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رِ ایمار ، دعار   ک  کلداد د « شنرخ  رابطۀ خدا بر انسر »اس  از اصول  «اصل بزرگ»این یک  2«.لَكُمْ

اولدن گرمی ک  برید بردارد، دعر اس ؛ رحم  خواهی بر خود و  -بل ملحد ندز -اس ، برای شخص فرسق

بگو: پروردگررم چ  ارزشی ب  شمر قرئل اس ، اگار   1«:قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاُُكُمْ»بر دیگرا : 

 دعری تر  نبرشد. 

آی ، فرسقر  و کرفرا  هستند. و هدچ آی  ای نداریم ک  بگویاد فرساقر    و جرلب این ک : مخرطب این 

حق دعر بر خود یر بر دیگرا  را ندارند؛ درب دعر همدش  و برای همگر  برز اس . و چو  دعاری فرساق   

گرم اول اس  ب  سوی ایمر ، شدرین تر هم هس . پس فرزندانی ک  فرسق اند برید برای والدین شار  دعار   

 کنند.

فرزند ک  فرسق اس  دربررۀ پدر و مردر )یر دربررۀ خود و هر کس دیگر( بی تردیاد مقباول و    دعری

لقلقاۀ  »نبرشد. اگر مُقطّع برشاد غدار از   « مُقطّع»برشد؛ خنثی و « گرم اول»مستجرب اس  ب  شرط این ک  

 چدزی ندس ، و اسرسرً مصداق دعر ندس . « زبر 

شد ک  هدچ دعرئی نر مستجرب ندس ؛ دو فرعو  را ب  نظر  تبصرۀ دوم: درجرئی از این مجلدات گفت 

ر روز قدرم  دعری آ  فرعاو   د 3بدرورید ک  یکی از آنر  دعرئی کرد  و دیگری هرگز دعر نکرد  اس .

 ثمر نخواهد بود و او بر آ  فرعو  دیگر، در این برر  فرق خواهد داش . ندز بی

 ندارد مگر دعر. بنربراین، انسر  )هر انسر ( هدچ دارائی ای 

ب  پدر و مردر خود دعر کند، در حقدق  درب  -بل حتی اگر کرفر اس  -اگر فرزندی ک  فرسق اس 

 ایمر  را ب  روی خود گشود  اس  پس برید این کرر را بکند. 

بر دعر فرق دارد؛ دعر بار دیگارا  ناوعی طلاب      در فرهنگ مر شفرع  پرسش سوم این است: -3

 ع دیگر و نوع ویژ  ای از طلب رحم  اس )؟(.رحم  اس ، و شفرع  نو

در قدرم  این اصل فرهنگی و اعتقردی، کرمالً درس  اس . امر جری آ  تنهر در محشر اس ؛  پاسخ:

                                                
 سورۀ غرفر. 61آیۀ  2

 سورۀ فرقر . 11آیۀ  1

محرل اس  همر  « و  دعرانسر  بد»گرچ  هدچ انسرنی ندس  ک  دعرئی نکرد  برشد گرچ  ملحدترین ملحدهر برشد.  3

 طور ک  هدچ انسرنی یرف  نمی شود ک  ب  وجود خدا اعتقرد نداشت  برشد.  
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اوالً: هر کسی در فکر خویش و برصطالح در گرفترری خود گرفترر اس  تر چا    اس « انفسرروز و»ک  

اس  و لذا در حسرب اعمرل هر کس، « یوم الحسرب»: محشر رسد ب  فکر دیگرا  حتی والدین برشد. ثرندرً

 اس  ک  در خصوص آ  کس برشد. « اذ  خرص»اگر شفرع  شود ندرزمند 

در آ  روز برای بدکررا  اذنی داد  نمی شود ک  دربررۀ خودشر  معذرت خواهی کنند تر ج  رسد ب  

ای آنر  ک  کرفر شدید، اماروز عاذر خاواهی     2«:ذِرُوا الْيَوْمَيا أَيُّهَا الَّذينَ كَفَرُوا ال تَعْتَ»دیگرا  بپردازند: 

 و ب  آنر  اذ  داد  نمی شود ک  عذر خواهی کنند. 1«:وَ ال يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُون»نکندد. و: 

هم مرذو  ب  دعر هستند  -همگر  بدو  استثنرء -در زندگی دندوی، همگر  اما اذن شفاعت در دنیا:

ب  آ . و اسرسرً ایمر  یعنی همدن. خوا  برای خود دعر کناد و خاوا  بارای دیگارا . و هادچ      و هم مأمور 

می گاردد. ایان کا     « تحصدل حرصل»مصداق  اذ  برای هر مورد خرصّ، ندس ، بل« اذ  خرصّ»ندرزی ب  

 . و ثرندرً: بر فرض آ  را شارمل  اوالً نرظر ب  محشر اس 3،«مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ»می فرمرید: 

ما »دندر ندز بداندم، مطربق آی  هری دیگر، این اذ  در دندر ب  طور عرم داد  شد  اس . و همچندن اس  آیۀ 

 3«.مِنْ شَفيعٍ إِالَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ

فاعَةً مَدنْ يَشْدفَعْ شَد   »حتی در شفرع  مدر  خود مردم و روابط خرنوادگی و اجتمرعی شر  می گوید: 

 2«:ءٍ مُقيتدا كُلِّ شَيْ حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَ كانَ اللَّهُ عَلى

دکی خواهد بود. و هر کس شفرع  بد کناد، ساهمی از   نهر کس شفرع  ندکو کند، برایش نصدبی از آ  

 6و خداوند حسربرس و نگهدارند  اس .بدی آ  خواهد داش . 

بارزی( مبغاوض خداوناد     یبنربر این شفرع  حسن ، عملی اس  محبوب خدا، و شفرع  سدّئ  )پاررت 

                                                
 سورۀ تحریم. 1آیۀ  2

 مرسالت. 36آیۀ  1

 الکرسی. آية -سورۀ بقر  122آیۀ  3

 سورۀ یونس.   3آیۀ  3

 سورۀ نسرء.   82آیۀ  2

اقتدار در »وقتی ک  ب  برب اِفعرل می رود ب  معنی «. کرد قوت= دان  جمع »مُقد ، اسم فرعل از برب اِفعرل، از ریشۀ  6

 می شود. « دان  دان  جمع کرد 
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در این دعر می گوید ک  فرزناد بریاد بارای پادر و ماردرش رحما  خاواهی،         السالم امرم علد اس . و 

 -اعم از سنی و شدع  -د . و هدچ مسلمرنیآمرزش خواهی و شفرع  کند، خوا  والدینش زند  برشند یر مر

 السالم( را پس بزند. اکنو  پرسش این اس  ک : یرف  نمی شود ک  سخن علی بن الحسدن )علدهمر

جواب این پرسش را ب  صاورت   شفاعت کند؟ شآیا فرزند، در محشر نیز می تواند به والدین

ستالم  »مراستم آخترت، مشتمول    هر کتس در  یک قرعدۀ کلی از همدن آی  هری شفرع  می یربدم: 

هر ب  سالم  عبور کند و شریست  برشد کا   وطن زیرا کسی ک  از آ  م می تواند شفاعت کند.« باشد

   ندز خواهد بود.درشفرع  ک ۀشریست 2،«مٌ قَوْالً مِنْ رَب  رَحيمسَال»خداوند ندز ب  او اعالم سالم کند: 

شفرع   ا هرئی از مؤمندن برای دیگر داریم ک  گرو  عالو  بر این قرعدۀ کلی، ادلۀ خرص از احردیث

خواهند کرد از قبدل: شهداء علمری عرمل، مؤمندن ندکوکرر،ب  ویژ  مؤمندنی ک  بار پادر و ماردر ندکای     

 کرد  اند، در قدرم  شفرع  خواهند کرد.

برشاد، و  « شافرع  حسان   »  بریاد  عرفاز آی  آموختدم ک  ش شرایط شخص مورد شفاعت: اول: 

گنر   (یک گنر  اس ، و مؤمن )گرچ  معصوم ندس  امر لن  تنهر مقبول و مجرز ندس ، ب«  شفرع  سدّئ»

لَا »را از خدا نمی خواهد،چقدر بی حدریی الزم اس  تر کسی خدا را ب  شرک  در گنر ، دعوت کند. و 

   شاخص مأذو  اس  کا  ی کسی وقتی جریز وشفرع  و رحم  خواهی برا 1«.مَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهإِي

 .برشد کرد  عمل دین ضروریرت ب  و معتقد مورد شفرع ، دستکم ب  اصول عقرید

شدید و هام   ۀاسالم، لدبرالدسم ندس ؛ تولّی و تبرّی از اسرسی ترین پری  هری آ  اس ؛ هم جرذب دوم:

رای شار  رحما    شدید دارد. اینک یک قرعدۀ کلی دربررۀ کسرنی ک  نبرید در دندر و در آخرت ب ۀدافع

مدا كدانَ لِلنَّبِديِّ وَ الَّدذينَ آمَنُدوا أَنْ يَسْدتَغْفِرُوا       » م است:آنان که دوزخی بودنشان مسلّخواهی کرد: 

منر  جریز ؤبرای پدرمبر و م 3«:أَنَّهُمْ أَصْتابُ الْجَتيم مِنْ بَعْدِ ما تَبَيانَ لَهُمْ قُرْبى لِلْمُشْرِكينَ وَ لَوْ كانُوا أُولي

  ک  برای مشرکر ، طلب آمرزش کنند، هرچند از نزدیکر  شر  برشند، پس از آ  کا  بارای شار     ندس

                                                
 سورۀ یس.   28آیۀ  2

 ط دار االضواء. 216ص  1کرفی )اصول(    1

 سورۀ توب . 223آیۀ  3
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لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْدنَكُمْ وَ  »روشن شد ک  آنر  اهل دوز  هستند. و: 

هری تر  و فرزندا  تر ، در روز قدرم  سودی ب  حرلتر  نخواهناد  هرگز فرمدل  2«:للَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرا

 عمل می کندد آگر  اس . چ داش ، خداوند مدر  شمر را جدا خواهد کرد، و ب  آن

مار )برصاطالح( دل از   این آی  دربررۀ برخی از مسلمرنر  ک  از مک  ب  مدین  هجرت کارد  بودناد ا   

می کندند، نرزل شد  اس . محب  ب  فرمدال و صالۀ رحام،    رک شر  ک  در مک  داشتند نفرمدل هری مش

زیبر و از خواست  هری خداوند اس ، امر وقتی ک  شرک ب  مدر  می آید، ن  رحم ارزش دارد و ن  صالۀ  

 رحم. 

برای پدر و مردر مشرک، رحم  خواهی جریز ندس ، ن  در دندر و ن  در آخرت. امر اگار مشارک   

و در آخرت بست  ب  استحقرق . شر  رحم  خواهی کرد گرچ  فرسق برشندنبرشند می توا  در دندر برای 

شر  اس ، زیرا برخی از فرسقر  ب  وسدلۀ شفرع ، از دوز  خرر  خواهند شد با  دلدال برخای اعمارل     

 شر ، و یر شفرع  معصومدن و یر شفرع  مؤمندن.

کرد، بال  « هدای  خواهی»تبصر : برای پدر و مردر ک  زند  و مشرک هستند، می توا  از خداوند  

 برید از خدا خواس  ک  آنر  را هدای  کند.

ید، امر متواز ، ن  بر افراط و ن  دتبصرۀ دوم: گفت  شد ک  اسالم هم جرذبۀ شدید دارد و هم دافعۀ ش 

آمد  اس ؛ لعن یعنی نفرین )= دعر ب  ضرر کسای( با    « لعن»مورد از واژۀ  32بر تفریط. در قرآ  حدود 

 ؛ معنری عکس شفرع .«استن دور بود  کسی از رحم  خداخو»معنی 

مشرکدن، تحریف کنندگر  دین، آنر  ک  دین را ابزار ریرس  خود کرد  و والیا  را با  ملوکدّا      

 کنند ) مرنند شجرۀ ملعونۀ بنی امدّ ( و ملحدین، در زبر  قرآ ، لعن شد  اند.مبدل می

و  .رک برشنددهد ک  والدینش را لعن کند گرچ  مش ذ ای ندید  ام ک  ب  فرزند امر من آی  و حدیث

 این بس مهم و خدلی قربل توج  اس .

آیر کسی کا  با     ؟امر تر کجر ،بدیهی اس  کسی ب  شفرع  ندرزمند اس  ک  گنر  داشت  برشد :سوم 

در  ؟چدس  ،معدرر استحقرق او ب  شفرع  ،اعمرل مثب  و منفی داشت  ،اصول و ضروریرت دین معتقد بود 

                                                
 سورۀ ممتحن . 3آیۀ  2
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 دارند:افراد مذکور در س  ردیف قرار  2مسک ب  آی ، یک قرعد  تأسدس کرد:این مسئل  می توا  بر ت

 آنر  ک  رفترر و کردارشر  طوری اس  ک  خداوند بر شفرع  از آنر ، راضی برشد. -2

 آنر  ک  رفترر و کردارشر  طوری اس  ک  خداوند بر شفرع  از آنر ، راضی ندس .  -1

 ک  در فرصلۀ دو ردیف برال در خط نسبد  قرار دارند. آنر   -3

اعم از انبدرء، ائم ، شهداء، علمری عرمل و ماؤمندن، قارار خواهناد     -ردیف اول مورد شفرع  خوبر 

 گرف . ردیف سوم تنهر می توانند از شفرع  انبدرء و ائم  برخوردار برشند.

وم هستند؟ ظرهر مسئلۀ نشر  می دهد ک  بحث در ردیف دوم اس  ک  آیر آنر  از هر شفرعتی محر 

کاس قارار نمای    هدچ مؤمنی بر خالف رضری خدا کرری نمی کند و افراد ردیف دوم، مورد شفرع  هدچ

 گدرند.

امر از نگر  دیگر، برید گف  ک  شفرع  یعنی جلب رضری  خدا نسب  با  کسای کا  از او راضای     

بارت غضاب خادا را فاراهم کارد  اناد، از هار        ندس . پس کلدد حل این مسئل  این اس : آنر  ک  موج

در حادی نباود کا      -از نظر کمد  و کدفدا   -شفرعتی محروم هستند.هر فرد گنرهکرری ک  گنرهرنش

 خواهد بود.ول شفرع  )دستکم شفرع  معصومدن( موجبرت غضب خدا را فراهم کرد  برشد، او مشم

و آنر  شفرع  نمی کنند مگر برای  1«:مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُون وَ هُمْ وَ ال يَشْفَعُونَ إِالَّ لِمَنِ ارْتَضى»آی : 

کسی ک  خدا )ب  شفرع  از او( راضی برشد. و خودشر  از ترس خدا بدمنرک هستند. این آی  دالل  دارد 

ندسا ،  « جلب رضاری  »دش از شفرع ، برشد تر شفرع  شود. پس شفرع  برای پک  رضری  خدا، برید 

 اس .« ی ارتقرء رضر»برای 

شود. این جر نمی توا  ب  قرعادۀ  امر این آی  دربررۀ فرشتگر  اس  و شرمل شفرع  دیگر شرفعر  نمی 

ماورد  »همۀ شرفعر  دانس . زیرا در این آی  تنهر مورد  تکد  کرد و آی  را شرمل« مورد مخصص ندس »

« چدساتی فرشات   »و « فرشت  شنرسای »خرصّ اس ؛ بحث و پدرم آی  در « موضوع»ندس ، بل اصل « خرص

 خرص نبرشد. « موضوع»اس . و قرعدۀ مذکور وقتی کررآئی دارد ک  

                                                
 تأسدس قرعد . -؛ تأسدس اصل«اصول فق »اصطالح علم  2

 سورۀ انبدرء. 18آیۀ  1
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« عدم غضب خدا»معیار شفاعت بنربراین، بر توج  ب  آیرت و احردیث فراوا ، معلوم می شود ک : 

زیرا همر  طور ک  گفت  شد شفرع  برای جلب رضری  اسا ، اگار    «.وجود رضایت خدا»است نه 

حرصل بود، ندرزی برای شفرع  نبود. این کا  گفتا  مای شاود: شافرع  بارای ارتقاری         پدشرپدش رضری 

 رضری  اس ، این نوع دیگر شفرع  اس . زیرا شفرع  بر دو نوع اس :

 شفرع  برای جلب رضری . -2

 شفرع  برای ارتقری رضری . -1

  السالم اس  ک  می و دلدل مر بر این سخن )عالو  بر حدیث هری فراوا ( همدن سخن امرم سجرد علد

و )خدایر( راضای بارش از پادر و ماردرم با        «:وَ ارْضَ عَنْهُمَا بِشَفَاعَتِي لَهُمَا رِضًى عَْْماً»گوید: 

اس ؛ و شرمل می شود بر این « مطلق»خرطر شفرع  من ب  آنر ، رضریتی کرمل. و این کالم از هر جه  

فرع  کند، یر فرزندی کا  خاود ندرزمناد شافرع      ک  هر فرزندی )اعم از فرزند مؤمن بر کمرل ایمر  ش

برشاد، و والادینی کا     « مورد غضاب »اس ( و شرمل هر پدر و مردر می شود. می مرند فرزندی ک  خود 

مورد غضب برشند. حتی ظرهر اطالق سخن امرم شرمل اینر  و حتی مشرکر  ندز مای شاود، لادکن بادیهی     

 د( از این شمول خرر  هستند.غضب، تخصصرً )= خود ب  خو مورد اس  ک  افراد

  مان  فرعو معنی این سخن امرم این اس  ک : خدایر اگر از پدر و مردرم راضی ندستی با  خارطر شا   

رضاری    لفاظ راضی برش و اگر راضی هستی آنر  را مشمول ارتقری رضری  قرار بد . و شرید ک  تکرار 

 اس  ک  ب  مر یرد می دهد.برای این اس  ک  هر دو نوع رضری  را می خواهد. و این درسی 

 فرزناد اسا   این خصوصد ، در زندگی دندوی  شفاعت فرزند بر والدین، یک خصوصیت دارد:

خاوا  والادینش زناد      (والدین خود رحم  خواهی و شفرع  می کند ۀفرزندی ک  زند  اس  و دربرر)

، برشد برید این شافرع  را  برشند یر مرد . چندن فرزندی حتی اگر گنر  کررترین و فرسق ترین فرد مسلمر 

پدر و مردر اس . و خداوند هر عمل نداک   بکند. زیرا یکی از بهترین اعمرل و ندکوترین ندکی هر دعر بر

 را می پذیرد، و هدچ آی  ای و حدیثی، شخص فرسق را از کرر ندک و عمل ندک، منع نکرد  اس ، مگار 

. بنربراین رحم  خواهی بر پدر و مردر، ساک   والدینی ک  مشرک برشند، ک  آی  اش را خواندیم دربررۀ

برای خود.  خدا ای اس  ک  دو رو دارد، یک رویش شفرع  والدین اس  و روی دیگرش جلب رحم 

نجرت خود را ندز خواسات    ،کسی ک  نجرت پدر و مردر را می خواهد، در همر  حرل و بر همر  خواستن
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 اس .

ز هسا ؟ آیار یاک فارد     خاواهی با  دیگارا  ندا     آیر این خصوصد  و این خرصد ، دربررۀ رحم 

در زندگی دندوی اش، می تواند برای دیگرا  رحم  خواهی کناد؟. روشان اسا  کا       گنرهکرر و فرسق

إِنَّمدا يَتَقَبادلُ اللَّدهُ مِدنَ     »پرس  این پرسش مثب  اس . امر بحث در مقبولد  این خواست  اس  ک  فرمود: 

رسق، مستجرب نمی شود. امر دربررۀ والدین، مستجرب اس ، زیرا کا  خاود   و چندن دعرئی از ف 2،«الْمُتَّقين

و فرد فرسق در این عمل، ب  فرمر  خدا عمل کرد  اس ، پس مرجور  1«.وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً»فرمر  داد : 

 هم هس .و بر این گون  اعمرل اس  ک  از مرهد  فسق خرر  شد  و ب  مرهد  ایمر  می رسد. 

لَا يَشْفَعُونَ »پرسددند. فرمود:  «لِمَنِ ارْتَضى»از امرم رضر علد  السالم دربررۀ آی   -2 یث:چند حد

 مگر از کسی ک  خداوند از دین او راضی شود. کنندشفرع  نمی 3«:مَنِ ارْتَضَى اللَّهُ دِينَهُإِلَّا لِ

دیث، فرشتگر  نداز  این همر  آی  اس  ک  گفت  شد مخصوص فرشتگر  اس . مطربق این ح توضیح:

می توانند و مجرز هستند دربررۀ کسی ک  خداوند از اصل و اصول دین او راضی اسا  )نا  از کمدا  و    

 کدفد  اعمرل شر ( شفرع  کنند.

تُغْيرُونَ النَّياسَ وَ تَقُولُيونَ شَيفَاعَةُ     »شخصی ب  نرم ابو ایمن ب  امرم برقر علد  السالم گفا :   -1

رور می کندد و پدوست  می گوئداد: شافرع  محماد، شافرع      غشمر مردم را م «:مَّدٍ!مُحَمَّدٍ شَفَاعَةُ مُحَ

وَيْحَكَ يَا أَبَا أَيْمَنَ أَ غَرَّكَ »محمد. امرم ب  حدی نرراح  شد ک  رنگ چهر  اش برگش ، فرمود: 

احْتَجْيتَ إِلَيى شَيفَاعَةِ مُحَمَّيدٍ     أَنْ عَفَّ بَطْنُكَ وَ فَرَُْكَ أَمَا لَوْ َُدْ رَأَيْتَ أَفَْْاعَ الْقِيَامَةِ لَقَدِ 

وَيْلَكَ فَهَلْ يَشْفَعُ إِلَّا لِمَنْ وَََبَتْ لَهُ النَّارُ ثُمَّ َُا َ مَا أَحَد  مِنَ الْأَوَّلِينَ  وَ آلِه يْهِاللَّهُ عَلَ صَلَّي

                                                
 سورۀ مرئد . 11آیۀ  2
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وای بار   2:«يَوْمَ الْقِيَامَية  وَ آلِه يْهِاللَّهُ عَلَ اج  إِلَى شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّيوَ الْخخِرِينَ إِلَّا وَ هُوَ مُحْتَ

عفّ  شکم و شهوت، تو را مغرور کرد  اس ؟! اگر صحن  هری هول انگدز قدرما    1تو ای ابر ایمن! گویر

آل ( ب  شدت ندرزمند می شوی، وای بر تو آیر شفرع  او جز  و علد  اهلل را ببدنی، ب  شفرع  محمد )صلی

؟ سپس فرمود: هدچ کسی از اولدن و آخارین، ندسا  مگار در    -برشدبرای کسی اس  ک  مستوجب آتش 

 روز قدرم  ب  شفرع  محمد محتر  اس . 

گوید: شمر مردم را بر وعدۀ شفرع  مغرور می کندد. امرم می گوید: تاو خاودت   الف: او میتوضیح:

 مغرور شد  ای ک  ب  شفرع  بی اعتنر هستی.

ی اس  ک  سزاوار دوز  شاد   فقط دربررۀ گنرهکرران وید: شفرع ب: در بخش اول این حدیث می گ

اولدن و آخرین اعم از خوبر  و بادا ( با  شافرع  محماد      ۀاند. امر در بخش دوم می گوید: همگر  )هم

 ( محتر  اند.آل  و علد  اهلل صلی)

 این اس  دلدل مر بر آ  ک  گفتدم شفرع  بر دو نوع اس : 

ۀ کسی ک  خداوند از او راضای ندسا  و او مساتوجب    الف: شفرع  برای جلب رضری  خدا دربرر

 دوز  اس .

وَعَدَ اللَّهُ »اس : « رضوا  اکبر»ب: شفرع  برای ارتقری رضری  خدا دربررۀ خوبر  و ندکوکررا  ک  

جَنَّدا ِ عَددْنٍ وَ    فدي  الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِنا ِ جَنَّا ٍ تَجْري مِنْ تَتْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها وَ مَساكِنَ طَيِّبَدةً 

 3«.لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذ

وَ الْأَمَانَةُ وَ نَبِييُّكُمْ   وَ الرَّحِمُ الشُّفَعَاءُ خَمْسَةٌ الْقُرْآنُ»آل (:  و علد  اهلل از پدرمبر اکرم )صلی -3

شفرع  خواهند کرد: قرآ ، رَحِم، امرن ، پدرمبر شمر، و اهل  پنج چدز و شخص، 3«:وَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيْكُم

 بد  پدرمبرتر .

                                                
 .38ص  8بحرر،    2

 آمد  اس .  « گویر»اس ، در این عبررت ب  معنی « ک »ب  معنی « اَ »حرف  1

 سورۀ توب . 11آیۀ  3
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تفسدر کرد. « خویشروندا »را در این حدیث ب  معنی « رَحِم»برخی گمر  کرد  اند ک  برید  توضیح:

امر حقدق  این اس  ک  رَحِم ب  همر  معنی لغوی خود، اس  و شفرع  خواهد کرد، همار  طاور کا     

دارد و شفرع  خواهد کرد. و ب  این معنی احردیث متعدد داریم. و اگر قرار اس  تأویل  قرآ  شخصد 

ب  شرح « شفرع  فرزند بر والدین یک خصوصد  دارد»کندم، بهتر اس  ب  همر  معنی ک  تح  عنوا  

تأویل کندم؛ ک  رابط  رَحِم این خصوصد  را ب  شفرع  فرزند می دهاد. و نداز: بارلعکس؛ یعنای      رف ،

 شفرع  والدین دربررۀ فرزند ندز همر  خصوصد  را دارد.

را نفرماود  زیا ردیف شرفعر ، نشر  می دهاد کا  هادچ جاری تأویال ندسا ،        در «امرن »امر حضور 

و جمارد نداز    همر  طور ک  در قدرم ، اشادرء جرماد  ، یعنی «امرن »، فرمود: «امدن»و نفرمود « امرنتدار»

و شاهردت هار و شافرع  هار، و     « مجسّم شد »، برخی معنویرت ندز دربرر  انسر  هر شهردت خواهند داد

مجلدات با   ک  در مواردی از این « تجسم عمل»شکری  هرئی ندز خواهند داش . و این مسئل  در دایرۀ 

 2شرح رف ،جری می گدرند.

 

 انسان شناسی
 

ى یَقْظَتانُ، وَ  الْهَوَ»از نو حدیث را بخواندم:  بر پدر و مادر به ویژه در آخر هر نماز: دعا

هوی= هوس، همدش  بددار اس ، و عقل در خواب اس . و دوبرر  ب  یرد بدروریم ک  هوی  1«:الْعَقْلُ نَائِمٌ

ابزار کرر روح غریز  اس  و عقل ابزار کرر روح فطرت اس . غریز  همدش  کرر خود را می کند؛ غریزۀ 

ا بددار کرد  و ب  تحرک وادارد، بل غریز  انسر  غذا، غریز  شهوت و...، هدچ ندرزی ندارد ک  انسر  آ  ر

 عمل کند. امر فطریرت ندرزمند توج  و آگرهی اس . خواست  هریشرا بددار می کند تر ب  

 دوس  داشتن والدین دو نوع اس : 

دوس  داشتن غریزی: هر کودک، مردر خود را دوس  دارد، بر انگدز  صرفرً غریزی. این انگدزش  -2

                                                
 ب  قلم آی  اهلل محمد امدن رضوی )قدس سرّ (.« تجسّم عمل»و شرح بدشتر در کترب  2

 .118ص  12بحرر،    1
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 بزرگ شد  کودک ضعدف می شود، ب  حدی ک  در سندن بلوغ چندا  اثری از آ  نمی مرند.ب  تدریج بر 

سرلگی شروع می  1سرلگی و حتمر از سن  2دوس  داشتن فطری: این دوس  داشتن معموال از سن  -1

تقوی  می شود. مدازا  ایان تقویا  با  مدازا        ،شود و گرم ب  گرم بر ضعدف شد  دوس  داشتن غریزی

ب  جریگر  والدین، وابست  اس ؛ هرچ  ب  نقش، زحمرت و ارزش والدین توج  داشت  برشد ب   آگرهی او

همر  قدر قوی تر می شود. آف  این احسرس فطریِ عقالنی، فراموشی اس . همر  ک  در متن حادیث از  

 «:ذِكْرَهُمَا نْسِنِيلَا تُ اللَّهُمَ»تعبدر شد  اس . پس الزم اس  این آف  کنرر زد  شود: « نرئم»آ  بر واژۀ 

نر  را ب  یرد بدارورم و فراماوش شار     آمرا از یرد آنر  دچرر فراموشی نکن. یعنی خدایر توفدق بد   خدیر،

 نکنم.
؟ مگار  -این جمل  برر معنرئی مهم دارد؛ چرا نمی گوید: خدایر توفدق بد  ک  آنر  را فراماوش نکانم   

 ؟ خداوند در این امر ب  فراموشی وادار می کند

 فراموش کرد  عقالندرت و فطریرت بر دو نوع اس :

فراموشی طبدعی: گفت  شد ک  فطریرت ندرزمند توج ، تحریک و بددار کرد  اسا  و ایان طباع     -2

 طبدعی و آفرینشی فطریرت اس .
انسر  غریز  گرا بر کردارهری خود موجب سانگدن شاد    «: انحراف شخصد »فراموشی نرشی از  -1

هاری   گردد؛ هر چ  در این مسدر پدش رود ب  همر  مدزا  از توجا  او با  خواسات    خواب فطریرت می 
فطرت کرست  می شود. این نتدجۀ عمل اس ؛ خداوند انسر  را این گون  آفرید  اس . امرم علد  السالم در 
  این سخن ب  مر یرد می دهد ک  از خدا بخواهدم بر لطف خودش مر را از دچرر شد  ب  این فراموشی کا 

نتدجۀ کردار خودمر  اس ، حفظ کند تر هموار  ب  یرد پدر و مردر برشدم ب  ویژ  در بهترین حرل  کا   

آخر نمرزهریم. تار در   در «.ذِكْرَهُمَا فِي أَدْبَارِ صَلَوَاتِي لَا تُنْسِنِي اللَّهُمَ»ب  خدا نزدیک تر هستدم: 

وَ في آناً مِنْ آناءِ لَيْلي  وَ فيي كُيلِّ   »ی گویاد:  آخر هر نمرز ب  والدین مر  دعر کندم. و بالفرصل  م
 ام. روزان  سرعرت از سرع  هر در و ام شبرن  «هری آ » از «آ » هر و در «:ساعَةٍ مِنْ ساعاُِ نهاري

چگون  ممکن اس  انسرنی ک  در خواب شبرن  اس  هر آ  ب  یرد والدین برشد؟ ایان یاک اصال از     

تربدا  روا  و  »اس  و منحصر ب  مسائلۀ پادر و ماردر ندسا . در     « رترابطۀ انسر  بر روح فط»اصول 

داریم از آ  جمل  می گوید: هر کس بر وضو بخوابد تر پریر  خوابش   مسرئل متعدد از این سن« شخصد 
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ثواب متطهّر؛ ثواب شخص بر وضو را خواهد داش . در حرلی ک  خواب یکی از مبطالت وضو اسا  بار   

بدادار شادنش، مرنناد کسای      ۀاز بدن می رود، بر این هم  چندن شخصی تر لحظ وضواولدن لحظۀ خواب، 

 2  اس ، بل عدن اوس  ن  مرنند او.اس  ک  وضو داشت

هر از چند سرعتی ندرزمند تجدید وضو برشاد،   وضویشاگر این شخص بددار بود ممکن بود برای دوام 

اس . و لذا می گویاد: در هار    و بر وضور همۀ آنرت ک  می گذرد اامر در خواب این ندرز هم ندس  و د

آ  از آنرت شبرن  ام. دربررۀ روز می گوید: در هر سرع  از سرعرت روزان  ام. چ  شگف  اسا !؟ چا    

!؟ هم جزئدرت انسر  شنرسی، هام جزئدارت   صحیفۀ سجادیهزیبرس !؟ چ  پر پدرم اس  جمل  ب  جملۀ 

هام   و  تربدا  روحای و جسامی انسار ،     شنرخ  رابطۀ انسر  بر عمل هریش، و هام جزئدارت شانرخ   

آ  هار را در دو جملاۀ مختصار در یاک نظارم       ۀجزئدرت دین شنرسی را این قدر رعری  می کند و هما 

 معجز  آمدز، جمع می کند. و این اس  حج  خدا، و این اس  ویژگی امرم  و امرم.

 

 

 بخش دوازدهم

 باز هم شفاعت

 اطمنیان به استجابت دعا
 

نْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِيَّ  وَ إِنْ سَيبَقَتْ مَغْفِرَتُيكَ لِيي فَشَيفِّعْنِي     اللَّهُمَّ وَ إِ»

                                                
کسای وضاو بگدارد با       «:مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَياَُ وَ فِرَاشُيهُ كَمَسْيجِدِهِ   »امرم صردق علد  السالم فرمود:  2

 تخوابش برود، شب را ب  پریر  می برد مرنند کسی ک  تر صبح در حرل سجد  بود .رخ

بگدریم چندن می « اسم مکر »و اگر آ  را صدغۀ  -ب  معنی سجد  کرد ، در حرل سجد .« مصدر مدمی»صدغۀ  ،مَسْجد

 شود: رختخوابش مسجدش می شود.

هر کس شاب را بار وضاو بدتوتا       «:لَى طُهْرٍ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَمَنْ بَاَُ عَ»( فرمود: آل  و علد  اهلل صلیو رسول خدا )

 کند، مرنند آ  اس  ک  شب را تر صبح احدرء کرد  اس .

 .1، ابواب الوضوء، برب الطهارةرب و حدیث هری دیگر. رجوع کندد: وسرئل الشدع ، کت 
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فِيهِمَا حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِيي دَارِ كَرَامَتِيكَ وَ مَحَيلِّ مَغْفِرَتِيكَ وَ رَحْمَتِيكَ  إِنَّيكَ ذُو       

اگار مغفرتا  بار آنار  پدشای       خادایر،  «:يمِ  وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَالْفَضْلِ الْعَظِيمِ  وَ الْمَنِّ الْقَدِ

گرفت  پس آنر  را شفدع من گردا ، و اگر مغفرت  بر من پدشی گرفت  پس مارا شافدع آنار  کان تار در      

د هم آئدم، زیرا تاو دارای فضال عظادم و نعما      تو و جریگر  بخشش و مرحم  تو گر منزلگر  کرام 

 و تو مهربر  ترین مهربرنرنی.  دیرین هستی.

 

 شرح
 

قبالً در مواردی از این مجلادات   -فضل: اعطری فوق عدال : لطف و مرحم  برالتر از عدال .لغت:

 ب  شرح رفت  اس .

مراد بهش  اس . این تعبدر برگرفت  از قرآ  اس ، در چندین آی ، از  -دار کرام : سرای ارجمندی.

أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ »از آ  جمل  اس : تعریف شد  اس ؛  «وَ رِزْقٌ كَريملَهُمْ مَغْفِرَةٌ »بهش  بر 

تعبدر « اجر کریم»سورۀ انفرل. و در چندین آی  دیگر بر  3آی   «دَرَجا ٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريم

 سورۀ احزاب. 33آی   «.لْقَوْنَهُ سَالمٌ وَ أَعَدا لَهُمْ أَجْراً كَريماتَتِياتُهُمْ يَوْمَ يَ»شد  اس  از آ  جمل  اس : 

الزم اس  هنگرم دعر، ب  استجرب  آ  امدد مستحکم داشات  برشادم.    اطمینان به استجابت دعا:

بر خدازد وگرنا ،   « ت  دل»در فرهنگ مر همدش  گفت  می شود ک  بهترین دعر آ  اس  ک  برصطالح از 

توا  گف  از ت  دل بود  الزم اس  و دعر را در حد زیردی از لقلق  باود ،  ی شود. لدکن میلقلقۀ زبر  م

اس  و در این صورت اس  کا  دعار از   « امدد ب  استجرب »کند. امر شرط دیگر هم دارد و آ  حفظ می

اساتجرب    گردد. قبال ندز یردآوری شد ک  ب  مر فرمود  اند دعر را بر امدد مستحکم ب هر حدث کرمل می

هنگرمی ک  دعار   2«:أَنَّ حَاََتَكَ بِالْبَا، إِذَا دَعَوَُْ فَظُنَّ»آ  بکندد. امرم صردق علد  السالم فرمود: 

ات رسدد  اس . ماراد اطمدنار     ت همر  وق  ب  پدش درب خرن کنی احتمرل قوی بد  ک  خواست  ا می

 ب  استجرب  اس .

                                                
 ط دار االضواء. 313ص  1کرفی )اصول(    2
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ن دعر، هم برای خود و هم برای پدر و مردر دعر کرد  اس ، و امرم علد  السالم در بخش هری قبلی ای 

بر اسرس همر  اطمدنر  می گوید: خدایر اگر والدینم را قبل از من بخشددی، پس ب  شفرع  آنر  مرا نداز  

 ببخش. و اگر مرا قبل از آنر  بخشددی، پس آنر  را ب  شفرع  من ببخش.

خدا، سخن مای گویاد و با  مار یارد مای دهاد!؟!؟!؟         چ  زیبر، و چ  دلنشدن، و چ  خوش آیند برای 

رب ، برخاوردار مای   ب  استجمخصوصرً در دعر ب  پدر و مردر، اجرب  دعر بر درجرت برالتری از اطمدنر  

خود خدا در کتربش مر را ب  دعر ب  والدین مرمور کرد  اس ، پس هدچ دعرئی از این دعار   شود ک  دیدیم

ن، ارجمندترین و مستجرب ترین دعر، دعر بر والدین اس ، و نداز ساریع   ب  اجرب  نزدیکتر ندس ؛ برتری

 ترین دعر در اجرب .

واجب اس  و مسلمر  بدو  دعر نمای برشاد. امار از    « بعنوا  کلّی»دعر و خواستن از خدا، در اصل و 

 نظر مصردیق و موارد، هر دعرئی مستحب اس  مگر چهرر دعر:

اس  و چو  قرآ  ب  آ  « صلوات» علدهم(. و این در قرلب همر  دعر بر پدرمبر و آلش )صلوات اهلل -2

امر کرد  واجب اس . و شرحش در شرح دعری دوم گذش . و ندز می بدندم ک  امرم علد  السالم در هر 

 بخش از دعرهر صلوات را تکرار می کند.

 کرد  اس . دعر دعوت و امر  این دعر برای هدای  خود: در آی  هری فراوا  مؤمنر  را ب  -1

اسْدتَغْفِرُوا  »دعر برای مغفرت خود: عالو  بر بسدرری از آیرت ک  ب  ایان داللا  دارناد، عباررت      -3

 مکرر آمد  اس . : بخشش بخواهدد از پروردگررتر .«رَباكُمْ

با   و در آی  هری دیگر مر را  «وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً»دعر بر والدین: ک  دیدیم مکرر فرمود  اس   -3

بار واژۀ   2«رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِيااهُ وَ بِالْوالِددَيْنِ إِحْسداناً   وَ قَضى»آ  مرمور کرد  اس . ب  ویژ  در آی  

 اس .« وجوب امری»آورد  اس  ک  برالترین حدّ « قضی»

هررگرناۀ  البت  مصردیق و موارد دیگر ندز هس  ک  در شرایط ویژ  ای واجب می شوند، امر موارد چ

 فوق در هر صورت و در هر شرایط واجب هستند.

امرم در این بخش، فرزند را هم در مقارم شارفع قارار مای      فرزند هم شافع است و هم مشفّع:

                                                
 .سورۀ اسراء 13آیۀ  2
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 شود بر پدر و مردر و هم پدر و مردر برای او شفدع می شوند.دهد و هم در مقرم مشفّع؛ هم شفدع می

أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِع  وَ مُشَفَّع  فَإِذَا إِنَّ »امرم صردق علد  السالم فرماود:  

 «:بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاُُ فَيإِذَا بَلَغُيوا الْحُلُيمَ كُتِبَيتْ عَلَييْهِمُ السَّييْتَاُُ      

در موسوم هستند. تر دوازد  سارلگی تنهار حسانرت     «شرفع و مشفع»فرزندا  مسلمرنر  در نزد خدا ب  نرم 

 نرم  اعمرل شر  نوشت  می شود، زمرنی ک  برلغ شوند سدئرت شر  ندز نوشت  می شود.

اعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ يَلْقَى سِقْطَهُ مُحْبَنْطِتاً عَلَيى بَيا،ِ   »( فرمود: آل  و علد  اهلل صلیرسول خدا )

هُ أَخَذَهُ بِيَدِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ إِذَا مَاَُ أَُِرَ فِييهِ وَ إِنْ  الْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا رَآ

هش  بداندد؛ برخی از شمر هر فرزند سقط شد  اش را در کنرر در ب 2«:فَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهبَقِيَ بَعْدَهُ اسْتَغْ

گدرد تر وارد  ، وقتی ک  او را )پدر یر مردر( را می بدند، دستش را میایسترد 1می بدند ک  بر دلی پر از غص 

زناد  و بارقی بمرناد،     برایش اَجر هسا . و اگار بعاد از او   بهش  کند، و اگر فرزند یکی از شمر بمدرد، 

 برایش استغفرر می کند.

 3صردق علد  السالم ندز آمد  اس . پدرم این حدیث از زبر  امرم 

ۀ روابط انسر  بر دیگرا ، هدچ رابط  ای بارای آخارت انسار  مفداد تار از رابطاۀ       بنربراین، در شبک

والدین و فرزند، ندس . دربررۀ این رابطۀ ویژ  در شرح دعری بدس  و پانجم نداز بحاث هارئی خاواهدم      

 اس .« دعری والدین بر فرزند»داش  ک  موضوع آ  

 

                                                
 .2وسرئل الشدع ، کترب النکرح، ابواب احکرم االوالد، برب  2

إذا  جوفده  احْبَنْطَأَ: اندتفخ  بالهمزة: العظيم البطن المنتفخ، من قولهم المُتْبَنْطِئُ،می گوید: « مجمع البحرین»طریحی در  1

 .امتأل غيظاً

 وسرئل الشدع ، همر  برب. 3
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 دعای بیست و پنجم
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 متن دعا
 

  السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ وَ كَانَ

 عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: لِوُلْدِهِ
 

( إِلَهِيي امْيدُدْ لِيي    2)هِمْ لِي و بِإِمْتَاعِي بِهِمْ.( اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ وُلْدِي وَ بِإِصْلَاح1ِ)

هِمْ  وَ رَ،ْ لِي صَغِيرَهُمْ  وَ َُوْ لِيي ضَيعِيفَهُمْ  وَ أَصِي َّ لِيي     فِي أَعْمَارِهِمْ  وَ زِدْ لِي فِي آََالِ

بِهِ أَبْدَانَهُمْ وَ أَدْيَانَهُمْ وَ أَخْلَاَُهُمْ  وَ عَافِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ فِي ََوَارِحِهِمْ وَ فِي كُلِّ مَا عُنِيتُ 

( وَ اَْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِيَياءَ بُصَيرَاءَ سَيامِعِينَ    3)زَاَُهُمْ.ي وَ عَلَى يَدِي أَرْمِنْ أَمْرِهِمْ  وَ أَدْرِرْ لِ

نِيدِينَ وَ مُبْغِضِيينَ    مُطِيعِينَ لَكَ  وَ لِأَوْلِيَائِكَ مُحِبْينَ مُنَاصِيحِينَ  وَ لِجَمِييعِ أَعْيدَائِكَ مُعَا   

ي  وَ كَثِّيرْ بِهِيمْ عَيدَدِي  وَ زَيْينْ بِهِيمْ      ( اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِي  وَ أَُِمْ بِهِيمْ أَوَدِ 4)آمِينَ.

مَحْضَرِي  وَ أَحْيِ بِهِمْ ذِكْرِي  وَ اكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبَتِي  وَ أَعِنِّي بِهِمْ عَلَى حَاََتِي  وَ اَْعَلْهُمْ 

عَاصِيينَ وَ لَيا عَياُِّينَ وَ لَيا      لِي مُحِبْينَ  وَ عَلَيَّ حَدِبِينَ مُقْبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ لِي  مُطِيعِينَ  غَيْرَ

( وَ أَعِنِّي عَلَى تَرْبِيَتِهِمْ وَ تَأْدِيبِهِمْ  وَ بِرِّهِمْ  وَ هَبْ لِي مِنْ لَيدُنْكَ  5)مُخَالِفِينَ وَ لَا خَاطِتِينَ.

( وَ 6ا سَيأَلْتُكَ.) مَعَهُمْ أَوْلَاداً ذُكُوراً  وَ اَْعَلْ ذَلِكَ خَيْراً لِي  وَ اَْعَلْهُمْ لِي عَوْنياً عَلَيى مَي   

ِيمِ  فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَ أَمَرْتَنَا وَ نَهَيْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا فِي  ي ثَيوَا،ِ  أَعِذْنِي وَ ذُرْيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرََّ
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عَلَى مَا لَيمْ تُسَيلِّطْنَا عَلَيْيهِ     مَا أَمَرْتَنَا وَ رَهَّبْتَنَا عِقَابَهُ  وَ ََعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً يَكِيدُنَا  سَلَّطْتَهُ مِنَّا

نَا  مِنْهُ  أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا  وَ أََْرَيْتَهُ مَجَارِيَ دِمَائِنَا  لَا يَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا  وَ لَيا يَنْسَيى إِنْ نَسِيي   

نَا عَلَيْهَيا  وَ إِنْ هَمَمْنَيا بِعَمَيلٍ    ( إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّع7َ)كَ  وَ يُخَوْفُنَا بِغَيْرِكَ.يُؤْمِنُنَا عِقَابَ

نْ صَالِ ٍ ثَبَّطَنَا عَنْهُ  يَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاُِ  وَ يَنْصِبُ لَنَا بِالشُّيبُهَاُِ  إِنْ وَعَيدَنَا كَيذَبَنَا  وَ إِ   

( اللَّهُيمَّ فَياُْهَرْ   8)ا خَبَالَيهُ يَسْيتَِْلَّنَا.  قِنَي مَنَّانَا أَخْلَفَنَا  وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِيلَّنَا  وَ إِلَّيا تَ  

دِهِ فِيي  سُلْطَانَُه عَنَّا بِسُلْطَانَِك حَتَّيى َتحْبَِسيُه عَنَّيا بِكَْثيرَِة اليدُّعَاِء َليَك فَُنْصيبَِ  ِميْن كَْيي         

لَا تَمْنَعْنِي الْإََِابَيةَ وَ  ( اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كُلَّ سُؤْلِي  وَ اُْضِ لِي حَوَائِجِي  وَ 9)الْمَعْصُومِينَ بِكَ.

َُدْ ضَمِنْتَهَا لِي  وَ لَا تَحْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ وَ َُدْ أَمَرْتَنِي بِهِ  وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْيلِحُنِي  

عْلَنْيتُ أَوْ  وْ أَفِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي مَا ذَكَرُُْ مِنْيهُ وَ مَيا نَسِييتُ  أَوْ أَظْهَيرُُْ أَوْ أَخْفَيْيتُ أَ     

( وَ اَْعَلْنِي فِي ََمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي إِيَّاكَ  الْمُنْجِحِينَ بِالطَّلَيبِ  11)أَسْرَرُُْ.

ةِ ( الْمُعَوَّدِينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ  الرَّابِحِينَ فِيي التِّجَيارَ  11إِلَيْكَ غَيْرِ الْمَمْنُوعِينَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ.)

عَلَيْكَ  الْمُجَارِينَ بِعِِّْكَ  الْمُوَسَّعِ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ الْحَلَا ُ مِينْ فَضْيلِكَ  الْوَاسِيعِ بِجُيودِكَ وَ     

كَرَمِكَ  الْمُعَِّْينَ مِنَ الذُّ ِّ بِكَ  وَ الْمُجَارِينَ مِنَ الظُّلْيمِ بِعَيدْلِكَ  وَ الْمُعَيافَيْنَ مِينَ الْبَلَياءِ      

ََّْليِل َو اْلخََطياءِ        بِرَحْمَتِكَ   َو الُْمغْنَْيَن ِمَن الْفَْقيِر ِبغَِنياَك  َو الَْمْعُصيومِيَن ِميَن اليذُُّنوِ، َو ال

و،ِ بِتَقْوَاكَ  وَ الْمُوَفَّقِينَ لِلْخَيْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَا،ِ بِطَاعَتِكَ  وَ الْمُحَا ِ بَيْنَهُمْ وَ بَييْنَ اليذُّنُ  

( اللَّهُمَّ أَعْطِنَا ََمِييعَ ذَلِيكَ   12ارِكِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ  السَّاكِنِينَ فِي َِوَارِكَ.)بِقُدْرَتِكَ  التَّ

بِتَوْفِيقِكَ وَ رَحْمَتِكَ  وَ أَعِذْنَا مِنْ عَذَا،ِ السَّعِيرِ  وَ أَعْطِ ََمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْيلِمَاُِ وَ  

ثْلَ الَّذِي سَأَلْتُكَ لِنَفْسِي وَ لِوُلْدِي فِي عَاَِلِ الدُّنْيَا وَ آَِلِ الْيخخِرَةِ   الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاُِ مِ
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 إِنَّكَ َُرِيب  مُجِيب  سَمِيع  عَلِيم  عَفُو  غَفُور  رَءُوف  رَحِيم .

 

 

 عنوان دعا
 

الساالم اسا     از دعرهاری امارم علدا     «:امُعَلَيْهِمُ السَّيلَ  لِوُلْدِهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ وَ كَانَ»

 دربررۀ فرزندانش علدهم السالم.

دعری قبلی )دعری بدس  و چهررم( در مقرم فرزند قرار گرف ، هم چگون  دعار  السالم، در  امرم علد 

 کرد  بر والدین را ب  مر یرد داد و هم ویژگی هری رابطۀ دعرئی و شفرعتی فرزند بر والدین را برای مر بدر 

از جرنب دیگار نگریسات  و   « رابط »کرد. و اینک در این دعر، در مقرم والدین قرار می گدرد و ب  همر  

درس هری دیگر، ب  مر یرد می دهد؛ توقعرت و انتظررات درس  والدین از فرزناد را یاک با  یاک مای      

  توقع هر و امددهر، شمررد؛ کدام امددهری دندوی و کدام امددهری اخروی برید از فرزند داش  و دربررۀ آ

ب  درگر  خداوند دعر کرد. و ندز بدر  می کند ک  والدین چ  چدزهر را برای فرزندشار  آفا  و آسادب    

بدانند، و دربررۀ حفرظ  فرزند از آفرت و انحرافرت از خداوند یرری بطلبند، و خطرنارک تارین آفا     

 …چدس ؟ و

ا يُحْجَبْنَ عَنِ الرَّ،ْ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى دَعْيوَةُ  خَمْسُ دَعَوَاٍُ لَ»امرم برقر علد  الساالم:   حدیث:

عْيوَةُ  الْإِمَامِ الْمُقْسِطِ وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَقُو ُ اللَّهُ عََّْ وَ ََلَّ لَأَنْتَقِمَنَّ لَكَ وَ لَوْ بَعْدَ حِيينٍ وَ دَ 

بِ لِ ِ لِوَلَدِهِ وَ دَعْيوَةُ الْمُيؤْمِنِ لِأَخِييهِ بِظَهْيرِ الْغَيْي     الْوَلَدِ الصَّالِ ِ لِوَالِدَيْهِ وَ دَعْوَةُ الْوَالِدِ الصَّا

 پنج دعر از خداوند تبررک و تعرلی، بی پرس  نمی مرند: 2«:فَيَقُو ُ وَ لَكَ مِثْلُه

 دعری امرم عردل. -2

 دعری مظلوم: خداوند عزوجل می فرمرید: انتقرم تو را خواهم گرف  گرچ  پس از مدتی. -1

                                                
 ء.ط دار االضوا 211ص 1کرفی )اصول(    2
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 فرزند صرلح برای پدر و مردرش. دعری -3

دارد و شرمل « جنس»کرربرد « والد»توضدح: در این تعبدر، کلمۀ  -دعری والد صرلح برای فرزندش. -3

« مسالمدن »ک  شرمل مذکر و مونث می گردد؛ وقتی ک  گفت  شاود  « مُسلم»والد  ندز هس ، مرنند کلمۀ 

 یعنی هم مردا  و هم زنر .

 او، و خداوند می گوید: و برای تو مثل آ . برادر دینی اش در غدربمومن برای  دعری شخص -2

خداوناد   2«:وُلْدَهُمَا عَلَيى بِرِّهِمَيا   رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا»(: آل  و علد  اهلل صلیرسول اکرم )

 رحم  کند بر پدر و مردری ک  فرزندشر  را در ندکی ب  خودشر  کمک کنند.

ندکی کند؛ کرری نکنند ک  فرزند، عرقّ  ر ر فرزند رفترر کنند ک  فرزند برای شیعنی طوری ب توضیح:

 یر پرخرشگر، یر بی اعتنر شود.

بارب   211، کترب النکرح، اباواب احکارم االوالد،   «وسرئل الشدع »مرحوم شد  حر عرملی در  توجه:

 حدیث دربررۀ حقوق اوالد بر والدین و برلعکس، آورد  اس . 333 شرمل

 
 

 اول بخش

 اسالم و اومانیسم

 فرزند خواهی 

 بهره مندی و برخورداری والدین از وجود فرزند

 تربیت و پرورش فرزند 
 

إِلَهِيي امْيدُدْ لِيي فِيي      لِي و بِإِمْتَاعِي بِهِيمْ.  اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ وُلْدِي وَ بِإِصْلَاحِهِمْ»

مْ  وَ رَ،ْ لِي صَغِيرَهُمْ  وَ َُوْ لِي ضَعِيفَهُمْ  وَ أَصِ َّ لِي أَبْدَانَهُمْ أَعْمَارِهِمْ  وَ زِدْ لِي فِي آََالِهِ

وَ أَدْيَانَهُمْ وَ أَخْلَاَُهُمْ  وَ عَافِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ فِي ََوَارِحِهِمْ وَ فِي كُلِّ مَيا عُنِييتُ بِيهِ مِينْ     
                                                

 .3ح 81وسرئل الشدع ، کترب النکرح، ابواب احکرم االوالد، برب  2
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 و بر 2خدایر، بر من من  گذار بر زند  مرند  فرزندانم، «:َُهُمأَمْرِهِمْ  وَ أَدْرِرْ لِي وَ عَلَى يَدِي أَرْزَا

ل اجا صرلح کرد  شر  برای من، و بر بهر  مندی من از ایشر . خدایر، عمرشر  را برای من دراز گردا ، و 

شر  را برای من قوی گردا ، و بد  هر و دین  را بپرور، وضعدف شر  را ب  ترخدر انداز، و کوچک آ  هر

و هر آنچ  دربررۀ شر  مسئولد  دارم را  الق شر  را برای من سرلم کن، جر  هر و جوارح آنر شر  و اخ

 از آف  و آسدب محفوظ بدار، و برای من و ب  دستر  من روزی شر  را جرری )ریزا ( کن.

 

 شرح
 

 صدغۀ امر مخرطب از مَنَّ یَمنُّ. -مُنَّ: منّ  بگذار: نعم  کن. لغت:

 مترعی: برخورداری من.اِ -اِمترع: برخورداری

 رَبِّ: )صدغۀ امر مخرطب از ربّ یَربُّ: بپرور.

عُند ُ: )صدغۀ مفرد مذکر مرضی مجهول(: موظّف شد  ام: پس برید در صدد آ  برشم: مرمور ب  عنری  

 شرح بدشتر در متن بحث. -هستم.

اوالد کمتار،   شعرر» دس  و چهررم( بحثی تح  عنوا در شرح دعری قبلی )دعری ب فرزند خواهی:

داشتدم ک  یک شعرر استعمرری و غدر علمی اس ؛ و خود این شعرر دلدل اس  بار ایان کا     « زندگی بهتر

اومرندسم غربی، بی پری  و نردرس  اس ؛ چگون  انسر  دوستر  شعرر ضد انسر  می دهند!؟! در اومرندسم 

اسا  کا  مردمار     « رستی یهاودی نژاد پ»غربی، انسر  فقط موجودات دو پری غربی هستند، و منشرء آ  

 غربی آ  هر را ب  همۀ غربدر  تعمدم داد  اند؛ یعنی الگوئی اس  از فرهنگ یهودی گرفت  شد .

برنرمۀ تربد  علمی اسالم، فرزند خواهی را ستود  و ب  آ  تشویق کرد  اس : رسول اساالم فرماود:   

بر تعداد فرزندا  بدفزائدد، من در روز قدرما  با  فراوانای     1«:اثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداًأَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَ»

 تعداد شمر، مبرهرت خواهم کرد.

                                                
 آمد  ک  نردرس  اس .« وَلَد»توج : در برخی از ضبط هر ب  صورت «. فرزندا »یعنی « وُلد» 2
 وسرئل الشدع ، کترب النکرح، ابواب احکرم االوالد، برب اول. 1
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فرزند صرلح ریحرن  ای از  2«:رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّة الْوَلَدُ الصَّالِ ُ»السالم:  امرم صردق علد 

 ریرحدن بهش  اس . 

أَنِّي اجْتَنَبْدتُ  »نرم  ای ب  حضور آ  حضرت نوشا :  از امرم کرظم علد  السالم: یکی از اصحربش در 

ءِ هُمْ لِقِلَّدةِ الشَّديْ  طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلِي كَرِهَتْ ذَلِكَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيا تَدرْبِيَتُ 

رد  ام، چاو  همسارم دوسا  نادارد و مای      من پنج سرل اس  ک  از فرزند آوری اجتنرب ک «:فَمَا تَرَى

گوید: تربد  فرزند بر امکرنرت اندک، برایم دشوار اس . نظر شمر در این برر  چدس ؟ امارم در جاواب   

در صدد فرزند آوری برش، خداوند روزی شر   1«:الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ عََّْ وَ ََلَّ يَرْزُُُهُم طْلُباُ»نوش : 

 را خواهد داد.

ُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وُلْد  يَسْيتَعِينُ  »ثی از امرم سجرد علد  السالم آمد  اس : در حدی مِنْ سَعَادَةِ الرََّ

 3)برای دندر و آخرتش( یرری بگدرد.از سعردت انسر  اس  ک  فرزندانی داشت  برشد ک  از آنر   3«:بِهِمْ

خدایر، و بر من منا  بگاذار بار زناد       «:وُلْدِي بِبَقَاءِ اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَيَ»و در این دعر می گوید: 

صرلح بودنش،کا  در اداما  مای     طاس ، لدکن بشر «منّ اهلل= نعم  بزرگ خدا»مرند  فرزندانم. فرزند 

و « انسارند  »بر صرلح کرد  آ  هر. صرلح بود  یعنی  (و )بر من منّ  بگذار «:وَ بِإِصْلَاحِهِمْ لِي»گوید: 

رند  اس  ن  بر انسر . انسر  دوستی در قرلاب اومرندسام، نردرسا  و غدار علمای      ل  بر انساصردر اسالم 

ب  شرط انسرند ، می شود افضل مخلوقرت و گل سر سبد طبدعا . و   اس ؛ انسر  موجود مشروط اس ؛

 بدو  انسرند ، می شود اسفل سرفلدن. 

بالفرصل  مای گویاد:   فرزند خواهی مطلق ندز درس  ندس . فرزند صرلح خواهی، درس  اس . و لذا 

 «.وَ بِإِصْلَاحِهِمْ لِي»

                                                
 .1همر ، برب  2

 .3همر ، برب  1

 «.وَلَد»صدغۀ جمع « وُلد»دح: توض -2همر ، برب  3

 و حدیث هری فراوا  دیگر. 3
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و بِإِمْتَاعِي »سوم می گوید:  ۀدر جمل بهره مندی و برخورداری والدین از وجود فرزند:

 خدایر ب  من من  بگذار و نعم  بهر  مندی و برخورداری از وجود فرزندا  را برایم عطر فرمر.  «:بِهِم

 د، می تواند ب  یکی از صورت هری زیر برشد:در این مسئل ، رابطۀ والدین بر فرزن

و و ساالمتی او را  امندی از وجود و کردار فرزند ندارند، تنهر وجاود  والدین هدچگون  توقع بهر  -2

 می خواهند.

. امر قرار ندس  انسر  در محدودۀ اقتضار  اس  این روحد  و این طرز تفکر، اقتضری طبدعی طبع انسر 

و « تمتاع » مرم علد  السالم این روحد  را نمی پسندد و می گوید والدین برید توقعِهری غریزی برقی بمرند. ا

هری بهر  دهی با  والادین، مساروی اسا  بار      د؛ فرزند مننمندی از وجود و کردار فرزند داشت  برش بهر 

 زحم  بی فرید .

نای خارر  شاد  از    مندی از فرزندشر  داشت  برشاند؛ ایان یع   والدین ب  مدزا  عقالنی، توقع بهر  -1

 همدن توقاع داشاتن  محدودۀ غریز  و وارد شد  ب  طبع فطری انسرنی. فرق انسر  و آهو در این مسئل  در 

 اس .

و پرتوقعی و گرهی مصاداق  « سختگدری»توقع بدش از حد عقالنی، از فرزند: چندن توقعی مصداق  -3

رَحِيمَ اللَّيهُ وَالِيدَيْنِ    »( فرمود: آل  و  علد اهلل صلیمی شود ک  دیدیم پدرمبر اکرم )« تکلدف مرالیطرق»

خدا رحم  کند بر پدر و مردری ک  فرزندشر  را در ندکی ب  خودشر   2«:أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا

 کمک کنند. یعنی اگر سختگدری کنند،یر پر توقع برشند، فرزند را ب  عقوق وادار می کنند.

برشاند کا    « والدین صرلح بر فرزند صرلح»هم  جرنب  کرمل می شود ک  بنربراین، وقتی مسئل  ب  طور 

خدایر فرزندانم را برایم صرلح گاردا . بادیهی اسا  کسای کا  چنادن        «:وَ بِإِصْلَاحِهِمْ لِي»می گوید 

 خواست  ای را از خدا دارد، البد پدشرپدش صرلح بود  خودش را ندز از خدا خواست  اس . 

قرار اس  انسر  هدچ کرری را ب  تنهرئی ب  عهد  نگدرد، بل ب  همرا   تربیت و پرورش فرزند:

و حسرساترین، و دقداق    لطف خدا؛ بر تکد  بر توفدق الهی و توکل، اقدام کند، تر چ  رسد با  بزرگتارین،  

                                                
 «.عنوا  همدن دعر»در مبحث  2
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زبار    از تا  دل بار   «اللَّهُم»ترین کرر ک  تربد  و پرورش فرزند اس . پس برید در هر کرری آهنگِ 

این تربد  والدین اس  ک  اسالم پدر و مردر را این گون  تربد  می کند تار در تربدا  فرزناد،     بدرید. و

هم انسر  بود  ؛ توانمند برشند. هر مربی وقتی توانمند اس  ک  خود واجد تربد  برشد. بلی درس  اس 

اری هر آفرید  شد  دشوار اس ، و هم انسر  ب  برر آورد . بر همۀ این هر، انسر  برای عبور از همدن دشو

اس ؛ اگر کسی نمی پسندد، تغددر دهد آفرینش را. عقل حکم می کند ک  واقعد  هری هستی را بپذیریم 

و شرع ندز را  و رسم این پذیرش را نشر  می دهد. پدر و مردر خود ب  خود ب  وجود ندرمد  اند و خاود  

  تربد  و پرورش، از آ  ک  ب  وجود آورد  تصمدم ب ۀب  خود پدر یر مردر نشد  اند، برید در اولدن لحظ

 و در جریگر  پدر بود  و مردر بود  قرارداد ، یرری طلبدد و در این برنرمۀ سنگدن ب  تنهرئی عمل نکرد.

وَ فِي كُلِّ مَا »پس الزم اس  در این بخش از دعر، آخرین جمل  را در اول مشرهد  کندم، می گوید: 

کسی اراد  کرد  ک  من پدر شاوم؛  «: اراد  شد  ام»؛ «قصد شد  ام»عُند ، یعنی  «.عُنِيتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِم

 «كُلِّ مَا عُنِيتُ بِهِ مِنْ أَمْيرِهِم »کسی قصد کرد  ک  من این نقش را داشت  برشم. و بر بدر  سرد  معنای  

نگرفتا  ام،  یعنی من ب  عهد   «.هر آنچه به عهدۀ من گذاشته شده از امور فرزندان»چندن می شود: 

ب  عهدۀ من گذاشت  اند؛ مرمورم؛ موظفم ک  این امور را ب  جری آورم. پس الزم اس  از آ  قردر مطلاق  

 ک  این آفرینش را تدبدر و مدیری  می کند یرری بطلبم و در این صورت اس  ک :

 انسر  بود ، آسر  می شود. -2

 انسر  ب  برر آورد ، آسر  می شود. -1

 می گردد. ،آفرینش، و مطربق خواستۀ آفرینندۀ آفرینش ۀمطربق خواست تربد  و پرورش -3

خادایر، عمار    «:إِلَهِي امْدُدْ لِي فِي أَعْمَيارِهِم »توفدق عمل ب  هر وظدف  را برید از خدا خواس : 

د  ک  برای عمرشر  قرار دا« مدت معدنی»و بر  «:وَ زِدْ لِي فِي آََالِهِم»فرزندا  را برایم طوالنی کن. 

 ای بدرفزای.

مدر  پرورش و تربد  فرق اسرسی هس ، پارورش کارر خداوناد     پرورش کار خداوند است:

نادۀ هماۀ عارلم هار     رکا  پرو  حمد خدای را «:الْتَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين»اس ؛ اولدن آی  قرآ  می گوید: 

وم ، کهکشر  و... و... هم  چدز بل مدکروب، برکتری، گدر ، اتم، مولکول، کر ، منظ اس . ن  فقط انسر ،
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 را او می پروراند.

بستر اول: خداوند از کل جهر  هستی مای گدارد و با  آ      کار و بار پرورش در دو بستر است:

 می کند اعم از جرمد، مریع، گرز، گدر  و جرندارا .« تغذی »شئ مورد پرورش می دهد؛ هم  چدز را 

 ا ب  فعلد  می رسرند.هم  چدز ر ۀبستر دوم: استعدادهری برلقوّ

خود، نقشی ب  عهد  والدین گذاشت  اس ، « ربوبی»خداوند از این کرر و نقش عظدم خود و از صف  

 والدین کرر الهی می کنند. پرورش یک امر تکوینی و ادامۀ کرر خدا اس  ک  ب  انسر  واگذار می کند.

امۀ کرر قواندن و قواعد و فرمول هری خدا؛ اد« قَدَری»پرورش کرر و برری اس  در طول کرر  نتیجه: 

و ادامۀ کرر قضارئی خداوناد اسا . یعنای در طاول قَادَرهر و       « قضرء»از سن  « تربد »طبدع  اس . امر 

 ندس ، بل« طبدع »فرمول هری طبدع  ندس ، بل گرهی در عرض آ  و معررض آ  هر می شود؛ تربد ، 

 د.طبدع  اس ؛ طبدع  انسر  را جهتمند می کن مدیری ِ

او اس . و این خواسات  را  « خواستۀ »اس ، امر تربد  کردنش، آفرینشی ندس . بل « مربّی»خداوند  

 بر دو صورت می خواهد:

رَبُّكَ أَالَّ  وَ قَضى»از انسر  می خواهد ک  خود و دیگرا  را تربد  کند. و از این برب اس  آیۀ  -2

و پروردگررت خواست  اس  ک  عباردت نکنداد مگار او را و بار      2«:إِحْساناًتَعْبُدُوا إِالَّ إِيااهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ 

اس  و اختدررش بر انسر  اس  « قضری تشریعی»و « خواستۀ تشریعی». این نوع خواست  دوالدین ندکی کند

 ک  ب  آ  عمل کند یر نکند.

انسر ، جرری می خواس  خدا ک  می آید و جریر  قَدَرهر و فرمول هری طبدع  را بر وفق دعری  -1

 اس  ک  حتمرً محقق خواهد شد.« قضری تکوینی»و « خواستۀ تکوینی»کند. این نوع خواست  

خدا از والدین می خواهد ک  فرزند خود را تربد  کنند، و اصاول و فاروع ایان تربدا  را در ماتن      

خواسا   »ند ک  بر شریع  آورد  اس . این خواستۀ خدا از نوع اول اس . والدین ندز برید از خدا بخواه

 1ر کرر تربدتی شر  ب  نتدج  برسد.خودش آنر  را یرری کند ت« تکوینی

                                                
 سورۀ اسراء. 13آیۀ  2

 ناو  بدانش  مطرلعا  شاود. ساری    « دو دسا  خادا  »برای واضاح شاد  ایان مسائلۀ پدچداد ، شریسات  اسا  کتارب          1
www.binesheno.com   
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خداوند در شریعتش از انسر  می خواهد ک  فرزندش را بپروراند. انسر  هم برید از خدا بخواهد ک  

جا   بر ارادۀ تکوینی خودش، این وظدف  را برایش سهل و آسر  کند. اگر خدا نخواهد، هادچ پرورشای نتد  

 و )خدایر( فرزندا  صغدرم را «:وَ رَ،ْ لِي صَغِيرَهُمْ  وَ َُوْ لِي ضَعِيفَهُم»نخواهد داد، ک  می گوید: 

و بد  هری شر  را برای من سرلم  «:وَ أَصِ َّ لِي أَبْدَانَهُمْ»پرورش د ، و ضعدفر  آنر  را قوی کن.  برایم

 گردا .

و دین هاری شار  را و خُلاق     «:وَ أَدْيَانَهُمْ وَ أَخْلَاَُهُم»آ  گر ، ب  تربد  توج  کرد  و می گوید: 

 هری شر  را ندز سرلم کن.

تربد  در گدرهر ، بر علد  طبدع  اس ، قدچی برغبرنی بای رحمرنا     نسبت تربیت و طبیعت:

اسا  کا  بار آ  هار       زورمدارانا  لحمدا تشر  و برگ بوتۀ گل را می زند. هرس درختر  و ترک مو، 

شود. و از جرنب دیگر برای برغبر  زحم  و هزین  بر اس  ک  بر طبدع  برغبر  تحمدل می تحمدل می 

علام نداز تحمدال اسا  بار      پس خود «. گدر  شنرسی»د  ب  نرم شود. و برای هر دو تحمدل، علمی تنظدم ش

 2ا .همدن طور اس  تربد  حدو اس . و دقدقرً« تحمدل مثلث»طبدع  انسر . بنربراین، تربد  یک 

 صحدح،« انسر  شنرسی»وشبخترن  در تربد  انسر ، هر س  ضلع این تحمدل، سبک تر اس  و اگر بر خ

گردد از تلخی تحمدل کرست  می شود، بل ب  شدرینی دلپذیر مبدل می گردد. زیرا انسار  دارای روح   عملی

ا بار  ک  ن  فقط خواهر  تربد  اس  بل ک  ب  شدت تشنۀ آ  اس ؛ هم زحم  تربدا  ر  فطرت اس 

را لذتی از لذایذ زندگی می کند، و هم برای فرد مورد تربد  گوارا می شاود، و   مربی شدرین کرد  و آ 

 هم علم اندوزی در شنرخ  اصول و فروع تربد  را دلچسب می کند.

هاری غریاز     از جرنب دیگر انسر  دارای روح غریز  اسا  و چاو  در با  دسا  آورد  خواسات      

اسا . و انسار    « علام گریاز  »و « زحما  گریاز  »و « تربد  گریز» ، ب  شدت توانمندتر از حدوا  اس

                                                
 ، سگ و مدمو ، تحمدال ندسا .   ز حدوانرت اهلی شد  مرنند گرببرخی هر گمر  می کنند ک  تربد  دربررۀ برخی ا 2

  توج  ندارند ک  موضوع این بحث ذات و مرهد  اصلی حدوا  اس ؛ در آ  روز از ترری  ک  اجداد وحشی آ  هر را اینر

از بادن   ب  طوری ک  طبدع  نسل آ  هار را « تحمدل بر نسل»اهلی کردند، تربد  را بر طبدع  آ  هر تحمدل کردند؛ یک 

 بردند ک  تحمدلی تر از تربد  گدر  اس .
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اس . و مشکل انسر  بود ، همدن اس . در مواردی از این مجلدات ب  شرح رفا  کا :   « مجمع االضداد»

بست  ب  ایان اسا  کا      پذیرترین موجود و مسئولیت گریزترین موجود است، انسان مسئولیت

 درصدی ب  فعلد  برسد. چ  ر تربد  ب  فعلد  برسد. و برکدامدک از این دو طرف در اث

تربد  مقدم اس ؛ پرورش دو محور دارد: پرورش جسام   برپرورش  تقدم پرورش بر تربیت:

تربدا  عادن    و پرورش شخصد  درو . تربد  بدو  پرورش شخصد  درو ، نتدج  ای نمای دهاد، بال   

اس ؛ هر پرورشی « اَعم و اَخصّ مطلق» پرورش شخصد  درو  اس . پس نسب  مدر  پرورش و تربد 

 تربد  ندس  امر هر تربدتی پرورش اس .

پرورش شخصد  درو  ب  طوری ک  روح فطرت، روح غریز  را مدیری  کند، اصل و اسرس تربد  

هدچ جنبۀ تحمدلی بر فرد مورد تربدا    اس ، سپس نوب  می رسد ب  جزئدرت تربد  ک  در این صورت

مربّی ک  خود دارای فطرت سرلم برشد از مربّی گری خود لذت خواهد برد، و هم  نخواهد داش ، و فرد

 علم تربد  بر اهلش لذیذتر می شود.

تربد  فرزند از شروع عمل جنسی پدر و مردر شروع مای شاود؛ چگاونگی     آغاز و انجام تربیت:

ماور در تولاد،   رعریا  یاک ساری ا    ،«ویارر »کدفد  تغذیۀ مردر و جندن،  مقررب  و حفرظ  از نطف ،

نرمگذاری ای ک  معطوف ب  این زمدنۀ تربد  برشد، تغذی  کودک، ختن ، تمرین الفبر، تمرین عبردات، و 

در یک جمل  پرورش فطرت او و پرورش جسمش در جه  شکوفرئی فطرت ب  حدی ک  او مدیر خود 

رد  ام و در ایان جار   آو 2«دانش ایمنتی در استالم  »برشد. همۀ این مسرئل را ب  طور اختصرر در کترب 

کتارب   ،«وستائل الشتیعه  »تکرار نمی کنم. و شرح کرمل این مسرئل حدرتی ب  صورت زیبر و کرمال در  

ک  مراجع  کنند  را از هر منبع و متن دیگر بی ندرز می کند. و امدد  اس  النکرح، ابواب احکرم االوالد،

 استفردۀ همگر  برشد. اس  حوزویر  جوا  و محقق ب  ترجمۀ آ  اقدام کنند تر مورد

 و پریر  زمر  تربد ، پریر  عمر پدر و مردر اس .

امرم علد  السالم در این دعر ب  مر یرد می دهد ک  برای فرزندا  مر  عمر طوالنی بخاواهدم:   حدیث:

اس ، نشار  مای دهاد کا      « برای من»ک  معنی آ  « لی»این حرف   «إِلَهِي امْدُدْ لِي فِي أَعْمَارِهِم»
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دوس  دارد.  غریزترً عمر فرزند ب  نفع والدین اس ، ن  نفع غریزی ک  هر پدر و مردری فرزندش را طول

بل نفع فطری ک  آ  را در یک حدیث از امرم صردق علد  السالم در می یربدم: یکی از شرگردانش گف : 

أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّيْتَ مَيوْتَهُنَّ وَ  لَعَلَّكَ تَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ »من دخترا  متعدد و زیرد دارم. امرم فرمود: 

گویار تاو مارگ آ      2«:وَ لَقِيتَ رَبَّكَ حِينَ تَلْقَياهُ وَ أَنْيتَ عَياص    -مِتْنَ لَمْ تُؤََْرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  را آرزو می کنی، بدا  اگر چندن آرزو بکنی و آ  هر بمدرند، در قدرم  )آ  اجری ک  در مرگ دخترا

حرلی ک  تو عصدر  گار   والدین می رسد( ب  تو نمی رسد. و پروردگررت را مالقرت می کنی در فرزند ب 

 هستی.

مرگ خواهی برای فرزند، نوعی دعر اسا . شاخص عرقال با  جاری چنادن دعاری خاالف          توضیح:

انسرند ، چرا دعری مثب  نمی کند همدن طور ک  امرم سجرد علد  السالم یرد می دهاد کا  بارای عمار،     

 دعر کندم. اوالد، تی جسمی، شخصدتی، هدایتی، عقلی و فکری و حتی وفور رزق و روزیسالم

و ندز: آرزو، نوعی خواست  اس ، انسر  عرقل چرا برید آرزوی منفی کند؟ بی تردید چندن کسی دچرر 

نقص روانی اس  و دس  کم از رحم  و لطف خدا مأیوس اس  ک  آرزوی مخرلف انسرند  می کناد.  

 خدا بزرگترین انحراف اس .و یأس از 

الْبَنُونَ نَعِيم  وَ الْبَنَاُُ حَسَينَاُ  وَ اللَّيهُ   »ب  ویژ  دربررۀ دخترا ؛ امرم صردق علد  السالم فرمود: 

پسرا  نعما  هساتند و دختارا  حسانرت هساتند. و       1«:يَسْأَ ُ عَنِ النَّعِيمِ وَ يُثِيبُ عَلَى الْحَسَنَاُ

نعم  هر برزخواس  خواهد کرد، امر دربررۀ حسانرت )بادو  برزخواسا (    خداوند )در قدرم ( دربررۀ 

 ثواب خواهد داد.

و اعطاری  « رحما  محاض  »آنچ  خدا ب  انسر  می دهد، یر نعم  اس  و یر حسن ؛ حسن   توضیح:

شاکر  صرفرً کریمرن  اس  و دربررۀ کرم هدچ برزخواستی ندس ، امر از نعم  هر پرسش خواهد شد کا   

 .«شكر المنعم واجبٌ»آوردی؟ زیرا عقل و دین حکم کرد  اس  ک   آ  را ب  جری

رَبانا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً »و لذا بهترین خواست  از خداوند آ  اس  ک  در قرلب حسن  خواست  شود: 
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 در قنوت نمرز برالتر از این دعرئی ندس . 2«.وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

« أَدْرِر»بهتر اس  اول با  معنای    «.أَرْزَاَُهُم يَدِي وَ عَلَى أَدْرِرْ لِيوَ »می گوید:  رزق مُدرّر:

 ک  صدغ  امر مخرطب اس  توج  شود:

اَدرّ  الناقة: جري  -آسمر  بررا  را ریخ . درّ السّماء بالمطر: -سرلَ: جرری گش . درّ العَرَقُ: لغت:

 شدرش جرری شد. لبنها:

یک مثارل مای آورم: شاترهر و گروهار، هنگارم دوشادد        « دَرّ»دق برای روشن شد  معنی اصلی و دق

اسا  و  « خوش دوش»دامدارا  می گویند: فال  گرو  شدرشر ، دو رفترر متفروت از خود نشر  می دهند،

اس . هر دو شدر دارند و ممکن اس  شدر یک گرو بد دوش بدشتر هم برشد، لادکن  « بد دوش»آ  دیگر 

  ب  پسترنش فشرر می آورند، شدر ب  سختی خرر  می شود، در عدن حارل  دوشدد  آ  دشوار اس ؛ هر چ

حدوا  را در پدش چشم آ  نگ  دارد تر محب  حداوا    آ  ب  دو نفر ندرز هس ، یکی بچۀ وشدد دبرای 

 ب  بچ  اش موجب فروریزی شدرش شود، و دیگری آ  را بدوشد.

 تار  م مای کارد  یک آهناگ دلنشادن تارنّ   در دامداری هری سنتی گرهی خرنمی ک  شدر را می دوشدد 

احسرسرت حدوا  تحریک شود و شدر را رهر کند تر دوشدد  شود. امر در دامداری هاری صانعتی، مرشادن    

 دوشند  می مکد و برصطالح پدر حدوا  بد دوش را در می آورد و شدرش را تر آخر می دوشد.

یارا  ردم، و اال ندرزی ب  این مثل نبود زچو  در لغ ، سخن از شتر آمد  بود، مثرل را از گرو و شتر آو

 دهر د هر وق  محبتش ب  فرزندش تحریک می شود، شدر ب  راحتی ب  هر خرنمی ک  مردر اس  می دان

کودک می رود. گرهی هم برخی کودکر  ب  حکم غریز  حرکرتی می کنند حتی گرهی دس  ب  پساتر   

 ب  دهر  کودک برسد.مردر می زنند تر محبتش ب  جوش آید و شدر ب  راحتی 

ر، یعنی روزی ای ک  هم ب  راحتی با   رزق مُدرَّ«. ریزش ب  راحتی و ب  فراوانی»یعنی « الدَّر»مصدر 
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دس  آید و هم مرنند بررش بررا ، فراوا  و بسدرر برشد. در قرآ  نداز مصادر دیگار از ایان واژ  آماد :      

با  معنای   « دُرّ»از همدن ریش  اسا    2«.نْهارَ تَجْري مِنْ تَتْتِهِمْنَا الْأَأَرْسَلْنَا الساماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَ جَعَلْ»

 1«.كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ» چدزی ک  نور از آ  می ریزد

وَ أَدْرِرْ لِيي وَ عَلَيى يَيدِي    : »اکنو  برویم ب  سوی معنی کاالم امارم علدا  الساالم؛ مای گویاد      

 روزی آنر  را ب  آسرنی و فراوانی بریزا  برای من. و )خدایر( ب  دس  من «:أَرْزَاَُهُم

ب  دس  من. یر: بر دسا  مان. چا  زیبرسا  همدشا  والادین بار        « علی یدی»برای من. « لی» نکته:

فرزندا ، مرلی را بدهند. و این برای هر دو طرف زیبر و دلنشدن اس . امر اگر فرزند چدازی با  پادر یار     

 مردر بدهد، دو صورت دارد: 

والدین، محتر  نبرشند و اعطری فرزند جنبۀ صرفرً هدی  داشت  برشد، برای هر دو طرف شدرین  اگر -2

 تر اس .

اگر والدین محتر  برشند، و اعطری فرزند عنوا  کمک مرلی داشت  برشد، برز شدرین امر شدرین تار   -1

 ندس .

اس . و لذا امرم می گوید:  امر اعطری والدین ب  فرزند همدش  و در هر حرل شدرین تر بل شدرین ترین

خدایر روزی آنر  را برای من و ب  دس  من بریزا  و فراوا  هم بریزا . و مهم این اسا  کا  در دعاری    

بود، در مقرم فرزناد نگفا : خادایر    « دعری فرزند بر والدین»قبلی )دعری بدس  و چهررم( ک  موضوعش 

نکت  ای مهم، دقدق و تعددن کنند  اس  ک  در  روزی والدینم را برای من و ب  دس  من بریزا . این یک

 فرق مدر  این دو دعر می بدندم.
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 بخش دوم

 انسان و فرزند

 لغت

 «معانی و بیان»سفری کوتاه به دانش 

 متون مقد  و هرمنوتیک

 آفت خطرناک در دانشگاه و حوزۀ علمیه

 اختالف مثبت و منفی

 امّت واحدۀ مثبت و منفی

 والیت و مدیریت

 تبرّی تولّی و

 داشته های فرزند از دیدگاه والدین

 ویژگی های دینی عملی و اجتماعی
 

وَ اَْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِيَاءَ بُصَرَاءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ  وَ لِأَوْلِيَائِكَ مُحِبْينَ مُنَاصِحِينَ  وَ »

)خدایر( آنار  را ندکوکارر، اهال تقاوی، صارحب       و «:لِجَمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِينَ  آمِينَ

بصدرت، اهل شندد ، و اطرع  کنندگر  از تو، قرارد . و قرارد  آنر  را دوسا  دارا  اولدارء خاودت و    

 خدرخواهر  بر همدیگر. و آنر  را بر همۀ دشمنرن  معرند و مبغض قرارد . آمدن.

 



 انسر  و علوم انسرنی در صحدفۀ سجردیّ  331
 

 

 شرح 
 

منرصحدن یعنای کسارنی   «. نصدح »از ریشۀ  -ل صدغۀ جمع اسم فرعل از برب مفرع -منرصحدن لغت:

 ک  نسب  ب  همدیگر نرصح هستند.

 نرصح: خدرخوا : دلسوزی کنند . -نصدح : خدر خواهی: دلسوزی.

نصدح  را در فررسی و ترکی ب  معنی پند و اندرز ب  کرر می برند، امار در عربای چنادن کارربردی     

ز مصاردیق    دلسوزی می کند و در این صورت، پند یکی اندارد. ظرهراً در فررسی نظر ب  اینک  پند دهند

را ب  این معنی ب  کرر برد  اند و ب  حدی رایج شاد  کا  برخای از محققار       عملی نصدح  می شود، آ 

فررسی زبر  دچرر اشتبر  عمدق شد  آ  را در متو  عربی ندز ب  معنی پند و اندرز گرفت  اند ک  غلط بادّن  

 صحدف  ندز دچرر این غفل  شد  اند.اس . برخی از مترجمدن 

أَشْيهَدُ لَيكَ بِالتَّسْيلِيمِ وَ التَّصْيدِيٍِ وَ     »در زیررت حضرت ابوالفضل علد  السالم، می گاوئدم:   

گواهی می دهم ک  تو بار   2«:وَ السْبْطِ الْمُنْتَجَبِ...الْمُرْسَلِ  (ص)لنَّصِيحَةِ لِخَلَفِ النَّبِيْالْوَفَاءِ وَ ا

و بارایش   آل ( تسلدم بودی و او را تصدیق کردی و علد  اهلل صلیبرگزیدۀ پدرمبر مرسل ) بطجرنشدن و س

 وفردار و خدرخوا  بودی.

نمی دانم حضرات مترجمدن )ک  حتمرً ب  زیررت آ  حضرت رفت  اند، و اگر نرفت  اند، از دور لب ب  

زبر  آورد  اند؟ آیر حضارت عبارس امارم    را ب  چ  معنرئی ب   «النَّصِيتَة»زیررتش گشود  اند( این کلمۀ 

السالم را پند و اندرز می داد!؟! آیر امرم حسدن ب  پند و اندرز کسی ندرز داش !؟! این جرس   حسدن علد 

 ک  گفت  اند: غلبۀ فرهنگ، عقل و اندیش  را ندز محصور می کند. 

ش نظار بادهم، موضاوعش    یکی از هوشمندا ، پریر  نرم  دکتری اش را آورد  بود ک  مان دربارر  ا  

ترجم  کرد  و بر این محور بحاث کارد    « انتقرد از امرمر  جرمع »بود ک  آ  را ب   «نصيحة االئمّه»

بود ک  آری در مکتب شدع  برید از امرمر  ندز انتقرد شود تر چ  رسد با  حرکمار  غدار معصاوم. ساپس      
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ستند، حمد خدای را ک  ب  خود آمدناد.  معلوم شد ک  افراد متعدد در صدد نوشتن چندن پریر  نرم  ای ه

و این نشر  می دهد ک  برخای   2البت  یکی از آنر  از تز خود دفرع هم کرد  و نمرۀ برالئی هم گرفت  بود،

 از اسرتدد دانشگر  در چ  بستر فکری قرار دارند. 

 . تقی یعنی کسی ک  خودش را می پرید تر دچرر خطر و بدی نگردد -صدغۀ جمع تقی. اتقیاء:

و صادغۀ صاف  مشابهۀ آ     « واقای »اس . اسام فرعال آ    « الوقری »و « الوقی»مصدر ثالثی مجرد آ  

 می شود. « وقیّ»

تقی ندز صف  مشبه  اس ، اهل لغ  آ  را از برب افتعرل دانست  اند. در این صورت برید گف : ایان  

ب از وقی یقی، اس  کا  از  صدغ  از استثنرئرت اس . لدکن می توا  گف : این همر  صدغۀ مضررع مخرط

تقی ندز بر قصد اسمدّ ،  1ک  افرادی بر آ  نرمگذاری شد  اند.« تغلب»شد  اس  مرنند « قصد اسمدّ »آ  

 کرربرد صف  مشبه  یرفت  اس . اهل لغ  تربع استعمرالت هستند، ن  تربع قواعد ادبی.

 تقی یعنی کسی ک  اهل تقوی اس . 

 ک  شخص را از بدی هر و منکرهر برز می دارد. « کۀ شخصدتیمل»تقوی عبررت اس  از  تعریف:

ب  کرر می رود، لدکن این معنی اصلی آ  ندس  ولی یاک  « ترس از خدا»کلمۀ تقوی مجرزاً ب  معنی 

کرربرد شریع و رایج اس . قرآ  ندز ک  بر زبر  امّی )= مردمی( آمد ، در موارد بسدرری با  همادن معنای    

 آورد  اس . 

اس . وقتی واژۀ تقی ب  عنوا  صف  مشبه  از آ  مای آیاد،   « خصل  درو »حرکی از « تقوی»خود 

، التّقی، همگی از مقولا   التّقاةبدشتر ب  خصل  درو ، دالل  می کند. پس واژ  هرئی از قبدل: تقی، متّقی، 

 مرم علد   شنرسی و شخصد  شنرسی هستند حتی اگر ب  معنی مجرزی رایج، ب  کرر رفت  برشند. ااهری رو

ب  مر یرد می دهد ک  از خداوند بخواهدم ک  فرزندا  مر  را ب  خصل  و ملکۀ « اتقدرء»السالم بر کلمۀ 

 شخصدتی تقوی، موفق کند. 

 صدغ  جمع بصدر، از ریشۀ بصدرت. بُصراء:

                                                
 البد این پریر  نرم  در قفسۀ پریر  نرم  هری دانشگر  تهرا  هس . 2

 و همچندن اس  یزید. 1
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 بصدرت عبررت اس  از ندروی تشخدص و تحلدل دربررۀ هر چدزی و هر امری.  تعریف:

نظر سردگی و پدچددگی، متفروت و مدرّ  هستند، بصدرت و توا  تحلدل انسار  هار   اشدرء و امور، از 

ندز متفروت و مدرّ  اس . و مسئل  می رود ب  فرز نسبدّ . آ  بصدرت ک  امرم برای فرزندا  می خواهد، 

 کدام درج  اس ؟ معدرر چدس ؟ 

انسارند  خاود را حفرظا     بصدرت در حدی برای انسر  الزم اس  ک  بتواند ب  وسادلۀ آ ،   معیار:

 کند.

و بر معدرر کلدد طالئی: بصدرت آ  ندروی تشخدص و تحلدل اس  ک  انسر  ب  وسادلۀ آ  از عصادر    

 روح غریز  بر علد  روح فطرت، جلوگدری کند. 

اگر ندروی تحلدل در خدم  غریز  برشد، بصدرت ندس ، بل شدطن  اس  و ابلدس در ایان بصادرت   

آورد  اسا ،  « اتقدرء»را پس از واژۀ « بُصراء»السالم واژۀ  اس . و لذا امرم علد  منفی، قوی ترین مخلوق

یعنی بصدرت ب  شرط تقوی، مطلوب و نعم  اس ، واال بی بصدرت بود  بهتر از بصدرت ابلدسای اسا .   

 خطر اَبل  بود ، برای انسرند ، کمتر از خطر شدطر  بود  اس . 

ند . مراد معنی لغوی ندس ، چارا کا  همگار  دارای تاوا      صدغۀ جمع سرمع ب  معنی شنو سامعین:

السالم برای فرزندانی ک  گوش دارند و مای شانوند دعار مای      شندد  ب  معنی لغوی را دارند. و امرم علد 

 کند ک  سرمع برشند. و این معنی دیگر اس  ک  می توا  آ  را معنی اصطالحی نرمدد.

ک شندد  هر را ب  دق  بشنود و از سخنر  صحدح  سرمع کسی اس  تعریف در کاربرد اصطالحی:

 پی روی کند. 

بشنود و از آ   . کسی ک  سخن را برصطالح از این گوش«سَمْعاً وَ طَاعَةً»در اصطالح رایج می گویند: 

 سرمع اس  امر اصطالحرً سرمع ندس .  گوش رهر کند، لغترً

 

 «معانی و بیان»سفری کوتاه به دانش 
 

، از بارب مثارل در   «قرعدۀ عادول »یک قرعد  داریم ب  نرم « معرنی و بدر »علم در  یک پرسش مهم:

چهررم از غدرب ب  خطرب عدول  ۀاول گزار  هر ب  صورت غریب آمد  اند، از اول آی ۀسورۀ حمد س  آی
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ز یاک  ند مو تر آخر سور  بر تخرطب پدش می رود. در این کالم امر «إِيااكَ نَعْبُدُ و...»کرد  و می فرمرید 

همگی صدغۀ صف  مشبه  هستند ک  ب  خصال  درونای   « ابرار، اتقدرء، بُصراء»عدول هس ؛ واژ  هری 

داللا   « فعال »دالل  دارند. آ  گر  از آ  عدول کرد  و واژۀ سرمعدن را بر صدغۀ اسم فرعل آورد  ک  ب  

عادول کارد و    ک  صف  مشبه  اسا ؟ و چارا از آ   « سمدعدن»ن  ب  خصل  درونی. چرا نگف   2دارد

 ؟ -سخن را از یکنواختی خرر  کرد

عدول از ظرایف کالم اس  ک  اگر بر اسرس یک حکم  نبرشد، نردرس  می شاود و ساخن    پاسخ:

را دچرر دوگرنگی در جریر ، می کند و ب  فصرح  آ  لطم  می زند، و اگر دارای حکم  برشد، کاالم  

ر رسرندد  معرنی می افزاید و یاک ساخن را دارای دو   را زیبر می کند؛ زیبرئی ای ک  بر توانمندی سخن د

 کرربرد متضرمن می کند. 

 زیبرئی سخن بر دو نوع اس : 

 کرربردی ندارد.  ،زیبرئی محض: این هنر محض اس  و غدر از دلچسب بود  سخن -2

 ب  آی  هری سورۀ حمد توج  کندد:  1می دهد. ب  سخن زیبرئی ای ک  یک کرربرد ضمنی ندز -1

 عرلَم هر اس .  ۀستریش فقط از آ ِ خدا اس  ک  پرورند  هم دُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ:مْالْتَ

 او ک  بخشند  اس  ب  همگر  )ب  مؤمنر  و ب  کرفرا ( و مهربر  اس  بر مؤمنر . الرَّحْمنِ الرَّحيمِ:

 او ک  مرلک روز جزاء اس . مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ:

 ؛ هم دندر و هم آخرت در دس  اوس ، پاس بریاد فقاط او را عباردت     اکنو  ک  خداوند چندن اس

کرد و فقط برید از او کمک خواس . پس الزم اس  از روند غدرب سخن عدول شود و بر خطرب ب  این 

 تر آخر سور . إِيااكَ نَعْبُدُ وَ إِيااكَ نَسْتَعينُ...خدا گفت  شود ک : 

ایان  « عدول»  پرداخت  شود، تنهر بر   توضدحرت بی هود  تصریح شود و ببدو  این ک  ب  این حکم

خودداری می شود « اطرلۀ بی هود »پدرم حکدمرن  را می دهد؛ هم بر زیبرئی کالم افزود  می شود و هم از 

 و هم آ  حکم  ب  طور نرگفت ، گفت  می شود. 

                                                
 و همچندن تر آخر این بخش صدغ  هری اسم فرعل آورد  اس : مطعدن، منرصحدن، معرندین و مبغضدن. 2

   در ضمن همدیگر هستند، می کند.  یعنی دو کرربردی ک« پدرم متضرمن»و آ  را دارای دو  1
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و  را می خواهد. امار  السالم ندز در این کالم، اول خصل  هری ندکو و زیبرئی شخصد  در امرم علد 

بدرونی ندرنگدزند، بی هاود  و  « فعل»داشتن خصریل ندکوی درونی کرفی ندس  و اگر شخص را ب  عمل و 

، اتقدرء و بصراء هستند امر کرری در کماک با    بسر کسرنی ک  در درو  خود ابر یرءبی فرید  می شوند؛ 

دل علم و اندیش  ندارند، و برصاطالح روا   دیگرا ، اصالح جرمع ، امر ب  معروف و نهی از منکر، و تبر

هستند این قبدل افراد گرچ  نسب  ب  دیگرا  بی آزار، و بدو  ضرر هستند، امر افراد « درو  گرا»شنرسی 

إِنِّي أَعْلَمُ مدا  »ندستند، امر مصداق  2«يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ»مورد نظر اسالم ندستند. گرچ  مصداق 

 ندز ندستند.  1«ونال تَعْلَمُ

می گوید: این خصریل ندک « عدول از صدغۀ صف  مشبه  ب  صدغۀ اسم فرعل»السالم بر این  امرم علد 

 اس  حکم  این عدول.  این درونی وقتی مفدد و مطربق نظر اسالم می گردد ک  ب  مرحل  عمل برسد. و

ین هم  ب  ظرایف علمی، مطربق اصول شر ، ا« تبدر »السالم( در کالم شر  و  قرآ  و اهل بد  )علدهم

بر استحکرم حکدمرن  سخن می گویند؛ همۀ ابعارد، روا  شانرختی   « پدرم رسرنی»، و «بدر  شنرسی»و فروع 

سخن، و مجهز کرد  کالم ب  ندروی قدرتمند رسرنۀ زبر ، را بر دق  تمرم در نهریا  قاوت و دقا ، در    

 می شود:« امّی»سیِ نظر می گدرند. و سخن شر  دارای دو معجزۀ اسر

امّی اس : یعنی بر بدر  مردمیِ عمومی اس  و در عدن حرل برای متخصصدن تخصصی ترین مسارئل   -2

 را بدر  می کند. 

اس ؛ یک سخنی اس  ک  سخن دیگر را « کالم مردر»ندس ؛ « کم محتوا»امّی اس : یعنی کالم  -1

ر ضمن خاود دارد، بال در ماواردی پدارم هاری      در بطن خود دارد، یک پدرم اس  ک  پدرم دیگر را ندز د

بارای قارآ  بطنای هسا  و بارای آ        3«:بَطْنٌ لِلْقُرْآنِ ظَهْراً وَ بَطْناً وَ لِبَطْنِهِ»متعدد را. ک  فرمود: 

 بطنش ندز بطن دیگر اس . 

هاری شار ، سادرق و      قرآ ، علم اس . و همۀ متو  حدیثی مر ندز علم اس ؛ الفرظ شر ، گزینش واژ

                                                
 سورۀ بقر . 31آیۀ  2

 همر . 1

 .211ص  3عوالی اللئرلی،    3
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همگی بر اسرس اصول علمی اس . آ  گر  پدرم هاری شار     ،ظرم واژ  هر برهمدیگر، آهنگ و آوای کالمن

ی محض ندستند، سخنر  زیبر هستند بر پدرم هری برهمگی و بدو  استثنرء پدرم علمی هستند، تنهر سخنر  زی

ما عَلَّمْنداهُ الشِّدعْرَ وَ مدا     وَ»ندستند گرچ  زیبرئی هری گفترری و بدرنی را دارناد؛  « شعر»علمی زیبر. و لذا 

یم، و شاعر شریساتۀ او ندسا ، و    ب  او )پدرمبر( شعر تعلدم ناداد  2«:لَهُ إِنْ هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبين يَنْبَغي

وَ مدا هُدوَ بِقَدوْلِ    »اسا .   1«ءٍتِبْياناً لِكُدلِّ شَديْ  »آنچ  او آورد  اس ، ندس  مگر قرآ ِ تبددن کنند  ک  

 و ندس  آ ، سخن یک شرعر.  3«:عِرٍشا

 

 متون مقد  و هرمنوتیک

 هعلمیّ ۀآفت خطرناک در دانشگاه و حوز
 

پس از مبحث برال، اکنو  جری آ  اس  ک  نگرهی ب  دانشگر  هری مر  و آ  گر  ب  حوز  هری مر ، 

 داشت  برشدم: ابتداء مقصودم را در یک جملۀ مختصر می گویم: 

علمی و دانشگاه های غربی الزم و ضروری است، امتا در جامعتۀ    هرمنوتیک برای محافل

 اسالمی و مراکز علمی مسلمانان جائی ندارد. 

امر این سخن در این قرلب فقط یک ادّعر اس  و برید ب  طور مشروح بدر  شود تر هام شافرف و هام    

 مستدل گردد: 

دک )ک  اماروز با  عناوا     هرمنوتدک یعنی برداش  هری متفروت، بل مختلف از یک متن. هرمنوت

انسار   »مطرح می شود( شنرخ  درس  آ  الزم گرفت  کا  مرهدا  و چدساتی آ  در علام     « علم»یک 

بررسی شود، سپس ترری  تولد آ ، و منشرء آ  ک  در یک جریر  ترریخی بود ، بررسی گردد تار  « شنرسی

وا  یاک علام چدسا ، و    روشن شود ک  هرمنوتدک چدس ، دارای چ  مرهدتی اس ، و لزوم آ  ب  عن

                                                
 سورۀ یس.   61آیۀ  2

 سورۀ نحل.   81آیۀ  1

 سورۀ حرقّ . 32آیۀ  3
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 ؟-؟-چرا جریگر  علمی یرفت  اس ؟

مسلّم «. اختالف و انسر »در این مرحل ، محور بحث عبررت اس  از  «:انسان شناسی»در مرحلۀ 

اسا   « تبدار  کالّ شادئ   »از ذاتدرت او اس . قرآ  ک  « اختالف نظر»اس  ک  انسر  موجودی اس  ک  

 ببدندم در این مسئل  چ  بدرنی دارد؟ 

و در این جر پدش از هر چدز، ب  صراح  می گویم: بحث مر تعبّدی ندس ، یعنی ب  ساخن قارآ  در   

خوانند ،  هم این مسئل  بر این دید نگر  نمی کندم ک  چو  قرآ  اس  برید بپذیریم، بل هم من نویسند  و

روشنی علمد  بدر  قرآ  بدو  تعبّد و )نعوذ برهلل( بر دید یک فرد غدر مسلمر  ب  مسئل  می نگریم تر ب  

 را در این موضوع ب  طور آزادان  و بی طرفرن ، دریرف  کرد  و قضروت کندم. 

را ب  دو نوع تقسدم می کند: اخاتالف  « اختالف نظر»قرآ   اختالف فکر انسان ها از نظر قرآن:

زم و حدرتی می نظر مثب  و مفدد، اختالف نظر منفی و مضرّ. اختالف نظر مثب  را یک امر آفرینشی؛ ال

داند ک  انسر  بدو  آ  انسر  نمی شود. امر اختالف نظار منفای را مضارّ و خطرنارک و منهادم کنناد        

 انسرند  می داند. 

فوراً این سخن را ب  معنی ژورنرلدستی و سطحی، معنی نکندد، قدری تحمل و تأمل فرمرئدد زیارا کا    

 عمدق ترین مسرئل علمی اس :  مسئل  عمدق تر از آ  اس  و از نظر ژرفری علمی، از

كداَن النَّداُ  ُأمادًة واِحدَدًة َفبََعدَث اللَّدُه النَِّبيِّديَن ُمَبشِّدريَن َو         »سورۀ بقر  را می خواندم:  123اول آی  

  بودند )هدچ اختالفی نداشتند( ک  خداوند پدارمبرا  را مبعاوث کارد با      مردم تنهر یک امّ «:مُنْذِرينَ

 و بدم دهندگر .عنوا  بشررت دهندگر  

 اکنو  از این آی  چ  می فهمدم؟ پرس  چند پرسش را برید دریربدم:

در این آی ، چدس ؟ آیر کل مردم روی زمدن اس ؟ یر یک قوم و قبدلا ؟ نظربا    « النّرس»مراد از  -2

 بر صدغۀ جمع آمد ، معلوم می شود ک  مراد کل مردم روی زمدن اس . « نبدّدن»این ک  

بودند؟ در خود قرآ  می بدندم کا  از  « امّ  واحد »ی زمدن، کی و در کجری ترری ، کل مردم رو -1

آغرز و در وقتی ک  خرنواد  آدم و حوّا بر دو پسرشر  بودند ن  تنهر امّ  واحد  نبودند بل برادری بارادر  

 در این آی  چ  معنرئی را دارد؟ « کر »دیگر را کشت  اس . پس این کلمۀ 

چند قرعد  ادبی را آورد  و  «مغنی اللّبیب»تبحّر، و سخن شنرس بزرگ( در آخر ابن هشرم )ادیب م
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اصل اس  در فعل. و گارهی   نیراد از صدغۀ فعل وقوع آ  اس  و امی گوید: گرهی م« قرعدۀ خرمس »در 

رسادد  با    « فابلغن »مراد از  2،«إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ»اس  مرنند « مشررف »مراد 

در »ندس . پس مراد « مسکوهنا»برای  یپریر  مدت ندس ، زیرا اگر مدت عدّ  ب  پریر  برسد، دیگر جرئ

 اس . « شرف پریر  یرفتن

وَعْدداً  »مرنند  1مراد اس  ن  وقوع آ ،« توا  بر انجرم آ »سپس می گوید: گرهی از یک صدغۀ فعل، 

یعنی مر چندن توانارئی را  «. کنّر فرعلدن»وعد  ای ک  هنوز عمل نشد  را می گوید  3،«لينعَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِ

 داریم.

مورد بحث مر ندز از این قبدل اس ؛ یعنای ماردم در شُارف اما  واحاد  شاد         ۀدر آی« کر »کلمۀ 

 بودند، ک  خداوند پدرمبرا  را مبعوث کرد و نگذاش  مردم امّ  واحد  شوند. 

حث را بر شکدبرئی پی گدری کندد؛ اگر پدرمبرا  و نبوت هر نمی آمدناد ماردم یاک اما      لطفرً این ب

واحد  و بدو  فرق  هر می شدند. امر ام  واحد  از نوع منفی اش. پس ام  واحد  بود  ندز بر دو ناوع  

 آی  هر داریم.  ،اس : ام  واحدۀ منفی و ام  واحدۀ مثب . و دربررۀ هر دو

ی این موضوع، کندوی زنبور عسل را مثرل می آورم: زنبورا  در کنادو یاک   برا امت واحدۀ منفی:

اجتمرع هستند و یک ام  واحد  بدو  کوچکترین اختالف؛ بر تقسدم کرر منظم و معدن: کرر پرساتررا   

مشخص اس ، وظدفۀ نگهبرنر  ندز معدن اس ، کرر جمع کنندگر  و آورندگر  شهد هم مشاخص اسا .   

اس . امر این ام  واحد بود  زنبورا ، مرهد  منفی دارد؛ مدلدو  هر سرل اس  ک  نقش ملک  ندز معلوم 

زنبورا  در همر  حرل  در جر می زنند و ایستر هستند؛ هدچ تحولّی، تکرملی و پدشرفتی در زیسا  شار    

ر  نداد  و نخواهد داد. این ایسترئی ب  خرطر آ  اس  ک  آ  هر اختالف نظر، اخاتالف بدانش، تفاروت    

شخدص ندارند تر از تضررب نظرهر و بدنش هر و تشخدص هر، تحرکی ب  وجود آید و آ  هار را متحاول   ت

 کند.
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انسر  را متحول می کند؛ اختالف منشرء ناو آوری هار و    ۀبنربراین، این اختالف نظر اس  ک  جرمع

یاک حاد بارالتر،    ابتکررات و کشفدرت اس . اگر نبوت هر نمی آمدند انسر  ندز مرنند زنباور )البتا  در   

چو  انسر  روح فطرت هم دارد( یک امّ  واحدۀ ایستر می شد، نبوت هر آمدند و نگذاشتند کا  فکار   

 نرس ندز مرنند فکر زنبورا  منجمد و ی  زد  و ایستر برشد. 

و تمد  ثمود )تمد  ساومر(، و   -آکد -از این دیدگر ؛ حتی تمد  هری ملحد و معرند مرنند تمد  عرد

ۀ مصر، ندز در اثر تکرنی ک  نبوت هر ب  فکر بشر داد  اند، ب  وجود آمد  اند. و لذا همدشا   تمد  فراعن

 ک  از سوء استفرد  از دین نرشی شد  اس . « دین بود  بر علد  دین»، خود یک «بی دینی»در ترری  بشر، 

  نبوت هر در وک  نبوت هر آ  را ب  تحرک آوردند. و انسر  بد« اختالف مثب  و الزم»این بود آ  

« کر »و دارای توا  و استعداد امّ  واحدۀ منفی را داش . و این اس  معنی  شرف ام  واحدۀ منفی بود

 مورد بحث مر ک  نمونۀ دیگر آ  را در آی  دیگر خواهدم خواند. ۀدر آی

مورد بحث س  بخاش دارد بخاش اول آ  را با  همارا  بخاش دوماش دوبارر          ۀآی اختالف منفی:

قِّ لِيَتْكُمَ كانَ النَّا ُ أُماةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْتَ» بخواندم:

می فرمرید: اختالف الزم بود و عرمل تحول و تکرمل اجتمرعی بود، امار نا     «.بَيْنَ النَّا ِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ

ر آشفت  و بی برنرم ، زیرا در این صورت ب  اختالف منفی مبدل می شود و بر انسرند  انسر  لطم  ب  طو

تر اختالف نظرهر و بدنش هر در شدید می زند. و لذا بر نبوت هر، برنرم ، کترب و قرنو  و قرعد  فرستردیم 

 مثب  پدش بروند.  در جه  بستری مشخص و

ک  بار تحریاک نباوت هار با  حرکا  در مای آیاد کا           منشرء اختالف مثب ، روح فطرت اس  

وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْدتَأْدُوهُمْ مِيََداقَ فِطْرَتِدهِ وَ     رُسُلَهُ فِيهِمْ فَبَعَثَ»امدرامؤمندن در این برر  می فرمرید: 

 پدارمبرانش را  پس خداوناد  2«:يَِ وَ يَُِيرُوا لَهُمْ دَفَاِِنَ الْعُقُولِيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيا نِعْمَتِهِ وَ يَتْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِ

بود ب  یردشر  بدرورند و  مردمدر مدر  آنر  مبعوث کرد و ایشر  را پی در پی فرسترد، تر پدمرنی ک  فطری 

عدادهری نعم  فراموش شدۀ شر  را یرد آوری کنند، و ب  را  تبلدغ بر آنر  گفتگو نمریناد، و دفارئن )اسات   

 پنهر  شدۀ( عقول را برای شر  شخم زد  و بدرو  بدرورند. 
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پس، بخش دوم آی  می گوید: اختالف مثب  وقتی می تواند مرهد  مثب  خود را حفظ کند کا  در  

 بستر همر  نبوت هر جرری برشد. 

منشرء اختالف منفی، روح غریز  اس  ک  خود خوا  اس  و  است:« بغی»منشاء اختالف منفی، 

برای منرفع شخصی خود، سرز مخرلف  می زند. اکنو  آیا  را با  همارا  بخاش ساوم )از اول تار آخار(        

قِّ لِيَتْكُمَ كانَ النَّا ُ أُماةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْتَ»بخواندم: 

هَددَى  ا اخْتَلَفُوا فيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إِالَّ الَّذينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنا ُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَبَيْنَ النَّا ِ فيمَ

ماردم در   «:يمصِدراطٍ مُسْدتَق   اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الْتَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدي مَنْ يَشاءُ إِلدى 

رف امّ  واحدۀ )منفی( بودند ک  خداوند پدرمبرا  را ب  همرا  کترب و برنرم  مبعوث کرد )تر دچارر  شُ

د مدر  مردم در آنچ  اختالف منفی می کنند. و اخاتالف  نایسترئی امّ  واحدۀ منفی نبرشند( و داوری کن

پس از آ  کا  بدّنارت    و ای شر  داد  شدک  آ  برنرم  بر پس از آ کردند در آ  برنرم  و کترب، مگر ن

برای شر  آمد، این اختالف در دین، ب  علّ  بغی )= سهم خواهی= خود خواهی= ب  من چ  مای رساد=   

در مدر  شر  ب  وجود آمد. پس خداوند آ  هرئی را ک  ایمر  آورد  بودند هدای  کرد « سهم من چدس 

خداوند هر کسی را ک  بخواهد ب  صراط مستقدم هدای  ب  آنچ  اختالف کرد  بودند در آ  بر اذنش. و 

 می کند.

یعنای هادای    «. اختلفاوا »متعلق اس  ب  « جرر و مجرور»توج  کندد، این « برذن »ب  کلمۀ  توضیح:

 کرد ب  آ  اختالفی ک  مأذو  بود. 

ود من برای رعری  اصطالحرت ادبی روز، گفتم: اختالف مثب  و اختالف منفی. اکنو  اصاطالح خا  

 قرآ  را بدروریم: قرآ  اختالف را ب  دو نوع تقسدم می کند: 

ند تار اما  انسارنی مرنناد     داختالف مرذو ؛ همر  اختالف ک  نبوت هر آ  را ب  تحرک در آور -2

 ام  کندوی زنبور، امّ  ایستری واحد، نبرشد. 

 آ  جلوگدری شود.  اختالف غدر مرذو  ک  برید مطربق برنرم  و کترب نبوت هر عمل شود تر از -1

خداوند ب  اختالف مثب  اذ  داد  و مؤمنر  را ندز ب  آ  راهنمرئی کرد  اس . امار اخاتالف منفای،    

 خود خواهرن  و غریز  گرایرن  و بر علد  اقتضرئرت فطرت انسر  اس .

عَلَ النَّا َ وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَ»سورۀ هود ندز ب  بحث مر نرظر اس :  221و  228آی  هری  آیۀ دیگر:
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و اگر پروردگررت می خواس ،  «:لَقَهُمْإِالَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَ -أُماةً واحِدَةً وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفينَ

مگار کسای کا      -همۀ مردم را یک ام  واحد  قرار می داد ولی آنر  هموار  اختالف خواهند داش 

 مردم را آفرید  اس .  پروردگررت رحمتش کند. و برای همر ،

آفرید  اس : یعنی انسر  را برای اختالف آفرید  ک  هر کس در این  را و برای همر ، مردم توضیح:

 اختالف از مسدر مثب  خرر  نشود و ب  مسدر منفی اختالف )= بغی( وارد نشود، سعردتمند خواهد بود.

كُونَ النَّا ُ أُماةً واحِدَةً لَجَعَلْندا لِمَدنْ يَكْفُدرُ    وَ لَوْ ال أَنْ يَ»سورۀ زخرف می گوید:  33آی   آیۀ سوم:

اگر نبود ک  مردم امّ  واحد  می شدند، برای  «:بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُون

ز نقر  و بارلکن هارئی   آنر  ک  ب  خدای رحمر  کرفر می شوند خرن  هرئی قرار می دادیم بر سقف هرئی ا

 ک  بر آ  هر ظرهر شوند.

بود  را مردود و منفور می نرمد. بدیهی اس  هار امّا  واحاد ،    « ام  واحد »این آی   -2 توضیح:

مردود ندس  ب  ویژ  امّ  واحدۀ زمر  ظهور امرم زمر  )عجل اهلل تعرلی فرج ( و آیا  هارئی مار را با      

پس برای انسر  دو  2«.هذِهِ أُماتُكُمْ أُماةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون إِنَّ»ام  واحد  بود  دعوت می کنند: 

 نوع امّ  واحد  امکر  داشت  و دارد: امّ  واحدۀ مثب . و امّ  واحدۀ منفی و مردود. 

اول بحاثش   ۀاسا  کا  در آیا   « کار  »تعبدر می کند کا  از همار    « یکو »این آی  ندز بر کلمۀ  -1

بر این فرق ک  آ  آی  ایسترئی و راکد بود  اولدّۀ اجتمرع بشری )شبد  ایسترئی و رکاود اجتمارع    گذش ،

زنبورا  کندو( را در نظر داش ، و این آی  در فرصلۀ نبوت هر ک  انسر  در اثر نبوت ب  نعم  اخاتالف  

نبرشاد، بارز انسار     اس  ک  اگر در این مرحل  ندز اختالف نظرهار    نظر رسدد  و صنریع را اختراع کرد

 ام  واحد  می شود و تفروت طبقرت ثرب  و ایستر و راکد می مرند و جرمع  از تحول برز می ایستد.

بنربراین در صورت فعلی ندز اختالف داشتن و ام  واحد  نبود ، ضرورت دارد ک  دساتکم عادّ  ای   

الخر  ب  ام  واحدۀ مثب  می در را  راس  می مرنند، و همدن روند اس  ک  جرمعۀ جهرنی انسر  را بر

و برای چندن روندی آفرید  اس  ک  در طول ترری  همدش  حق و نرحق برشد  «:وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ»رسرند. 

همگر  با  صاراط مساتقدم     -اجتمرعی، و بر تجربۀ هر را  برطلبر طی مراحل تکرمل  -تر در پریر  ترری 
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 برسند. 

کرهر، از خصریل ذاتی انسار  اسا ؛ الزم و ضاروری اسا  تار      اختالف نظرهر، بدنش هر و ف نتیجه:

 جرئی ک  از برنرمۀ نبوت هر خرر  نشود و ب  اختالف منفی مبدل نگردد.

 این بود رابطۀ انسر  بر اختالف، نوع مثب  آ  و نوع منفی آ .

دستم در این جر نرچررم یک سخن را ب  صراح  بگویم: بند  مقلّد هدچ مفسری و هدچ متن تفسدری ن

  الساالم، بناربراین، خوانناد    و در مدر  قرآ  و خودم هدچ کسی را قرار نمی دهم مگر اهل بدا  علادهم  

غدر  ۀمن، بر تقلدد از دیگر مفسرا  عمل کند. آنچ  برای من حج  اس  و برای خوانند ۀندزنبرید بر نوشت

س کسای نبریاد فاال  ماتن     السالم اس . پ مقلد ندز حج  اس  بدر  خود قرآ  و تفسدر اهل بد  علدهم

تفسدری را برز کند و برایم بخواند ک  فال  شخصد  چندن تفسدر نکرد  اس . لطفرً فرد شخصاد  زد ،  

 شخصد  زدگی خود را ب  این بند  سرای  ندهد.

 سورۀ بقر ، چهرر حدیث آورد  اس : 123در تفسدر نور الثقلدن، در ذیل آیۀ  و اما حدیث:

هذا  نكا ُا « أُمَّةً واحِدَةً النَّاسُ كانَ» ليه السالم عن ُو  اهللسألت أبا عبد اهلل ع -1

ُليت أعليى هيدى كيانوا أم عليى       .سل ُبل نوحهلل فأرسل الرّ اامة واحدة  فبد نوح ُبل

ميؤمنين و ال كيافرين و ال    ُيا : بيل كيانوا ضيالال ال     .ضاللة؟ ُا : كانوا على ضياللة 

 حپرسددم. فرماود: ایان قبال از ناو     «أُماةً واحِدَة النَّا ُ كانَ»الم از آی  الس از امرم صردق علد  مشركين:

بود، خداوند الزم دید ک  تغددری ایجرد کند، پس پدرمبرا  قبل از نوح را مبعوث کند. گفتم: آیر آنار  در  

ر  بودند و بودند ک  ن  مؤمن ی؟ فرمود: در ضالل  بودند. و فرمود: گمراهرن-هدای  بودند یر در ضالل ؟

 ن  کرفرا  و ن  مشرکر . 

، لدکن با   دگمرا  بودن»پدرم این حدیث کمی ندرزمند دق  اس : در آخر حدیث می گوید:  توضیح:

 این مصداق همر  کندوی زنبور عسل اس . «. ، ن  کرفر و ن  مشرکداین معنی ک  ن  مؤمن بودن

آنر  از  ،نوح را فرسترد. یعنی بر ارسرل رسل می فرمرید: در این وضعد  بودند ک  خدا پدرمبرا  قبل از

 آ  وضعد  ام  واحد  خرر  شدند و اختالف در مدر  شر  پدید گش .

واقعرً محقق شد  بود؟ یر ب  قاول ابان هشارم کلماۀ      «امّة واحده»اکنو  سخن در این اس  ک  آیر آ  
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وَ إِنْ مِنْ »؟ نظر ب  آیۀ «د  انددر شُرف ام  واحد  شد  بو»در این سخن امرم صردق ندز ب  معنی « کر »

ر این آی  و امثرلش، برید گف  هرگز چندن امّتی وجود واقعی پددا نکرد  اس  د 2«أُماةٍ إِالَّ خَال فيها نَذير

را نفی می کند. یعنی هدچ امّتی هرگز نبود  ک  پدرمبری بارای شار    «   بدو  پدرمبرام»هر « اِ  نرفد »بر 

« در شُارف باود   »در این حدیث ندز با  معنای   « کر »س روشن می شود ک  کلمۀ فرسترد  نشد  برشد. پ

 اس . 

نقل شاد ، بارز   « مسعد »دو حدیث دیگر را، همدن حدیث معنی می کند، و در یکی از آ  هر ک  از 

أم على هدى؟ ُا : ليم يكونيوا عليى هيدى      النبيين أ فضال  كانوا ُبلُلت: »آمد  اس : 

آنر  گفتم:  «:التي فطرهم عليها ال تبديل لخلٍ اهلل  و لم يكونوا ليهتدو كانوا على فطرة اهلل

پدش از آمد  پدرمبرا  در هدای  بودند؟ گف : در مسدر هدای  نبودند؛ بر فطرتی ک  خدا ب  آ  آفرید  

 بود، بودند، فطرت الهی مبدل نمی شود. ولی در هدای  هم نبودند.

این تفروت ک  زنبورا  بر اسرس غریز  زندگی می کنند، و اگر  این ندز مصداق کندوی زنبور اس  بر 

 قرار می گرف . )برلقوّ  و بدو  فعلدّ ( نبوت هر نبود زندگی انسر  هر ندز بدو  اختالف بر اسرس فطرت

از زبر  امرم بارقر علدا  الساالم آورد  اسا  کا  مای       « مجمع البدر »تفسدر  درآ  گر  حدیث دیگر 

بَْل ُنوٍح أُمًَّة وَاِحدًَة عَلَى فِطْرَةِ اللَّيهِ َليا ُمهَْتيِدينَ وَ َليا ُضيلَّالًا فََبَعيٌَ اللَّيهُ        كَانُوا َُ»فرمریاد:  

قبل از نوح ام  واحد  بودند؛ بر اسرس فطارت الهای؛ نا  در مسادر هادای  بودناد و نا  در         «:النَّبِيْين

 گمراهی ک  خداوند پدرمبرا  را فرسترد.

 شود بر همر  فرقی ک  گفت  شد.بور عسل میاین ندز مصداق کندوی زن

در این حدیث هر، ظهورشر  دالل  دارد ک  چندن امتی وجود داشت  اس . امر « کرنوا»و « کر »کلمۀ  

« در شُارف باود   »برید گف  مراد از این کلما  هار    1،«ماةٍ إِالَّ خَال فيها نَذيروَ إِنْ مِنْ أُ»آیۀ  نظر ب  نصّ

تی ندارد و برید از آ  عدول شود. و ندز در برابر این ظهاور،  دّهدچ حج« نصّ»برابر  در« ظهور»اس . زیرا 

پدرمبرانش را پی  و «:وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ»مندن علد  السالم قرار دارد ک  فرمود: ؤظهور سخن امدرالم

                                                
 سورۀ فرطر.  13آیۀ  2
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 اس .  نبود  نبوت، از نرآگر  و پدرمبر بدو  امتی هرگز ک  اس  این سخن این ظرهر فرسترد. آنر  بر پی در

نشر  داد  و بر خالف نص  بر فرض قبول تسرمحی ک  مفسرین از خود آخرین سخن در این بحث:

برور می کنند ک  ام  واحد  ای پادش از حضارت ناوح باود  و      «وَ إِنْ مِنْ أُماةٍ إِالَّ خَال فيها نَذير» ،آی 

را « در شُارف »ب  معنی اصلی می گدرناد و معنای    را هر در آی  هر و حدیث« یکو  -کرنوا -کر »الفرظ 

برز اصل مسئل  سار جاری خاود هسا  کا        -یر اسرسرً چندن معنرئی ب  ذهن شر  نمی رسد -نمی پذیرند

 اختالف دو نوع اس : مثب  و منفی. ام  واحد  هم دو نوع اس : مثب  و منفی.

  قارار  آب هری بخشای از دریار مدیترانا    تمد  قوم نوح اولدن تمد  اس  ک  امروز آثرر آ  در زیر

رمی آ  فرو کش کرد  امر بقریری آ  ب  شکلی ک  امروز دریری مدیتران  می نسدارد. طوفر  و دامن  هری 

آکد )= ثمود و و حضرت نوح و همراهرنش از کشتی پدرد  شد  و در مدر  مردم سومر و   نرمدم برقی مرند

برستر  شنرسر  معتقدند ک  اولدن تمد  را سومریر  ایجارد کارد     این ک  مورخدن و 2عرد( زندگی کردند.

اند، ب  دلدل نرآشنرئی شر  بر تمد  قوم نوح اس  ک  در زیر آب قرار دارد، گرچا  آثارر آ  اماروز هام     

تمد  بر »امکر  تحقدق و بررسی نبود  اس . و ممکن اس  مرادشر  از اولدن تمد ،  هس  لدکن تر امروز

 ر این صورت حق بر آنر  اس  زیرا قوم نوح فرقد دول  بود.برشد، د« دول 

بر این فرض ک  خرلی از تسرمح ندس ، برید گف : پدش از پددایش اولدن تمد  ک  ب  دس  قاوم ناوح   

نادوی  کوچکی بدو  تمد  بود  اند ک  هدچ اختالفی در مدر  شر  نبود  و شبد  ک ام سدس شد، یک أت

هر آمد  و آنر  را از آ  حرل  رکود و ایستر، خارر  کردناد و اخاتالف     تزنبور می زیست  اند، ک  نبو

 مثب  در مدر  شر  پدید آمد.

 

 هرمنوتیک و متون مقد 
 

تدک نرمدد  می شود، ن  اختالف مثب  اس  ک  در برال بدار  شاد، و نا  اخاتالف     هرمنوامر آنچ   

بارای   سا  پدشنهردی ا و مصنوعیِ «سرختگی»منفی از سن  اختالف منفی ک  ب  شرح رف . بل یک چدز 

                                                
 بخش قوم نوح.« کربرال و پریر  ترریخش»رجوع کندد: ب  کترب  2
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 درمر  درد دین غربی.

آنچ  امروز ب  عنوا  مسدحد  و یهودی ، رسمد  دارد، علدل و بدمرر اس ؛ یهودی  پاس از دور    

سلدمر ، و مسدحد  در همر  آغرز و پریر  عمر دندوی عدسی، دچرر تحریف اسرسی شدند؛ مرهدا  شار    

را « عدسی پسر خدا اس »تواند گزارۀ و هدچ بدنش علمی نمیهدچ عقلی  گش ؛ ند ضد عقل و ضد عقال

یعقاوب بار خداوناد کشاتی     »عقلی و علمی نمی تواند گزارۀ بپذیرد ک  رکن اسرسی مسدحد  بود. و هدچ 

 مای  قادم  بهش  در خداوند» گزارۀ یر و آمد ، تورات در ک  بپذیرد را «شدند گالویز همدیگر بر و گرف 

 دین. دو آ  در قبدل این از گزار  هر د  و هستند. یهود دین اسرسی ارکر  از ک  را. «کجرئی آدم زد صدا زد،

 بشنو دهد: می و داد می قرار «تعبُدی» قرلب در صد در صد طور ب  را انسر  علم، ضد و عقل ضد دین این 

 .)!!!( ندارد  را مقدسرت ۀعرص ب  علم و عقل هستند؛ «مقدس» هر این بگذار. کنرر را علم و عقل بپذیر، و

چندن بود ک  برالخر  حوصلۀ تحمل بشر تارب ندارورد و ترکداد  منفجار شاد؛ نهضا         رنسانس: 

ک  عقل و علم را خف  کرد  بود ب  را  افترد. مردم ب  حدی ب  تنگ آمد  « دین تعبدی»رنسرنس بر علد  

ئادن یونار  قادیم بار مای      اعالم کردند ک  با  آ  رًاین عصدر  بر علد  دین رسم ،حرک  وبودند ک  در بد

 خدایر ؛ یونر  شرک و ب  پرستی. گردیم؛ یونر ِ

امر پس از طی زمرنی ب  تجربۀ عدنی روشن شد ک  آئادن یونار  قادیم، خاوا  دورا  شارک صاریح        

پرستی ارسطوئی، نمای  « عقول عشر »خدایر  پرستی، و خوا  دورا  مُثل پرستی افالطونی، و خوا  دورا  

را پرکند، زیرا همر  مسدحد  ضد علمی و ضد عقلی تعبدی، چدزی اس  کا  با     مسدحد  تواند خالء

ندرزهری درونی انسر ، بهتر و بدشتر از آئدن هری یونرنی پرس  می دهد. و مسئل  در مدر  یونار  گرائای و   

در عرصۀ علام و   «تجربۀ دینی»مسدحد  گرائی همچنر  )برصطالح( می پلکدد، تر این ک  دین بر عنوا  

کرن  در انسار  شنرسای،   « معلومرت پدش از تجربۀ»دیش  و عقالند ، جرئی برای خود یرف . ک  اصل ان

انسار  بار تجرباۀ درونای     »خودنمرئی کرد و دیگرانی آمد  و مسئل  را ژرف تر از آ  بررسی کردند ک  

.. این موضوع افرادی مرنند هریدگر و برگسن و.«. خود، حقدق  و ضرورت دین و فریدۀ آ  را در می یربد

 را ب  عنوا  یک رشتۀ علمی مسلّم در ردیف دیگر علوم عقالنی، بل تجربی قرار دادند.

ینک نهض  پر انرژی رنسرنس، در اصل مسئل  تسلدم شد  و متقرعد شد  باود کا  آری دیان الزم،    ا 

ربی برز هام نمای   یر دین تجو متن آئدنی؟؟ تجربۀ دینی،  ضروری و مفدد اس . امر کدام دین؟ یر کدام آئدن
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ب  صلح و آشاتی رسادد     خداتوانس  متو  مسدحد  و یهودی  را بپذیرد. این برر ک  جنگ رنسرنس بر 

بود، جبهۀ جنگ مدر  رنسرنس و متو  دینی همچنر  برقرار بود. زیرا آنچ  عقل و علم نرمدد  مای شاود   

اگار بار   ) ن  عقل و ن  علام. بال  هرگز نمی تواند در زندا  تعبد قرار بگدرد، چو  در این صورت دیگر 

 عقل و علم بر علد  عقل و علم می گردد. (فرض نرمش را عقل و علم بگذارند

پس چرر  چدس ؟ چ  برید کرد؟ چگون  برای این درد، درمرنی با  دسا  مای آیاد؟ هرمنوتداک؛       

هری شخصای   برداش  گذارید ک  آزادان  تأویل کند و برهرمنوتدک درمر  این درد اس ؛ عقل را آزاد ب

از متو  مقدس، خود را اقنرع کند. در این صورت هم قداس  متو  مقدس محفوظ می مرند هام عقال و   

 علم کرر خود را می کند.

امر این آزادی برداش  از متو ، بر کدام قرعد ، در کدام بستر، بر کدام اصول و فروع؟؟؟ آیر برای ایان   

عصار   ،زم اسا . چا  بریاد کارد؟ بارای ایان ندارز       تاأویالت و توجدهارت، یاک قرعاد  و برنرما  ای ال     

در پدش رو قرار گرف  ک  همۀ اصول و فروع دین ب  وسدلۀ ارسطوئدرت تأویال شاود؛   « اسکوالستدک»

ارساطوئدرت تأویال و    و بندر  هری ضد عقلی و علمی آ  بریعنی دین همر  مسدحد  برشد لدکن خرافرت 

 توجد  شود.

این برر ب  آرشدو تارری  پدوسا  و    عقل و علم داغر  شد  بود، ۀ  وسدلب امر ارسطوئدرت ندز ک  قبالً 

 ندرز ب  یک قرنو  و قرعدۀ دیگر برای این توجدهرت همچنر  پر بر جر مرند. زبر

ی ب  ایان در و  اروپرئدر ، برای تدوین و تأمدن یک قرنو  و برنرم  برای توجدهرت متو  مقدس، روز 

چدزی حرصل نشد، ب  نرچرر درب توجدهرت و تأویالت را برز گذاشتند  و برالخر  روزی ب  آ  در، زدند

و مسئل  بدو  برنرم  و بدو  تنظدم یک سری قواعد اصول و فروع، با  برداشا  شخصای هار شاخص،      

 نرمدد  شد. هرمنوتیکو   شگواگذار 

دین شار    این بود اصل و مرهد  زائدچ  ای ب  نرم هرمنوتدک، ک  فقط برای درمر  درد و معلولد  

آ  گسترش دادند ک : آری برداش  هری مختلف در بود. برای آبرو داد  ب  این مولود نرمشروع ب  دامنۀ 

هر چدز و در هر موردی، یک واقعد  اس . و حد و مرز این عمل نوخرست  را بر حد و مارز اخاتالف   

 مثب ، درهم آمدختند. 

نسبد  را بهرنا    )شکرکدّ  مدر ( ندزپوپریسم  زمدن  را بر چندن آمدختگی، آمرد  کرد: عرمل دیگر،
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عقال و علام    ،متهم کرد، بدین روند« غدر مطمئن بود »محصوالت عقلی و علمی را ب  اتهرم  ۀکرد  و هم

 ندز از کرسی خود پرئدن آمد  و توانس  بر خرافرت متو  مقدس، تر حدودی هم آواز و هم آهنگ گردد.

تدک و آزادی برداش  هری مختلف و متضرد شخصی، از متاو   یر برعکس: می توا  گف  این هرمنو 

فراهم کرد. و ب  هر دو صاورت،  « علم آ  اس  ک  ابطرل پذیر برشد»مقدس بود ک  زمدن  را برای شعرر 

 انسر  ب  حمرق  خود حکم کرد.

در اسالم، هدچ چدزی، هدچ کسی و هادچ متنای مقادس ندسا       اما دانشگاه ها و حوزۀ علمیۀ ما: 

علمی، اسالم دین تعبدی ندس ، بل هر اعتقرد و هر داوری تعبدی، و هر مقولۀ  ۀپس از تعقل و اندیشمگر 

 31. حادود  توحدد و خدا پرساتی  در نمی پذیرد، حتی بدو  تعقل و بدو  علم را سعبدی را و هر تقدیت

قرار مای دهاد. و    کرد  و آ  را معدرر زمورد از قرآ ، حجد  عقل را در برالی سر هر برور و عقدد  فرا

  و هر برور غدرعلمی جّحرا  لمیعآورد  ک  تعداد زیردی از آ  هر، یرفتۀ « علم»در صدهر مورد از مرد  

« فقا  »آیا  فهام عمداق را     11و در  عنی هر برور غدر عقلی و غدر علمی.ل  یجهررا جهرل  می نرمد ک  

ی  ب  فکر و تفکر دعوت کرد  اسا . و  آ 28حدود  در و نرمدد  ک  ب  معنی برالترین درک علمی اس .

 اس .« همکرری عقل و علم»آورد  اس  ک  ب  معنی « لُبّ»آی  دربررۀ  26حدود 

اس ، تعباد را طلاب   « حقوق و متعلقرت حقوق»ک  ب  معنی « فق  اصطالحی»اسالم تنهر در عرصۀ  

خداشنرسای و انسار     کا    ندس ؛ می گوید: اکناو « مقدم بر عقل و علم»می کند. ک  این ندز در مرحلۀ 

و تحقداق   تعقال شنرسی مورد نظر من را پذیرفتی، آ  گر  روانشنرسی و جرمع  شنرسی مورد نظر من را بر 

پس بدا  ک  حقوق فردی و اجتمرعی تو را من بر اسارس همادن اصاول کا  پذیرفتا  ای،       علمی پذیرفتی،

 تنظدم خواهم کرد و تو تعبداً برید بپذیری.

جرمع  هر قواندن مصوب پررلمر  هری  د خواهی مورد اجمرع همۀ جهرندر  اس ؛ همۀامروز، این تعب

و تخلف از  دانندو این پذیرش تعبدی را الزم، ضروری و واجب می    را ب  طور متعبدان  می پذیرند،شر

بای   دانند. و در قرموس امروز جهرندر ، جرم یعنی پریمرل کرد  این تعبد. حتی جرم یعنای  آ  را جرم می

 توجهی و نردید  گرفتن این تعبد.

مان  »دانشگرهدر  مر توج  ندارند ک  هرمنوتدک درمر  جعلی و صددرصد مصنوعی و ب  اصاطالح   

مسلمدن نادارد. نا  از سان      ۀجریگرهی در جرمع اس  برای درد و معلولد  دین غربی و هدچ« درآوردی
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ن   «ب  رسمد  شنرختن هرمنوتدک»و ف . رسن  اختالف منفی ک  ب  شرح  اختالف مثب  اس  و ن  از

 جرئی در طبع انسر  دارد و ن  در طبع اجتمرعی جرمع ، و ن  جرئی در عرصۀ علم و اندیش .

هرمنوتدک، مرهدتًر و ذاتًر غدر از اخاتالف نظار، غدار از اخاتالف بدانش و حتای غدار از اخاتالف          

ختلف از یک متن، وقتی اس  کا  آ   برداش  طبدعی از یک سخن یر از یک متن اس ؛ برداش  هری م

متن هدچ ضدی  بر عقل و علم نداشت  برشد. در این صورت ممکن اس  برداش  هر از چندن متنی متفروت 

 برشد، آ  هم در مواردی، ن  در هر جرئی و در هر موردی.

برشاد      اس ، برداش  هر ندز می تواند مدرّو ندز: چو  فهم و درک انسر  هر در فرز نسبد  مدرّ 

دانشگرهی مار مسالط    ۀ؟ فرهنگ غربی چنر  بر اندیش-و مدر  هس . امر این کجر و هرمنوتدک کجر؟

را می شنود، قرآ  و متو  حادیثی مار را نداز دقدقارً     « متو  مقدس»شد ، وقتی ک  استرد یر دانشجو عنوا  

هرمنوتدک دهارنش  مرنند متو  مقدس تعبدی و ضد عقل و علم، غرب تلقی می کند آ  گر  در بحث از 

کف می کند و ب  خود می برلد ک  عجب معلومرتی دارد )!!!(. زیرا ب  گمر  ایشر  هر چ  از غرب آمد ، 

 حتمرً علم اس  )!!!(.

این بدنش ب  حوزۀ علمد  ندز نفوذ کرد  و صد البت  قاباًل زمدناۀ آ  آمارد  باود. زمارنی کا  ساندر          

و دین را از فلسف  جدا کردند. گویر اساالم   ترز  آ  را برداشتند یونرندرت را رهر کردند، برخی از شدعدر 

کرری بر مسرئل عقلی ندارد، ب  جری عقلدرت اسالم، ذهندرت و ذهن گرائی ارسطوئی را ب  نرحق و ب  طور 

شرمل اخالق اندرزی، ن  « فق  اصطالحی»نرمشروع بر کرسی عقل نشرندند. و اسالم را محدود کردند ب  

 علمی.

ز در غرب خبری از اصطالح هرمنوتدک نبود کا  اینار  واقعارً هرمنوتدسا  بودناد و علام را       هنو 

را با  دو ناوع تقسادم کردناد و      بسادط تفکدک کرد  و گفتند: علم دینی، و علم غدر دینی. یک مرهد  

اس ؛ یعنی ممکن اس  دین ب  یک چدز علم بگوید. امار  « دوگرنگی پذیر»احمقرن  گمر  کردند ک  علم 

 قل ب  همر  چدز جهل بگوید. یر عقل ب  یک چدز علم بگوید و دین آ  چدز را جهل بداند.ع

 محترم دانستند.« علم»و شگف  این ک  هر دو را ب  عنوا   

این بدنش این آقریر ، غدر از آ  اس  ک  ممکن اس  گرهی عقل اشتبر  کارد  و یاک جهال را علام      

و نفوذی برشد، و عقل آ  را جهل بداند. حضرات واقعرً ب  دو  بنرمد. و یر ممکن اس  چدزی در دین دخدل
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رلف، بل متضرد قرئل شدند و هر دو را محترم دانساتند. خوشابخترن  ارساطوگرائی    خعلم بر دو مرهد ، مت

   رخ  بر می بندد اگر عد  ای نفع طلب بگذارند.آبروی خود را از دس  داد  و دارد از حوز  علمدّ

و مدار  جریار  علاوم و     -مرنند تورات، انجدل و نوشت  هری اقمرری آ  هر -یمتو  مقدس غربمدر  

  چرر  ای ندارند مگار ایان کا     ق مرهوی کلی، وجود دارد. و غربدرمتو  علمی، یک جدائی عمدق و فر

نرمدد  می شود و مدر  علم، دو نگر  متفروت بر تفروت اسرسی و مرهوی داشت  برشاند.  « مقدس»مدر  آنچ  

اس . مدر  عقل و ایمر  و مدر  علام و دیان را تفکداک    « لوچ»و « دو بدن»غرب، مصداق اصطالح و لذا 

 کرد  علم را غدر دینی و دین را غدر علمی تعریف می کنند.

ر توسل ب  هرمنوتدک در صدد پر کرد  فرصلۀ مدر  عقل و دین، و شکرف مدر  علم و ایمر  بغربدر   

   و پدن  ای ک  وصل  اش از متن آ  سترگ تر اس ، ندارد. هستند. اسالم ندرزی ب  چندن وصل

ک  بحث شد، عمق و ژرفری علمی اسالم را نشر  مای دهاد، در   « اختالف و انسر »خود همدن مسئلۀ 

ین این مسئلۀ بس مهم )پری  ای و اسرسای تار  کدام دانشگر ، کدام محفل علمی در جهر  امروز هس  ک  

ساراغ   ای کسی یر مرکز علمی ، تر امروز توانست  این گون  تبددن کند؟ آیر( در دانش انسر  شنرسی رااسرس

 عنوا  کرد  برشد؟ تر چ  رسد ک  آ  را ب  این زیبرئی تبددن کند. را دارید ک  حتی این مسئل 

طاور   را با   «ءٍتِبْياناً لِكُلِّ شَييْ »در حوز  برخی اسرتدد هستند واقعرً مرنند هرمنوتدس  هر، آیاۀ   

نمای توانناد    وتدک، معنی می کنند، ب  حدی مدکروب ارسطوئدرت در مغز و جر  شر  نفوذ کرد ،هرمن

 برور کنند ک  قرآ  تبدر  کل شیء اس ، ب  توجدهرت نربخردان  می پردازند.

دیدیم کا  قارآ  رسامًر اعاالم مای کناد کا          هرمنوتیک، یعنی به رسمیت شناختن تحریف: 

سهم خواهی= خود خواهی و خود محوری، نرشی شد  اس  و این را ب   «=بغی»اختالف منفی در دین، از 

وَ ما تَفَرَّقُوا إِالَّ مِدنْ  »عنوا  یک اصل کلی می آورد ک  شرمل اختالف در همۀ ادیر  می شود. می گوید: 

وَ مَدا  »و:  1«.الْعِلْدمُ بَغْيداً بَيْدنَهُمْ    جداءَهُمُ فَمَا اخْتَلَفُوا إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما »و:  2«.الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ

                                                
 سورۀ شوری. 23آیۀ  2

 سورۀ جرثد . 21آیۀ  1
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وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إِالَّ الَّذينَ أُوتُوهُ »و:  2«.بَيْنَهُمْاخْتَلَفَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً 

 3«.أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنبِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما »و:  1«.هُمْبَيِّنا ُ بَغْياً بَيْنَمِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْ

اگر بعد از هر نوب ، کسی یر کسرنی می آمدند برای سهم خواهی شخص خود، ب  وسدلۀ تاأویالت و  

ا حق هر کس دانست  و نرم آ  کردند، اکنو  غربدر  این تأویالت و توجدهرت رتوجدهرت، ایجرد فرق  می

الزم « صداق  در انگداز  »را هرمنوتدک گذاشتند، بر این فرق ک  در برداش  هری مختلف هرمنوتدک، 

 اس  و نبرید بر انگدزۀ بغی برشد.

آزادی برداشا  هاری   »ی نداز از  غا هال ب اهادچ پشاتوانۀ تضامدنی نادارد، و     « شرط صداق »امر این  

 را خواهند کرد. ، سوء استفرد  هری شر «مختلف

غربدر  هرمنوتدک را در اصل برای درمر  درد، بدمرری معلولد  دین شر ، ایجرد کردند، امر در واقع  

ی کندد، گرچ  دین را ملعبۀ همگر  کردند ک  امروز آثررش همر  فرهنگ هرزگی اس  ک  مشرهد  م

 برداش  گذاشتند. گی و بی در و پدکر، و بی قرعد  و قرنو  بود ، را آزادینرم این هرز

 ؟-آن کدام دانشمند غربی است که راضی باشد از کتاب او برداشتت هتای مختلتف شتود     

دس   آ  ب  دیگرا ، نوشتن یک متن فقط برای این اس  ک  نویسند  یک نظر خرص دارد و برای انتقرل

هاری مختلاف شاود،    ب  قلم برد  و نوشت  اس . اگر بنر برشد از نوشتۀ او، ب  تعداد خوانندگر  برداشا   

 احمقچندن زحمتی را ب  خود تحمدل نمی کرد. اگر او چندن رضریتی داشت  برشد، بی تردید یک نویسندۀ 

 اس  ک  کرر عبث می کند.

زیرا ارث بدو  وارث، و متن  و تنهر این متو  دینی اس  ک  برید در جریر  طوفر  هرمنوتدک برشد، 

متو  را ب  دریر می انداختند ب  جاری ایان    غربدر  برید این هری بی صرحب هستند. واقعد  این اس  ک 

 ک  آ  هر را )ب  دلدل ضد عقل و ضد علم بود  شر ( ب  دس  هرمنوتدک بسپررند.

علم کرری بر متو  مقدس شر  ندارند؛ تلقی شر  این اس : گویر عدسرئی، موسارئی،  اکنو  اهل فکر و  

کا  در هما  چداز    )و قداس  متو  مقدس تنهر برای عوام النرس آمد  و رفت  اند ک  خدر خوا  بود  اند. 

                                                
 سورۀ آل عمرا . 21آیۀ  2

 سورۀ بقر . 123آیۀ  1

 سورۀ بقر . 11آیۀ  3
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 برقی مرند  اس . (برخورد متعبدان  دارند

غرب زدۀ مر ندز ب  متو  دینی مر )قرآ  و احردیث اهل بد ( ندز بر همر  نگرش ب   برزا هرمنوتدک 

هنوز هم در بند زلاف   متو  دینی غربی، می نگرند، و صد البت  ک  حق دارند. زیرا برخی از مر حوزویر 

و ن   مشنرسرند  ای    را ب  دانشگرهدر  مرآخدرلی ارسطوئدسم و بودیسم ب  معرشق  مشغول هستدم؛ ن  قر

ب  شارح و بدار  هرمنوتداک مای      مفتخران در سر کالس،  راحردیث را تبددن کرد  ایم، بل برخی از مره

 پردازیم. و ب  این دانش مر  )!( می برلدم )!(.

س ؛ کرر تحقدقی و پژوهش در هر مسئل  ای، پسندید  بال گارهی الزم و گارهی ضاروری     درس  ا 

بر گول خورد  و برختن خود، و ن  بر روحدۀ: هر چ  از غرب آمد  حتمارً   ن  اس . امر ب  شرط آگرهی،

 یک بدنش علمی اس . 

 س .هرمنوتدک یک بدنش علمی ندس ، یک رهچررۀ سرختگی برای درد بی درمر  دین غربی ا

برگردیم ب  کرر اصلی مر  ک  شرح دعری بدس   2پس از این مقرلۀ طوالنی برگردیم به متن دعا: 

از  اس ؛ آنجر ک  پرسشی مطرح شد ب  این صورت: چرا امرم علدا  الساالم   صحیفۀ سجادیهو پنجم از 

را بار  « سارمعدن »و از جریر  صدغ  هری صف  مشبه  نرگهر  کلم   1روند یکنواخ  سخنش عدول کرد

ک  ب  مر بفهمرند ک  خصل  هاری درونای وقتای     صدغۀ اسم فرعل آورد؟ در پرس  گفت  شد: ب  خرطر این

 و بی فرید  می مرنند. و کردار برشند، و اال بی ثمر و بی هود « فعل»مفدد هستند ک  منشأ 

ل علمای    ذرۀ مسارئ ک  یکی از متو  دینی مر اس  ک  تر این حاد با  ذرّ   صحیفۀ سجادیهاین اس  

 قربل ،توج  دارد؛ ظریفترین نکرت را رعری  می کند. آیر چندن متنی بر متو  ضد عقل و تهی از علم غربی

، بل فقط بارای  «محض تبددن»هستند؛ « تبددن»؟ متو  مر -مقریس  اس  تر مر ندز ب  هرمنوتدک پنر  ببریم

د  ریرضی می شوند، آیر در ریرضدرت راهی تبددن آمد  اند و غدر از تبددن کرری ندارند و در این ویژگی شب

 برای هرمنوتدک هس ؟

، زیرا ک  هم بر پری  عقل و علم اس  و هم محتاوایش عقال و علام    س ا« متن مقدس»صحدف  یک  

                                                
 این کترب. واال دربررۀ هرمنوتدک مختصرترین سخن گفت  شد. طوالنی در 2

 اس  در آ  جر ب  شرح رف .« معرنی و بدر »قرعدۀ عدول، ک  یکی از قواعد علم  1
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 اس  و این منشرء قداس  آ  اس ، ن  مرنند متو  مقدس غربدر  ک  ضد عقل و علم هستند.

 

 والیت
 

وَ لِأَوْلِيَائِكَ مُحِبْينَ مُنَاصِحِينَ  وَ لِجَمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِيدِينَ  »ادامۀ سخن امرم علد  السالم:  

بار   آنر  را و )خدایر، فرزندا  مرا( دوستدارا  و دلسوزا  اولدرء خودت قرارد . و «:وَ مُبْغِضِينَ  آمِين

 همۀ دشمنرن  دشمن و متنفر، قرارد . آمدن.

یعنی دلسوزی و خدرخاواهی. امار   « نصدح »گفت  شد ک   در آغرز این بخش خیرخواهی دوجانبه:

 از برب مفرعل  آمد  اسا  و الزماۀ معنارئی آ ،    -صدغۀ جمع اسم فرعل -«منرصحدن»در این جر بر صدغۀ 

یعنی هم فرزندا  «. منرصحدن»، می گوید «نرصحدن»ی بود  دلسوزی و خدرخواهی اس ؛ نمی گوید طرفدن

بر آنر  خدرخوا  برشند، و هم اولدرء تاو بار فرزنادا  مان خدرخاوا  و       من اولدرء تو را دوس  بدارند و

 دلسوز برشند. 

نرمدد  می شوند، هر کرر خالف و خدلی « الت»در جرمعۀ مر، برخی از افراد ک  در زبر  مردم  مثال:

از معصد  هر را می کنند؛ هر دروغ را می گویند. امر اگر جر  شر  هم در خطار برشاد قسام دروغ بار     

عبارس   ضرت عبرس علد  السالم نمی خورند، و از درو  جر  ب  آ  حضرت محب  دارند. آیر حضرتح

ر  برالخر  بی فرید  ندس  و اینر  بهتر از همردیفار     را دوس  دارد؟ درس  اس  ک  محب  شندز اینر

دارد. بنربراین    را دوس گف  ک  ابوالفضل علد  السالم ندز اینرامر هرگز نمی توا   2دیگرِ خود هستند.

دوستی بر اولدرء خدا برید ب  محور تقوی و عمل صرلح برشد تر متقربالً دوستی اولدرء را ندز جلاب کناد. و   

 آورد  اس . لذا بر صدغۀ مفرعل  ک  بر دو جرنب  بود  دالل  دارد،

 ؛ بر دو کرربرد:«ولیّ»صدغۀ جمع  اولیاء: 

 دوس ؛ دوستدار. -2

 ختدررِ مسئول.سرپرس ؛ مدیر؛ صرحب ا -1

                                                
 و همدن دوستی یک جرنب  شر  ممکن اس  آنر  را ب  را  راس  بکشرند. 2
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 منشرء مدیری  دو نوع اس : 

طبدعی: مرنند مدیری  خرنواد  ک  ب  عهد  پدر اس . این مدیری  منشرء طبدعی دارد کا  شارع    -2

ندز آ  را امضرء کرد  اس . نوع دیگری از مدیری  هس  ک  از طبع طبدعی نرشی می شود امر اسالم آ  

 2منجر می شود.« ملوک الطوایفی»  برا امضر نمی کند؛ مرنند ریرس  قبدل  ک  

 اجتمرعی؛ این ندز بر س  نوع اس : -1

الف: مدیری  اقتصردی: مرنند تولد  یک موسس  اقتصردی تولددی، یر توزیعی. حتای مادیری  یاک     

 دکر ، و یک موقوف .

 ب: مدیری  اجتمرعی: مرنند مدیری  یک گرو ، تدم، بخشی از جرمع ، و کل یک جرمع = امرم . 

اس . برخی از نویسندگر  بر « دوستر »ر این سخن امرم علد  السالم، مراد از اولدرء، معنی اول یعنی د 

وی دو ریشا  اصالی تعدادن    لغا یک قرعد  ای درس  کنند و برای این مردۀ  ذائقۀ ژورنرلدستی خواست  اند

شاد و دیگاری با  معنای     ک  یکای با  معنای دوساتی بر    «. واَلی »و « واِلی »یر: «. واَلء»و « واِلء»کنند: 

ب  هار دو   مصدرسرپرستی و مدیری . امر تحقدق نشر  می دهد ک  تنهر یک ریش  وجود دارد و هر دو 

کالم اس  ک  مقصود گویند  یر نویسند  را تعددن می کند. در  ب  کرر می روند، و این سدرق معنی مذکور

می گوید، روشان اسا  کا  مقصاودش      سخن« حبّ و بغض»این سخن امرم، از سدرق و نظرم کالم ک  در 

 معنی دوستی اس .

امر در زبر  امّی عرب، در این مسئل  یک عنصر روانشانرختی انسارنی هسا : طباع ذاتای انسار ، آ        

 مدیری  اجتمرعی را مشروع می داند ک  عنصری از دوستی و محب  ندز در آ  وجود داشت  برشد.

ک  خشک و فرقد رابطا    -رد یر کال مدیری  خُ -رعیاز این دیدگر  امّی انسرنی، آ  مدیری  اجتم 

 اس .« تحکم تحمدلی»حبّی برشد، مدیری  ندس ، بل یک 

مدیری  در تعریف دس  اندرکررا  علوم انسرنی غربی، یک رابطۀ صرفرً کرری، اس  و هدچ ندرزی  

 ب  عنصر دوستی مدر  مدیر و افراد تح  مدیری ، ندارد.

فَآمِنُوا بِاللَّدهِ وَ  »و:  1«سُولَ النَّبِيا الْأُمِّياالَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّ»اس : « امّی»مبر یکی از صفرت و القرب پدر 

                                                
  www.binesheno.com نو بدنش سری «. مدیری  خرندا »مبحث « اسالم و مبرنی مدیری »شرح بدشتر در کترب  2

 سورۀ اعراف. 221آیۀ  1
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کالم خدا اس  از زبر  این پدرمبر امّی ب  ماردم رسادد  اسا . اگار      ک  قرآ  ندز 2«.يِّرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّ

ک از مّی نمی شد. ادبدرت امّی یعنی ادبدرتی ک  برید  و منفادبدرت قرآ  امّی نبود، ادبدرت خود پدرمبر ندز ا

 1حس هری درونی انسر ، نبرشد.

حس هری درونی انسر ، حلقۀ اتصرل طبدع  بر زبر  و ادبدرت اس . و هادچ واژ  ای در هادچ زبارنی    

ندس  ک  محصول گزینش خشک و فررغ از حس درو  برشد. الفرظ محب  آمدز طوری گزینش شد  اند 

صوت شر  ندز گوش نواز برشد، و الفرظ کدن  آمدز طوری گزینش شد  اند ک  صوت شار  نداز تنفّار    ک  

آمدز برشد؛ یعنی قبل از آ  ک  مخرطب ب  معنی آ  توج  کند، آوا و صوت لفظ، آ  حس درو  را ب  او 

 می رسرند. 

ی کسی ک  ن  عارب  آوای قرآ  برای کسی ک  هدچ آشنرئی بر زبر  عرب ندارد، شدرین اس  حتی برا

اس  و ن  مسلمر . و این برالترین حد امّی بود  اس  ک  بر این ک  الفرظ حارکی از تنفار نداز در قارآ      

، بارای هار شانوند  ای شادرین و     شهس  )کلمرت دافع  دار شدید(، برز نوای جریارنی و ترکدبای ساخن   

 دلچسب اس . 

در این ساخن امارم علدا  الساالم، با  معنای       « ءاولدر»و بر توضدح برال، برید گف  ک  کلم   بنابراین؛

دوستر  اس . امر در معنی دوم ک  مدیری  اس  برز عنصر دوستی حضاور دارد، و لاذا بارالترین سام      

یعنی رابط  حرکم و حرکمد  بر مردم یک رابطۀ بریاد  از  «. ریرس »نرمدد  شد ، ن  « والی »مدیری  

اس ، « ولیّ»د. او برید مردم را دوس  داشت  برشد. زیرا ک  محب  و فرقد عنصر دوستی ندس  و نبرید برش

، «دوساتر  خادا  »ن  رئدس. در معنی ریرس ، لزومرً هدچ عنصری از محب  ندس . پس بارالترین مصاداق   

 هستند. « حرکمر  مشروع والئی»

                                                
 .228همر ، آیۀ  2

معنای مای   « بای ساواد  »آل ( را با    و علد  اهلل پدرمبر )صلی« امّی»مترسفرن ، در فرهنگ رایج و شریع، لقب و ویژگی  1

  نویساندگرنی مرنناد زیاد بان ثربا ،      کنند. در حرلی ک  او هم خواند  و هم نوشتن را در برالترین حدّ، می دانس . حتی ب

طرز نوشتن و حتی خوشنویسی را یرد می داد. او در هر علمی سرآمد همۀ انسر  هر باود، و علماش نداز در هار موضاوع و      

حرکم بود و تخصص هر بر او حرکم نبودند. شرح بدشتر ایان مطلاب، در کتارب    « تخصص هر»رشت  ای، امّی بود. یعنی او بر 

   www.binesheno.com نو بدنش سری «. هندسۀ شنرخ »مبحث  «متعالیه نقد مبانی حکمت»
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« عماوم و خصاوص  »بر بدر  دیگر: نسب  مدر  والی  ب  معنی دوستی، و والی  ب  معنای مادیری ،   

 ، مدیری  ندس .یس ؛ هر مدیری  مشروع، نوعی دوستی اس . امر هر دوستا

آمد ، یر مستقدمرً انبدرء و ائمّ  ماراد  « اولدرء اهلل»یر « ولیّ اهلل»در هر جرئی از قرآ  یر حدیث،  نتیجه:

. از اس  ک  ب  معنی مدیری  اس  و یر اگر ب  معنی دوستی آمد ، مصداق اتمّ آ ، انبدرء و ائمّا  هساتند  

 «.وَ لِأَوْلِيَائِكَ مُحِبْينَ مُنَاصِحِين»آ  جمل  در این سخن امرم ک  می گوید: 

 

 تولّی و تبرّی
 

اسالم، لدبرالدسم ندس ، و در این مجلدات، دربررۀ این موضوع بحاث هارئی شاد  اسا ؛ اُمرندسام و      

می دهد ن  ب  انسر . انسر  « ند انسر»در اسالم جرئی ندارد، زیرا اسالم اصرل  را ب   ندز «اصرل  انسر »

دُ فيهدا وَ يَسْدفِكُ   يُفْسِد »و مصداق  1،«أَسْفَلَ سافِلين»و  2«لْ هُمْ أَضَلُّكَالْأَنْعامِ بَ»بدو  انسرند ، مصداق 

 اس . 3«الدِّماءَ

تولّی و تبرّی؛ دوستی بر دوستر  خدا و دشمنی بر دشمنر  خدا، حصرر حفرظا  دیان اسا ، بارالترین     

لدبرالدسم و اُمرندسم تنهر دافع  و این عرمل حفرظ  را از بدن ببرد. ین کوشش ابلدس این اس  ک  جدّی تر

حفرظ  دین را از بدن می برد، دیگر دافع  هر را محترمرن  نگ  می دارد؛ تعصابرت ناژادی، سارزمدنی و    

 مرزهری کشوری را در برالترین حد ارزش، محفوظ می دارد.

رهنگی، بومی، و آداب و رسوم خرد  فرهنگ هر را نا  تنهار حفاظ مای     هری ف« ارزش»و ندز: همۀ 

ارزشمند کند. تنهر وقتی ک  با  ارزشاهری   « قداس »مرموری  دارد ک  آ  هر را تر حد  کند، بل یونسکو

آ  هر را سرکوب مای کناد. باوم نگارری، آری. گرچا       « غدر علمی بود »دینی می رسد بر عنوا  ادعرئی 

  برشد. دین نگرری، ن . گرچ  اصولی ترین و اسرسی ترین سعردت را با  انسار    توحش آمدزترین وحشد

 بدهد.

                                                
 سورۀ فرقر . 33سورۀ اعراف و آیۀ  211آیۀ  2

 سورۀ تدن. 2آیۀ  1

 سورۀ بقر . 31آیۀ  3
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بحث شد، منشأ این تنفر از دین، بدمرری و ضد « هرمنوتدک»و « اختالف»همر  طور ک  در مبحث  

عقل و علم بود ، متو  دینی غربی اس  ک  مترسفرن  ب  فضری علمی و فکری مار نداز نفاوذ مای کناد. و      

 ندز همدن را می خواهد و غدر از این کرری ندارد.ابلدس 

 «:وَ لِجَمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِيين »امر امرم علد  السالم بر شدید ترین دافع  می گوید:  

د . آ  گار  ایان دافعاۀ شادید را بار کلماۀ       همۀ دشمنرن ، دشمن و متنفر، قرارو )خدایر فرزندا  مرا( بر 

 مرحلۀ ترکدد می رسرند.، ب  «آمدن»

روز با  روز   ن  معنرئی دارد و ن  کرربردی. اُمرندس  هر« دوستی ابلدس»لدبرالدسم و اُمرندسم، غدر از  

ب  انسر  کشی خودشر ، و سالح هری کشترر جمعی شر  ، ابعرد گسترد  می دهند. آیر دوستر  ابلدس، بال  

 می خواهد؟ ابزار دس  ابلدس ندستند؟ و ابلدس غدر از این، چ 

 در مواردی از این مجلدات، حدیث هرئی دربررۀ تولّی و تبرّی آورد  ام و در این جر تکرار نمی کنم.

 

 داشته های فرزند از دیدگاه والدین
 

پدر یر مردر، کدام فرزند را آرزو کند؟ چ  ویژگی هر را برای فرزندش بخواهد؟ این ویژگی هر را در 

 یرفتدم: دو بخش از این دعر، این گون 

 در زمر  والدین بمرند و نمدرد. -2

 پس از والدین ندز عمر طوالنی داشت  برشد. -1

 برای والدین، صرلح برشد. -3

 در این برر  نکت  ای هس  ک  خواهد آمد. -والدین از وجود، رفترر، و فعرلد  او بهر  مند شوند. -3

 و دچرر ضعف نبرشد. بدپرورش یر -2

 د.صح  بد  داشت  برش -6

 دین صحدح داشت  برشد. -1

 دارای خُلق هری درونی مثب  برشد. -8

 عرفد  نفس، )سالم  روانی( داشت  برشد. -1
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 ب  دس  والدین، فرا  روزی، داشت  برشد. -21

 دربررۀ ردیف اخدر، یک پرسش مطرح می شود: از س  آرزوی زیر کدام یک بهتر اس ؟ نکته:

 مردی کند. الف: آرزو کند ک  فرزند ب  او کمک 

ب: آرزو کند ک  ن  فرزند ب  او کمک کند و ن  او ب  فرزند؛ هدچکدام با  دیگاری کماک مارلی     

 نکند.

  : آرزو کند ک  او ب  فرزند کمک مرلی کند. 

در نگر  اول ب  نظر می رسد ک  ردیف دوم بهتر اس . امر در این صورت عنصری از روابط فرزند و  

 و بدگرنگی پدش می آید و از شدرینی رابط  می کرهد.« اجنبدّ »ری از والدین، از بدن می رود و عنص

ردیف اول: کمک مرلی فرزند ب  والدین، شدرین و دلچسب اس  ب  شرط عدم ندرز والادین، کا  در    

 می شود.« هدی »این صورت هر چ  برشد در قرلب 

وَ »و دلچساب اسا :    د ردیف سوم ک  ب  هر صورت و در هر قرلبی، بارای والادین شادرین   می مرن 

این آرزو ندز، آرزوی ندرزمند بود  فرزناد، ندسا ، زیارا کماک      «.أَدْرِرْ لِي وَ عَلَى يَدِي أَرْزَاَُهُم

 مرلی و اعطری مرل ب  غدر ندرزمند ندز خوب اس .

اجرز  بدهدد ادبدرت این بحث را عوض کندم: آیر بارای والادین دلچساب تار اسا  کا  با  فرزناد          

؟ از این سخن امرم می فهمدم ک  صاورت اول شادرین تار    -یر فرزند ب  آنر  سخروت کند؟سخروت کنند، 

 و پادر  ب  سخروت ک  برشد صرلح حدی ب  فرزند گرچ  این مطربق طبع آفرینش انسر  اس ،اس . زیرا 

 .برشد کردار ترین شدرین برایش مردر

تنهار   ،«رِرْ لِي وَ عَلَى يَددِي أَرْزَاقَهُدم  وَ أَدْ»گرهی گمر  می شود ک  مراد امرم علد  السالم در جملۀ  

ب  اصطالح شرمندۀ فرزندا  نبرشاند. امار   دورا  کودکی فرزند اس  ک  والدین وسع مرلی داشت  برشند و 

 نفع ب  برای من=«= لی»کالم امرم مطلق اس  و محدود ب  دورا  کودکی فرزند ندس . ثرندرً: کلمۀ  اوالً:

 نظار  در را خاود  جرناب  دعر این در پدر ک  دهد می نشر . من دس  ب = «یدی علی» بر آ  تأکدد و من،

 و هزینا   هار  آ  از یکای  ک  شمررد می را خود روحی هری مندی بهر  و «اِمترع» خودش قول ب  و دارد

ق سخن امارم شارمل آ  فرزناد نداز مای شاود کا  در روز تولادش         اطال: ثرلثرً و. اس  فرزند بر سخروت



 321دعری بدس  و پنجم  
 

ارث هنگفتی برای او برقی  ت کرد  ورفند کودکی ک  مردرش در حدن تولد ودر برشد، مرنثروتمندتر از پ

 گذاشت  اس  ک  هدچ ندرزی ب  مرل پدر ندارد.

حمل کرد؟ ک  بگاوئدم: چاو    « مصداق غرلب»توا  این سخن امرم را ب   می آیر سیاق علی الغالب: 

 ؟-بر بدر  مطلق آورد  اس  غرلبرً فرزندا  صغدر ندرزمند والدین هستند، لذا امرم

درس  اس ، امر ن  در مقرم دعر و ن  در مقرم تعلدم و تعلم. در این جر ب  مر « حمل بر غرلب» پاسخ: 

یرد می دهد ک  چگون  آرزو کندم، آیر چگونگی دعر را تنهر ب  کسرنی یرد می دهاد کا  فرزنادا  شار      

شر  از کودکی ندرز مرلی ندارند، چ  دعارئی را  ند؟ در این صورت ب  کسرنی ک  فرز-ندرزمند مرلی هستند

یرد می دهد؟ تعلدم امرم برای همۀ والدین بر هر شرایطی ک  داشت  برشند، نرظر اس . کسی ک  فرزندش ب  

او ندرز مرلی ندارد، برید از شدرینی سخروت ب  فرزند محروم بمرند؟ آ  را آرزو نکند؟ و اگر قارار اسا    

و ساخن   «.وَ أَدْرِرْ لِي وَ عَلَى يَدِي أَرْزَاَُهُيم »و را بکند، کدام بدر  بهتر از محروم نمرند و این آرز

 .اضطراری و فراوانی روزی اس ، ن  در روزی 2«رزق مدرّر»در 

باود. ساپس   « رابطۀ فرزند و والدین» در برال، ویژگی د  ویژگی های دینی عملی و اجتماعی: 

 شمررد: می ،فرزند )ب  اصطالح( اید  آل ینی عملی و اجتمرعی برایدچهرر ویژگی 

نبرشاد؛ از  « خودبسندگی فکاری »و روح شنوا داشت  برشد؛ دچرر بدمرری  شود سرمع و اهل شندد  -2

 افکرر دیگرا  استفرد  کند، ب  ویژ  نسب  ب  نبوت و شریع ، گوش شنوا داشت  برشد ک :

« بای ندارزی از دیان   »ند؛ دچرر بدمرری مطدعدن لک: از پدرم هری نبوت و دستورات خدا پدروی ک -1

 نگردد.

 .نبرشد «مومنر  از رمدد » بدمرری دچرر برشد؛ داشت  دوس  را خدا دوستر  -3

دشمنر  خدا را دشمن بداند و نسب  ب  آنر  بغض داشت  برشد؛ لدبرال و بی غدرت نبرشد، کا  بای    -3

انسارند  انسار  وقتای     1ا از بادن مای بارد.   انسرند  انسر  ر ک  غدرتی و لدبرال بود ، بدمرری عمدق اس 

                                                
 در همدن برگ هر ب  شرح رف .« رزق مدرّر»معنی  2

 ذش .ب  شرحی ک  در مواردی از این مجلدات و ندز در همدن بخش از همدن دعر گ 1
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 محفوظ می مرند ک  ب  طور متعردل هم جرذب  داشت  برشد و هم دافع .

امروز لدبرالدسم در غرب، پدر را از لذایذ و زیبرئی هری فرزند داشتن، محروم کرد  و فرزند را نداز   

در بخش بعدی با  شارح خواهاد    از لذایذ و زیبرئی هری پدر داشتن محروم کرد  اس ؛ زیبرئی هرئی ک  

 رف .

 

 

 بخش سوم

 چشمداشت های والدین از فرزند 

 و زیبائی های آن فرزند داشتن 

 شیرینی و زیبائی منظومۀ خانواده 

 گوشه ای از انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت 
 

دَدِي  وَ زَيْنْ بِهِمْ مَحْضَرِي  وَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِي  وَ أَُِمْ بِهِمْ أَوَدِي  وَ كَثِّرْ بِهِمْ عَ»

أَحْيِ بِهِمْ ذِكْرِي  وَ اكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبَتِي  وَ أَعِنِّي بِهِمْ عَلَى حَاََتِي  وَ اَْعَلْهُمْ لِي مُحِبْيينَ   

ينَ وَ لَا مُخَيالِفِينَ وَ لَيا   وَ عَلَيَّ حَدِبِينَ مُقْبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ لِي  مُطِيعِينَ  غَيْرَ عَاصِينَ وَ لَا عَاُِّ

 آنار   وسدلۀ ب  مرا( امور هری) نررسرئی و گردا ، قدرتمند خدایر، برزوی مرا ب  وسدل  ایشر  «:خَاطِتِين

، و محضر مرا بر حضور آنر  آراست  گردا ، و نرم نداک  کن افزو  مرا شمرر آنر  وجود بر و کن، استوار

ر نبود  من کررم را ب  وسدل  آنر  مرتب کن، و در ندرزهر آنر  را یرر و مرا ب  وسدلۀ آنر  زند  بدار، و د

مددکرر من گردا ، و آنر  را برایم دوستدار و مهربر  کن، و ایشر  را حلق  زنر  ب  اطراف مان قارارد    

و  فرمر  و ن  عرقّ و ن  مخرلفکرر برشند، و برایم مطدع و ن  نرک  دل سوی من داشت  برشند و برایم درست

 ن  خطرکرر برشند.
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 شرح
 

معنای  « خلال »برخی از شررحر  و مترجمر ، ایان کلما  را با      -د: نررسرئی و تحمل سختیوَاَ لغت: 

و برخی دیگار آ  را  «. و خدایر خلل کرر مرا ب  دس  آ  هر مرم  کن»کرد  و چندن ترجم  کرد  اند 

نظر می رساد بهتار از آ  با      امر ب «. نمر آنر  راس  ب  و کجی مرا»معنی کرد  و گفت  اند: « کجی»ب  

 ، معنی کندم.برشدسخ   کسییر در اموری ک  برای یک « امرینررسرئی در »

مادار   -صف  مشبه ، محدب ب  معنی ضد مقعر، از همدن مارد  اسا .  « حَدِب»حَدِبدن: صدغۀ جمع 

اد از آ  در ایان ساخن   می شوند. مار « حَدِبدن»سدرر  هر ب  دور خورشدد، مدار محدب اس  ک  مصداق 

قرارد . مقصود این ندس  ک  پدر « گردا »امرم علد  السالم چندن می شود: خدایر فرزندانم را ب  دور من 

بنشدند و فرزندا  در اطراف او بنشدنند، منظور این اس  ک  آنر  در زندگی شر  پدر و مردر را محور و 

 مرکز قرار دهند.

محور همۀ ایان گازار  هار، زنادگی خارنوادگی اسا ، نا          فرزند داشتن و زیبائی های آن: 

اجتمرعی. یعنی مراد این ندس  ک  پدر ب  وسدل  فرزندا  قدرت بارزو یرباد و در برابار دیگارا  اِعمارل      

زنادگی خارنوادگی    شد؛ سخن از زیبرئی هار و آراساتگی  ، یر کثرت اوالد را ب  ر  دیگرا  بکدقدرت کن

وَ أَحْييِ  »خدایر، بر وجود فرزندا ، محضر مرا آراست  گردا . و  «:ضَرِيوَ زَيْنْ بِهِمْ مَحْ»اس  ک : 

یرد و نرم پس از وفرت ندس ، بل فرزند  تنهر   وسدلۀ آنر  زند  بدار. مقصودب یرد و نرم مرا «:بِهِمْ ذِكْرِي

تواند  ند میهم در حرل حدرت پدر می تواند یرد پدر را زند  بدارد و هم پس از وفرت او. و برعکس: فرز

نرم و یرد پدر را هم در حرل حدرت او مخدوش )بل مضمحل( کند و هم پس از وفرت او. و همچندن مراد 

ندز شرمل غدب  در حرل حدرت و غدب  ب  وسدل  مرگ اسا . فرزناد    «وَ اكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبَتِي»از 

برعث شود ک  مردم ب  دلدل رفتارر   صرلح آ  اس  ک  وجود و رفتررش، عرمل زیبرئی پش  سر پدر برشد،

 ندکوی او از والدین او ب  ندکی یرد کنند.

کماک با  ندرزهاری مان قارارد . انسار         ۀو )خدایر( آنر  را وسدل ؛«وَ أَعِنِّي بِهِمْ عَلَى حَاََتِي»
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. و اغدارر  دل  فرزندا ، تأمدن شود تار اس ، این احتدر  ب  دیگرا  بهتر اس  ب  وس دیگرا  همدش  محتر 

 این یکی از اسرسی ترین زیبرئی هری فرزند داشتن اس .

 چ  شدرین اس  محب  فرزند برای پدر و مردر. -و آنر  را محبّ من قرار د .«: اجْعَلْهُمْ لِی مُحِبِّدن وَ»

و مرا در مرکاز رفتررهار، کردارهار و چارخش زنادگی شار  قارار دهناد؛ از          ؛«وَ عَلَيَّ حَدِبِين»

  بر آثارر مثبا  دیگار،    وو این عالنکنند. خرنواد  را دچرر شکرف  منظومۀ ر  نشوند،مدارهری شر  خر

برای والدین لذت عمدق و روح افزا دارد. چ  زیبر اس  ک  فرزندا  پس از تشکدل خرنواد  ندز مدارشار   

 مرکزی برشد. ۀب  محور خرنواد

ایان مبردلاۀ   «. دل گردا  شد  از آنر »  اقبرل کنندگر : دل ب  سوی پدر و مردر داشتن. ن «:مُقْبِلِين»

 محب  و صمدمد  قلبی، یکی دیگر از زیبرئی هر و لذایذ زندگی اس .

درساتکرر   آنر  را بارای مان   این عبررت را برخی از مترجمدن چندن معنی کرد  اند: :مُسْتَقِيمِينَ لِي

عنی درسا  آ  چنادن مای شاود:     امر روشن اس  ک  ب  کرربرد برب استفعرل توج  نکرد  اند. م 2قرارد .

آنر  را در صدد استواری من، قرارد ، ک  هموار  در جه  قوام و استواری من برشاند؛ اساتواری فکاری،    

 روحی و جسمی من.
مسئل  مهم اس ؛ فرزند یکی از عواملی اس  ک  موجب برهم خورد  طرز تفکر، و موجب تغددار  

پدرانی ک  فرزند شر  بزرگ شد ، را  و روش، بدنش می شود؛ چ  بسر  پدر یر مردر قوام شخصد  درو 
. هدچ فرزناد بارلغی   ندو تفکر، شخصد  درو  پدر را تح  تأثدر قرار داد  و او را دچرر انحراف کرد  ا

ندس  مگر این ک  یر بر قوام شخصدتی پدر افزود  اس  و یر او را دچرر انحراف شخصدتی کرد  اس . و 
 گر  ترری  تح  تأثدر افکرر فرزندشر ، ب  بی راه  رفت  اند. صورت سوم ندارد، خدلی از بزر

قوام فکری و شخصادتی   موجبفرزندا  مر   یرد می دهد ک  از خدا بخواهدم السالم ب  مر امرم علد 
انسرنی، عرمل افزایش قوام برشند، ن  در صدد تحریاف مار. و در ایان    « احسن التقویم»مر برشند و در مسدر 
ساخن امارم    ۀپدر مصداق نعم  کرمل، می گردد. واالّ مصداق نقم  می شود. و ادام صورت فرزند برای

از مان   «:مُطِيعِينَ  غَيْرَ عَاصِينَ وَ لَا عَاُِّينَ وَ لَا مُخَالِفِينَ وَ لَا خَاطِتِين»ندز دلدل این معنی اس : 

اندیشۀ من نبرشند، را   پی روی کنند، گردنکشی نکنند، نسب  ب  من هنجرر شکن نبرشند، مخرلف فکر و

                                                
 معنی کرد  اند.« پر بر جر»برخی ندز، مستقدمدن را  2
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 خطر را نروند تر مرا ندز ب  را  خطر بکشرنند. 
 ثروت و فرزند، دو عرمل فتن  و گرفترری انسر  هستند ک  بار نداروی قاوی او را با  غریاز  گرائای       

  فتن  اس . فرزندی ک  بداندد ک  اموال و اوالدتر 2«:فِتْنَةٌ وَ أَوْالدُكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ»می کشرنند: 
پش  ب  والدین کرد  و را  منحرف خود را می رود، چ  قدر سخ  و جر  سوز اس  ک  والدین بتوانند 
او را رهر کنند، حتی رهر کرد  عرقّ ترین فرزند، بزرگترین و تل  ترین درد اس ، دستکم چند گرمی با   

چ  بسر والدین ک  در اثر فشرر محب  غریزی،  دنبرل او خواهند رف ، و این یعنی آغرز خرو  از قوام. و
 فرزند احمق شر  را نربغۀ دورا  دانست  و بر تقلدد از او خود را محکوم کرد  و پدرو او می شوند. 

نداشتن فرزند، انسر  را از دلنشادن   گوشه ای از انسان شناسی مکتب قرآن و اهل بیت:

وم می کند. امر داشتن فرزند، آ  لذایذ و زیبرئی هر را ترین و ژرف ترین لذایذ و زیبرئی هری زندگی، محر
فتنۀ مارل و اوالد، فتنا     ، ب  خدا پنر  برد. زیرا برالتر ازدارد، لدکن برید از مبدّل شد  این نعم  ب  نقم 

 ای ندس .
حتای   -در ترری  زندگی بشر، گرهی شهوت جنسی )عشق( ب  بزرگترین عرمل نگو  بختی یاک فارد  

اس ، از آ  جمل  اس  عشق قدصر ب  کلئوپترا، ک  ترری  اروپر را دگرگاو  کارد. و    شد  -یک جرمع 
عشق شر  شجرع ب  فال  ز ، ک  موجب جنگ هر مدر  مردم شدراز و اصفهر  شد. و همچندن گرهی )بل 
معموالً( حس ریرس  طلبی برعث خو  ریزی هری گسترد  در ترری  شد  اس . امر این )هر دو( در اصال  

، از «امندا  »هستند. لدکن مرل و فرزند و « خرو  از بستر آفرینش»ندستند، بل بدمرری و « آفرینشی فتنۀ»
ءٍ مِنَ الْخَدوْفِ وَ الْجُدوعِ وَ   وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ»هستند ک  می فرمرید: « فتنۀ آفرینشی»اصل و اسرس و واقعرً 

آنچ  در این آی  آمد ، س  چدز اس : امندا ،   1،«را ِ وَ بَشِّرِ الصاابِريننَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الََّمَ
و صابر در   .وَ بَشِّرِ الصادابِرين مرل، و فرزند. ک  در کنرر آیۀ برال، ب  نصّ قرآ ، ذاترً و مرهدترً فتن  هستند. 

د  خدا مای شاوند.   این س  مورد، سخ  ترین و تل  ترین صبر اس  و لذا اهل آ ، مستحق بشررت از نرح
چ  کسرنی می توانند این صبر را داشت  برشند؟ در ادام  می فرمریاد آنار  کا  در شخصاد  درو  شار ،      

 -الَّذينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»برشد:  «راجِعُون وَ إِنَّا إِلَيْهِ إِنَّا لِلَّهِ»جرئی برای 

اهل این صبر ویژ ، کسرنی هستند ک   3؛«وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَأُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوا ٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ 

                                                
 سورۀ تغربن. 22سورۀ انفرل. و آیۀ  18آیۀ  2

 سورۀ بقر . 222آیۀ  1

 سورۀ بقر . 221و  226آی  هری  3
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اینار  هساتند کا      -هرگر  مصدبتی برسد، می گویند: مر از آ ِ خدائدم و ب  سوی او برز خاواهدم گشا   
 ر  می کند و اینر  هستند انسر  هری هدای  یرفت .خداوند برای شر  درودهر می فرستد، و رحم  ش

و ب  اصطالح مر؛ اینر  انسر  هرئی هستند ک  خداوند برای شر  آفرین می گوید. پس برای رسدد  ب  
برید دعر کرد و از خود خدا کمک خواس . و « آفرین»چندن شخصد  درو ، و برای داشتن استحقرق این 

 فرید  شد ، و چندن موضع و جریگر  در عرلم هستی دارد. انسر  چندن موجودی اس  و چندن آ
 
 

 بخش چهارم

 انسان شناسی

 استمداد از خداوند در تربیت اوالد

 فرق تربیت و تأدیب

 نقش هنر در تربیت و تأدیب

 چرا به خواستن فرزند ذکور تشویق شده ایم؟

 تعدد زوجات

 جهان مؤنّث است

 نسبتِ جمعیت زنان و مردان جامعه شناسیِ

 سقط جنین

 شیعه فقه در مدیریتی نظام و اقتصادی نظام سیاسی، نظام به اهتمام ضرورت

 فرزند مساعد و فرزند نامساعد
 

تَرْبِيَتِهِمْ وَ تَأْدِيبِهِمْ  وَ بِرِّهِمْ  وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلَاداً ذُكُوراً  وَ  عَلَى وَ أَعِنِّي»

و )خدایر( در تربد ، تأدیب و ندکو  «:ى مَا سَأَلْتُكَلِي  وَ اَْعَلْهُمْ لِي عَوْناً عَلَاَْعَلْ ذَلِكَ خَيْراً 
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برر آورد  آنر  مرا یرری کن، و ب  همرا  شر  از جرنب خودت فرزندا  ذکور بر من هب  کن، و این هب  

 قرارد ، و آنر  را در آنچ  از تو خواستم یرورم گردا .« خدر»را برای من 
 

 شرح
 

از آغرز صحدف  تر ایان جار یاک قرعادۀ کلّای اساتثنرء        استمداد از خداوند در تربیت اوالد:

امری از امور، و هر در همه چیز و در نرپذیر، ب  طور روشن و مسلّم، ب  دس  می آید و آ  این کا :  
ب   و این قرعد  هدچ استثنرئی ندارد و در هر بعدی از ابعاد زندگی، باید از خداوند کمک خواست.

طور مکررّ حدیث را خواندیم ک  می گوید: هم  چدز، حتی پرر  نشد  بند کفاش تار  را نداز از خادا     
 بخواهدد.

دربررۀ استمداد طلبی از خدا برای تربد  اوالد )ب  طور هم  بعدی و شارمل   فرق تربیت و تأدیب:
ندارز با  تکارار ندسا ،     ادب( در مواردی از این مجلدات و ندز در شرح همدن دعر بحث هرئی داشتدم و 

 آنچ  در این جر الزم اس  فرق مدر  تربد  و تأدیب اس :

 تربد  یعنی رسرندد  استعدادهری برلقوّ ، ب  فعلد . تعریف:
امر این تعریف کلی اس  و شرمل تربد  گدر  و حدوا  ندز می شود، پس تربد  دربررۀ انسر  ندرزمند 

 یک تعریف خرص اس :
ر  عبررت اس  از ب  فعلد  رسرندد  استعدادهری بارلقوّۀ فطاری انسار ، و    تعریف خرص: تربد  انس

 جه  معدن داد  ب  انگدزش هری غریزی او. 
ر  عالو  بر استفردۀ   انسر ، این اس  ک  در تربد  انسفرق دیگر مدر  تربد  گدر  و حدوا ، بر تربد

دارد. زیرا ک  انسر  روح فطرت دارد  درس  از قواندن طبدعی تکوینی، استفرد  از تشریعدرت ندز ضرورت
و ب  خرطر همدن فطرت دارای ندروی ویژ  ب  نرم عقل هس ، پس مدر  تربد  یک موجود فرقد عقل، و 

 تربد  یک موجود دارای عقل، برید فرقی برشد.
انسر ، یک بخش عمد  و مهم دارد ک  برید ب  فعلدا  برساد. و با      ۀبر بدر  دیگر: استعدادهری برلقوّ

فعلد  رسدد  این نوع قوّ ، فراتر از طبدعدارت، عرصاۀ دیگار دارد کا  عرصاۀ عقالندا  اسا . و ایان         
عقالند  بدو  نبوّت هر، دچرر انحراف خواهد شد. چرا؟ چرائی این مسئل  در همدن بخش خواهد آماد.  

 السالم در این بخش، پرس  ب  همدن سوال اس .  و اسرسرً یکی از پدرم هری امرم علد 
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در تعریف هری برال روشن شاد کا  موضاوع تربدا ، عباررت اسا  از        تأدیب: اَدب آموختن: اما

چگاونگی  »و چگونگی ب  فعلد  رسدد  آ ، امار موضاوع تردیاب عباررت اسا  از      « شخصد  درو »

« چگونگی اباراز و ظهاور تربدا  در بدارو  از شخصاد      »تربد  بر تردیب مقدم اس ، و ادب «. رفترر

 اس . 

 ظهورِ زیبرئیِ درو ، در بدرو .  و یعنی زیبرئیِ بروزادب  تعریف:

روشن می شود؛ چرپلوسای  « اخالق ندکو»بر « تملّق»و « ریرء»، «چرپلوسی»و این جرس  ک  فرق مدر  

و ریرء از پلددی درو  بر می خدزند، گرچ  ظرهر زیبر داشت  برشند. و این ک  در اصطالح عاوام با  هار    

ق می گویند، هم غلط اس  و هم خطرنرک کا  فرهناگ اجتمارعی را    ، خوش اخال«خوشبرخورد»نوع 

 آلود  و بدمرر می کند.

رعری  جزئدرت زیبرئی هر. وقتی این رعری  ب  خصل  و ملک  «= ظراف »ادب در لغ ، یعنی  لغت:

در رفترر عملای   ؛د و زیبرئی هری درو  را بر زیبرئی بروز می دهدگردمی « بر ادب»مبدل می شود، شخص 

 در رفترر شفرهی.  یر

ادیب: کسی ک  متخصص در زبر  شنرسی و شنرخ  زیبرئی هاری زبار  وشافرهدرت اسا  گرچا  از      

 زیبرئی هری درو  محروم برشد. 

و )خدایر( مرا در تربد  و تردیب و برّ فرزنادا ،   «:تَرْبِيَتِهِمْ وَ تَأْدِيبِهِمْ  وَ بِرِّهِم عَلَى وَ أَعِنِّي»

 یرری کن.

 ن واژ  در دو صدغ  می آید:ای رّ:ب

 مصدر: ندکوکرری؛ ندکی کرد  ب  دیگرا . -2

صف  مشبه : ندک سدرت و ندک منش؛ دارای خلق هری درونی پسندید  ک  ندکی هری درونای   -1

 اس . برالترین حدّ بِرّ، مفدد بود  برای جرمع  اس .« اَبرار»اش، در رفتررش متجلّی شود. جمع این صدغ ، 

 السالم ک  ب  صورت مضرف و مضرف الد  آمد ، س  معنی قربل تصور اس : امرم علد  امر در بدر 

 و مرا در ندکوکرری ب  فرزندا  یرری کن. :... برِّهِمعَلَى وَ أَعِنِّي -2

 یرری کن.« ندکو برر آورد  شخصد  درونی آنر »و مرا در  :... بِرِّهِمعَلَى وَ أَعِنِّي -1
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 ، یرری کن.«فرزندا  را در ندکوکرری ب  خودم، یرری کنم»و مرا در این ک   :... برِّهِملَىعَ وَ أَعِنِّي -3

 يفسّير بعضيه   القرآن»این ردیف سوم، در نظر اول، بعدد ب  نظر می رسد، لدکن بر توج  ب  قرعدۀ 

دیدیم: رسول  همدن معنی سوم قوّت می یربد. زیرا همر  طور ک  قبالًحدیث ندز این چندن اس ،   «بعضاً

خداوناد رحما     2أَعَانَا وُلْدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَيا:  وَالِدَيْنِ اللَّهُ رَحِمَآل ( فرمود:  و علد  اهلل خدا )صلی

کند آ  والدین را ک  فرزندشر  را در ندکوکرری ب  خودشر ، یرری کنناد. و در حادیث دیگار فرماود:     

خدا رحم  کند کسی را ک  فرزنادش را در ندکای کارد  با       1:بِرِّه عَلَى وَلَدَهُ أَعَانَ مَنْ اللَّهُ رَحِمَ

فرزند  ؟:بِرِّهِ عَلَى يُعِينُهُ كَيْفَالسالم دربررۀ این حدیث پرسددند:  خودش یرری کند. از امرم صردق علد 

يُرْهِقُيهُ وَ لَيا يَخْيرَقُ    وَ لَيا   وَ يَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُيورِهِ  مَيْسُورَهُ يَقْبَلُرا چگون  یرری کند؟ فرمود: 

ب  آنچ  توا  فرزند اس  )دربررۀ ندکی ب  پدر( راضی شاود. و از آنچا  از تاوا  فرزناد خارر        3بِهِ ...:

 نبرشد....« پرد  در»اس ، صرفنظر کند )سختگدری نکند(، او را سرزنش نکند، نسب  ب  او 

خواست  اس ، معلاوم مای شاود کا      «   و تأدیبتربد»نظر ب  این ک  معنی اول و دوم را بر عبررت 

معنی سوم اس  ک  پدرم حدیث هر هم هس ، یعنی امارم پاس از آ  کا  در تربدا  و     « برّ هم»مراد از 

ک  ندکوبرر آمد  فرزندا  اس ( یرری می طلبد، توفدق و یارری در کماک با  فرزناد در ندکای      )تردیب 

 برشد.« تربدتهم و تردیبهم»تکرار « همبرّ»، یرری می طلبد، ن  این ک  والدینکرد  ب  

قرعدۀ ادبی ب  ویژ  در علم معرنی و بدر ، می گوید: هر جر کا  دو معنای از یاک عباررت متعاررض      

اهمد  موضاوع نداز ایجارب مای      «.عدم التكرار اولي» ؛شدند، آ  معنی ک  تکرار ندس  بهتر اس 

مشکالت پدر بود  و مردر بود ، چگونگی رفترر کند ک  سخن امرم را ب  معنی سوم بداندم. زیرا یکی از 

 عرقالن  و هنرمندان  بر فرزند اس  ک  او را ب  عقوق و هنجرر شکنی نسب  ب  والدین وادار نکند.

بارای او آسار  اسا  در نهریا      « رفترر هناری محاض  »انسر  موجودی اس  ک   انسان شناسی:

                                                
 .3، ح 86وسرئل الشدع ، کترب النکرح، ابواب احکرم االوالد، برب  2

 .8همر ، ح  1

 همر . 3
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مقریس  بر رفترر صرفرً هنری، دشوار بل دشاوارتر   آسرنی. رفترر صرفرً عقالنی برایش آسر  اس  گرچ  در

اس ؛ رفترری ک  هم عقالندا  را  « رفترر عقالنی هنری»اس . آنچ  برای انسر  ب  شدت دشوارتر اس  

داشت  برشد و هم هنر را. یکی از مصردیق این رفترر، بر فرزند اس  ک  او را با  عقاوق و هنجارر شاکنی     

 نسب  ب  والدین وادار نکند.

بی زار اس ؛ ب  « پرد  دری»، «خشون »، «سختگدری»، «تحمدل»زند، انسر  اس ، و هر انسرنی از فر

ویژ  اگر این رفتررهری منفی از والدین صردر شوند. و هر قدر این برنرمۀ عقالنی هناری، دقداق و ظریاف    

این برر  بر بدار    برشد ب  همر  مدزا  سرزند  و ب  همر  مدزا  ندز دشوارتر اس ، لذا آ  هم  حدیث در

هر و تعبدرهری مختلف آمد  و نمون  هرئی از آ  هر را دیدیم. پس سزاوار اس  در این رفتارر عقالنای و   

را ب  معنی اول و دوم بگدریم، این مهام بازرگ،   « برّهم»هنری ندز از خداوند یرری خواست  شود. و اگر 

 مغفول می مرند.

در دومدن فقر  از فقرات این بخش، امارم   م؟:چرا به خواستن فرزند ذکور تشویق شده ای

و ب  من از جرنب خاودت، در مدار  آنار      «:أَوْلَاداً ذُكُوراً مَعَهُمْ لَدُنْكَ مِنْ لِي وَ هَبْ»می گوید: 

 )فرزندا ( اوالد ذکور بد .

مح از آ  را یر معنی نکرد  و بر تسر« معهم»شررحر  و مترجمر  )تر جرئی ک  من دسترسی داشتم( این 

افازو  بار آنار      ،و مرا از جرنب خود»عبور کرد  اند، و یر ب  طور نردرس  معنی کرد  اند و گفت  اند 

ک  دعر کنند  چندین فرزند مؤناث و ماذکر داشات ،     ندیعنی چندن فرض کرد  ا«. فرزندا  مذکر ببخش

د و یار هناوز ازدوا    اینک فرزندا  ذکور دیگر می خواهد. در این صورت کسی ک  هنوز فرزناد نادار  

 السالم این دعرهر را ب  همگر  یرد می دهد. نکرد ، نبرید این دعر را بخواند. در حرلی ک  امرم علد 

اسا ؛ یعنای هماۀ    « در مدار  شار   »؛ «با  همارا  شار    »، معنی «معهم»روشن اس  ک  مراد امرم از 

 فرزندانم دختر نبرشند در مدر  شر  فرزندا  ذکور ندز برشد. 

نک معهم لی من لد وهب»تشویق هس ، چرا نگف  « خواستن فرزند مذکر»در این معنی ندز ب  امر 

 ؟ و این پرسش ب  ذهن می آید: چرا ب  خواستن فرزند ذکور تشویق شد  ایم؟«اوالداً انرثرً

زایناد    -اعم از مرد ، انرژی، گدر ، حدوا  و انسار   -زیرا جهر  مؤنث اس ؛ هم  چدز جهر  پاسخ:

ن  تعجب کندد و ن  بترسدد، مقصودم این ندس  ک  مذکرهری جهر  ندز مؤنث هستند، مرادم ایان  اس . 
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 بر مؤنث بود  اس . « اصرل »اس  ک  در جهر  هستی 

 مَعَيهُ  يَكُينْ  وَ لَيمْ  اللَّيهُ  كَيانَ » 2آ  روز ک  خدا بود و غدر از او چدزی نبود، حتی روز هم نبود:

« تکثدر»و « زایندگی»اولدن و اصلی ترین ویژگی آ   3کرد.« ایجرد»دۀ جهر  را خداوند مرد  اول 1«.ءشَي

سرل بر سرل  111/111/121/28طوالنی را ک  هرکدام ب  مدت  ۀشش مرحل ،بود ک  یک مردۀ ریز اولد 

طی شد  اس ، ب  تدریج ب  سرل  111/211/681/23هری زمدنی مر بود  و امروز از مرحل  هفتم آ  ندز 

 ین جهر  عظدم در آمد  ک  مدلدرردهر ضرب در مدلدرردهر کهکشر  در مرکز آ  قرار دارند. صورت ا

هما    ۀاگر این بحث را بر اصطالحرت شدمی و فدزیک ادام  دهدم، برید گف : اتم هر تشاکدل دهناد  

. چدز این جهر  هستند، در سرختمر  اتم، الکترو  هر ک  ب  دور هست  می چرخند، منفی )مؤنث( هستند

هستۀ اتم ندز از دو بخش اس  ک  تنهر یک بخاش آ  مثبا  )ماذکر( اسا . ایان وضاعد  تکاوینی و        

آفرینشی جهر ، ب  خرطر آ  اس  ک  زایند  برشد و پدوست  در مسدر تکثدر و گسترش برشد و زاینادگی  

 یک اصل اسرسی وجود این جهر  اس ؛ اصرل  در جر  جهر  بر تأندث اس .

کان  »جهر ، امر  ۀکثرت اُنرث، در ضمن همر  امر اول ک  خدا در ایجرد مردۀ اولد و« تکثّر»بنربراین، 

را صردر کرد  بود و این امر خدا محقق شد  و خواهد شد حتی اگر انسر  هر دعر هم نکنند. پس « فدکو 

اصرل  در دعر، بر مذکر خواهی اس . و این بدا  معنی ندس  ک  مؤنّث خواهی مکرو  اس ، نمونا  ای  

 ز حدیث هر دربررۀ دخترا  را خواهدم دید. ا

اکنو  ک  سخن ب  این جر رسدد یک خرطر  را بگویم: روزی در تبریز در اجتمرع  تعدد زوجات:

بزرگی از برنوا  سخنرانی، داشتم، در پریر  ب  پرسش هر پرس  می دادم، خارنمی پرسادد: چارا اساالم با       

مای آورم:  « نقض»  ب  این پرسش دارم: اولی را در قرلب گفتم دو پرس«. تعدد زوجرت اجرز  داد  اس ؟»

چرا شمر خرنم هر از جرنبی از تعدد زوجرت، متنفر و بی زار هستدد و از جرنب دیگر خودتر  بار ماردی   

                                                
«. تبددن جهار  و انسار   »شرح این موضوع در آغرز کترب  -زی نبود، غدر از خدا چدزی نبود.می گویند: روزی بود رو 2

  www.binesheno.com نو بدنش سری 

 .223ص  2،   الفصول المهمة -133ص  23بحرر،    1

 نااو بداانش باا  شاارح رفتاا  کاا  آ  ماارد  اولداا  نااوعی گاارز بااود. سااری « دو مساائل  در هسااتی شنرساای»در مقرلاا   3
www.binesheno.com   
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؟ این خود ز  هر هستند ک  تعدد زوجرت را الزم دانسات  و آ  را با    -ک  همسر دارد ازدوا  می کندد؟

من هستم ک  برید از شمر بپرسم چرا بر مرد متأهل ازدوا  می کندد؟ و ندز شمر وجود می آورند. پس، این 

از همر  خرنم هر ک  بر مرد متأهل ازدوا  می کنند بپرسدد ک  چرا ایان کارر را مای کنناد؟ در جاواب      

خواهدد شندد: چو  مر ندز انسر  هستدم و ب  محب  جنسی ندرز داریم. آیر این جواب شر  درس  ندس ؟ 

برنوا  فراوانی هستند ک  در قلب شر  از من ک  از تعدد دفارع مای    در مدر  همدن جمع عظدم شمر  اکنو

 کنم، تشکر می کنند. زیرا ک  ب  شدت ندرزمند شوهر هستند. )خندۀ حرضرا (.

چرا برید عد  ای  2هر از مردهر افزو  تر بود  و هس ، در همدشۀ ترری  تعداد ز  دوم: پاسخ حلّی:

                                                
 روند طبدعی اس ؛ یعنی اگر انسر  هر دخرل  نکنند امروز هم طبدع  بدش از پسار، دختار تولداد    « هس »مراد از  2

اس ، بدشاتر دخترهار    -سورۀ بقر  112آی   -«وَ النَّسْلَ يُهْلِكَ الْتَرْثَ»ک  مصداق « سقط جندن»می کند. لدکن در برنرمۀ 

 را سقط می کنند.

 211نفر اس  و در برابار هار    111/111/1311مدالدی، کل جمعد  جهر ،  1126دسف می گوید: در سرل آمرر یون

 نفر مرد هس . یعنی تعداد مردا  بدشتر از زنر  اس .   212نفر ز  

 آنگر  می افزاید: در کشورهری روسد ، اکراین، فنالند، نروژ، سوئد، دانمررک، روسد  سفدد، لدتوانی و... )و بار عباررت  

کلّی کشورهرئی ک  نزدیک ب  یک قر  دچرر کموندسم بودند ب  عالوۀ کشاورهری اساکرندینروی( تعاداد زنار  بدشاتر از      

 مردا  اس .

کثارت  »و « کموندسام جنسای  »این آمرر ب  خوبی نشر  می دهد ک  نسب  مدار    تحلیل جامعه شناختی این مستئله: 

مبررز  شاد  جمعدا  ز  بدشاتر اسا ؛ خاوا       « اصرل  خرنواد »یک معردلۀ روشن هس ؛ در هر جرمع  ای ک  بر « زنر 

مبررزۀ رسمی و قرنونی و خوا  مبررزۀ لدبراالن . و لذا می بدندم ک  نهرد خرنواد  در جرمعۀ ساوئد در اثار شادت لدبرالدسام،     

 بدش از روسدۀ کموندس ، تضعدف شد  اس .  

 ، ب  همر  نسب  تعاداد ماردا  بدشاتر اسا . چرائای ایان       و در هر جرمع  ای ک  نهرد خرنواد  ب  نسبتی پربرجر مرند

 موضوع دو عرمل دارد: 

 اقتصرد: خرنواد  ب  دلدل اقتصرد، فرزند پسر را دوس  دارد. -2

 تفرخر: اعضری خرنواد  ب  فرزند مذکر افتخرر می کنند.   -1

د  یرفت  و از حقوق زنر  شنرخت  رسم« سقط جندن»ک  « جرهلد  مدر »این دو عرمل، از قدیم بود ، لدکن در دورا  

 شد ، در جرمع  هری بر خرنواد ، هر چ  سقط می شود، جندن دختر اس ، ن  پسر. 

 مررکسدس  غدر هری جرمع  از را مررکسدس  کموندس  هری جرمع  حسرب برید خرنواد ، بی هری جرمع  در امر
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مغشاوش مای کناد، غریاز      « طبع طبدعای »ز نعم  شوهر محروم بمرنند؟ آنچ  ذهن شمر را در از زنر  ا

گرائی اس  ک  روح غریز ، خود خوا  و انحصرر طلب اس . اگر از عدناک روح فطارت بنگریاد مای     

بدندد ک  نبرید انحصرر طلب بود و بر ید مطربق روند آفرینش و جهار ، رفتارر کارد و نبریاد بار خاالف       

 ودخرنۀ جهر  شنر کرد.جریر  ر

در جرنب دیگر: انحصرر طلبی مردا ، کرمالً درس  اس  اوالً: مطربق روند آفرینش جهر  و جریار   

رو ب  کثرت جهر  اس ، و ثرندرً: مطربق اقتضرهری روح فطرت و عقالند ِ مدیری ، در مدیری  جرمع  

                                                                                                                           
 ( جدا کرد.ک  دچرر کموندسم جنسی شد  اند )مرنند کشورهری اسکرندینروی 

منجر شد  و پدر نقشی و جریگرهی ندارد، حتی در شنرسانرم   « مردر سرالری»حذف خرنواد  در اسکرندینروی ب  نوعی 

هر ندز جرئی برای نرم پدر ندس . و برای مردر از نظر احسرسرت، فرقی مدر  فرزند دختر و پسر ندس . و روند سقط جنادن  

 مسروی اس ، یعنی بدو  گزینش اس .  

ر حذف خرنواد  در جرمع  هری مررکسدس ، ب  مردر سرالری منجار نشاد  و چاو  خارنواد  و اقتصارد خارنواد ، و       ام

 تفرخر ب  فرزند مذکر، تضعدف شد  و ب  رسمد  شنرخت  نمی شد، لذا برز مسئلۀ سقط جندن، حرل  تسروی را داش .  

گزینش مدر  جندن دختر و پسر بود  اس ، لاذا تعاداد   بر بدر  دیگر: در هر دو نوع از این جرمع  هر، سقط جندن بدو  

زنر  در همر  روند طبدعی طبدع ، از تعداد مردا  بدشتر اس . امر در جرمع  هری دیگر، سقط جندن بر گزینش انجرم مای  

 یربد و آنچ  سقط می شود بدشتر دختر اس . 

جندن در جهار  ساقط مای شاوند، از ایان       111/111/26ب  یک آمرر دیگر از یوندسف توج  کندد؛ می گوید سرالن  

درصاد آ  هار در    11در شرایط خطرنرک )بادو  رعریا  اصاول پزشاکی( ساقط مای شاوند کا           111/111/12تعداد، 

 کشورهری آفریقرئی و امریکری التدن اس .  

ارش ، تنهر آ  مواردی اس  ک  خبر چدنر  و گزارشگرا  یوندسف اطالع یرفتا  و گاز  111/111/26بدیهی اس  رقم 

 کرد  اند، واقعد  موضوع خدلی بدش از این رقم هر اس .

عمل می کرد و براندازی خرنواد  از اصول آ  نباود،  « مرئوئدسم»ویژگی مررکسدسم در چدن ک  در قرلب  جامعۀ چین:

 جرمعۀ چدن را در این مسئل ، در ردیف کشور هری غدر مررکسدس  قرار داد  اس .

بار سارع  جناو     « اصرل  اقتصارد »ک  همۀ جرمع  هری جهر ، عمالً روی ریل « دت فرهنگ مدرن»امروز در  قاعده:

برخوردار اس ، سقط جندن دختر، در آ  بدشاتر،  « پریداری خرنواد »آمدز حرک  می کنند، هر جرمع  ای ک  بر نسبتی از 

 و در برالترین حد و درصد اس .

 سورۀ تکویر. 1و  8آی  هری  «قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ -وَ إِذَا الْمَوُُْدَةُ سُئِلَتْ»ک : 
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 نسق عقالنی قرار بگدرد. اس ؛ تر نسب هر مشخص، امور حقوقی معدن، ارث و توارث در نظم و

زنر  نکوهدد  شد ، امر غدرت مردا  ستود  شد ، ن  ب  خارطر  « غدرت»این ک  مشرهد  می کندم ک  

اسا ، و غدارت ماردا     « صارفرً غریازی  »امتدرز دهی ب  مردا ، بل ب  خرطر این اس  ک  غدارت زنار    

 اس  گرچ  انگدزۀ خدلی از مردا  ندز صرفرً غریزی برشد.« فطری»

بر بدر  دیگر: غدرت زنر  صرفًر غریزی اس ، امار غدارت ماردا  اگار غریازی هام برشاد، مطاربق          و

مای  « حسردت»اقتضرهری روح فطرت و عقالند  اس . امروز در فرهنگ مدرندت  هر دو نوع غدرت را 

 نرمند. منشرء این اشتبر  در تعریف انسر  اس  ک  آنر  از روح فطرت انسر  غرفل هستند.

ک  ذهن شمر را مغشوش کرد ، فرهنگ مسدحد  اس  ک  تعدد را تحریم کرد  اس .  ومو عامل د

 تحریف شد  اس : و این یکی از دو اشتبر  بزرگ مسدحد ِ

تحریم طالق: در نظر اسالم طالق بدترین عمل اس ، امر در عدن حرل جریز اس . زیرا ممنوعد   -2

و زندگی مرد و ز  را ب  دوز  مبادل مای کناد. با      طالق، منشرء فحشرء و تزلزل خرنواد  هر می گردد 

حدی ک  مردم جرمع  هری مسدحی ب  تنگ آمد  و بر شورش بر علد  کلدسر، طالق را قرنونی کردند، امر 

 دیر شد  بود و لطم  ای ک  ب  نهرد خرنواد  خورد  بود، جبرا  نشد. 

 تحریم تعدد زوجرت. -1

، مشروط ب  عدال  اس ، مراد از عادال ، عادال  در   و حرف آخر این ک  تعدد زوجرت در اسالم

محب  جنسی درونی، ندس  زیرا چندن عدالتی محرل اس ، بل خود قرآ  این عدال  را معنی کرد  اس ؛ 

اگر می ترسدد ک  عدال  را رعری  نکندد،  «:فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»سورۀ نسرء می گوید:  3آیۀ »

وَ لَنْ تَسْدتَطيعُوا أَنْ تَعْددِلُوا   »این عدال  را توضدح می دهد:  211مسر بگدرید. آ  گر  در آیۀ تنهر یک ه

ا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَال تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِتُوا وَ تَتَّقُو

شمر هرگز نمی تواندد )از نظر محب  قلبی( مدر  همسرا ، عدال  برقرار کندد گرچا  کوشاش    «:ماًرَحي

ن  احسرس نمرئدد، ولی تمریل خود را بکلّی متوج  یک طرف نکندد تر دیگری را آویزا  )بالتکلدف ک  

رشادد، خداوناد   گدرید و اهال تقاوی ب  شوهر داشتن کند و ن  بدو  برشد( رهر کندد. و اگر را  صالح را بر

 آمرزند  و مهربر  اس . 

پس، حدّ عدال  در این مسئل  آ  اس  ک  هدچکدام از همسرا  احسرس بی همسری نکند، و از نظر 
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شد  برشد. و اگر مردی این توا  جنسی و روحی را در خود نمی بدند یر می ترسد  «اقناع»ندرز ب  همسر 

 او حرام اس . ک  این توا  را نداشت  برشد، ازدوا  دوم بر 

الساالم   بر شرحی ک  گذش ، چرائی فرزند ذکور خواهی، روشن گش ، و حکم  سخن امرم علدا  

تر حدودی شنرخت  شد. و این ب  خارطر   «مَعَهُمْ أَوْلَاداً ذُكُوراً لَدُنْكَ مِنْ لِي وَ هَبْ»ک  می گوید: 

اسا  کا  آنچا  ناردر اسا  آ  را در      ترجدح اوالد ذکور بر اوالد انرث ندس . بل طبدع  مسائل  ایان   

 و دعر مقدم می دارند.« خواستن»

الْبَنُونَ نَعِييم   »السالم را دیدیم ک  فرمود:  در بخش اول همدن دعر، حدیث امرم صردق علد  حدیث:

ما  هساتند، و   پسارا  نع  2«:وَ اللَّهُ يَسْأَ ُ عَنِ النَّعِيمِ وَ يُثِيبُ عَلَى الْحَسَنَاُِ حَسَنَاُ  وَ الْبَنَاُُ

دخترا  حسنرت هستند، و خداوند )در روز قدرم ( دربررۀ نعم  هر برزخواس  خواهد کرد، امر دربررۀ 

 حسنرت )بدو  برزخواس ( ثواب خواهد داد.

رَبانا آتِندا فِدي الددُّنْيا حَسَدنَةً وَ فِدي      »و قرآ  ب  مر یرد می دهد ک  حسنرت را از خداوند بخواهدد: 

بنربراین دختر خواهی ن  تنهر مکرو  ندس ، بل ب  حکام قارآ  الزم    1«.ةً وَ قِنا عَذابَ النَّارالْآخِرَةِ حَسَنَ

در برابار آ    «مَعَهُمْ أَوْلَاداً ذُكُيوراً  لَدُنْكَ مِنْ لِي وَ هَبْ»السالم از  اس . و مراد امرم سجرد علد 

زیرا ک  جریر  طبدعا  معماوالً با     ویژگی آفرینشی اس  ک  می خواهد همۀ فرزندانش دختر نبرشند. 

 )بر عبررت مطلاق( سوی کثرت اُنرث اس . و امرم تنهر فرزند ذکور نمی خواهد اول هم مؤنث و مذکر را 

 فرزند ذکور هم برشد.  مدر مدر  اوالد« معهم»می خواهد سپس می گوید 

تن، پسر خواستن از خدا، نعم  خواهی اس  و دختر خواسا  پسر نعمت است، دختر حسنه:

حسن  خواهی اس . حدیث برال این چندن ب  مر یرد می دهد. امر فرق مدر  نعم  و حسن  چدس ؟ پرس  

 این پرسش ندرزمند شوق علمی خوانند  اس  ک  قدری بر بند  همراهی کند: واژۀ حسن  س  کرربرد دارد:

گی با  درد  ؛ چدزی ک  در زند«داشتۀ ندکو و مطلوب»خوب، چدز خوب؛ «= ندک»حسن ، یعنی  -2

                                                
 ط دار االضواء. 1ص  6کرفی )فروع(    2

 سورۀ بقر . 112آیۀ  1
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 انسر  می خورد. 

 تَسْمِيَة الجُزْءِ باسم»این کرربرد از مصردیق  -.«سيّئه»عمل و رفترر خوب و پسندید ، معنی مقربل  -1

 اس . زیرا رفترر ندک قسمی از چدزهری خوب اس .  «تسمية القسم باسم المقسم»و  ،«الكُل

اسا  با  دو قسام؛ نعما  و     « خوب هر»دم این کرربرد، تقس«. نعم »واژۀ حسن  در مقربل واژۀ  -3

 اس .  «تسمية القسم باسم المقسم»حسن ، ک  برز مصداق 

فضال  »و « عادل خادا  »برای توضدح فرق مدر  نعم  و حسن ، الزم اس  از نو نگرهی ب  فرق مدار   

داشت  برشدم: خداوند برخی چدزهر و برخورداری هر را بر اسرس عادالتش با  انسار  مای دهاد. و      « خدا

می دهد. زیرا کرم خداوند محدود با  عادال    « فوق عدال »برخی از آ  هر را از کرم خود و بر اسرس 

 2اس .« فضل»ر از عدال  اس  و این ندس ، برالت

 نعم  آ  اس  ک  بر اسرس صرفرً عدال ، و یر بر اسرس عدال  و فضل )توأمرً( برشد. تعریف: 

 برشد.« کرم محض»و « ضلصرفرً ف»س  ک  بر اسرس ن  آ  احس تعریف: 

، آ  را ب  طور رایگر  و مجرنی مای دهاد   کسی ک  چدزی را ب  عنوا  کرم محض، ب  کسی ببخشد 

 . حتی در برابر آ  تشکر هم نمی خواهد

پسرا  نعم  هستند ک  یر بر اسرس عدال  ب  بند  داد  مای شاوند و یار بار اسارس عادال  و فضال        

ر کرد زیرا نعم  رایگر  ندس  و شکر منعم واجب اس ، در قدرما   در برابر نعم  برید تشک )توأمرً(.

و در روز قدرما    و فضال محاض هساتند   « کرم محض»دخترا   امر از شکر آ  برزخواس  خواهد شد.

 «.پرسش حقوقی»دربررۀ آ  هر پرسشی نخواهد شد. مگر 

ی بخشاد،  بدیهی اس  کسی ک  چدزی را ب  طور صرفرً فضل و کارم، با  کسای ما     پرسش حقوقی:

دوس  ندارد ک  طرف مقربل آ  را تضددع کند. زیرا انگدزۀ او در این اعطرء بهار  منادی عقالنای از آ     

را از بادن بارد  اسا .     چدز بود  اس . و اگر طرف مقربل آ  را ضریع کند، انگدز  و هدف اعطرء کنند 

 اگر کسی حقوق دخترش را ضریع کند از دو جه  مسئول اس .

 هر چدز، حرام و گنر  اس .ضریع کرد   -2

                                                
 این مسئل  قبالً ب  طور مشروح بدر  شد  اس . 2
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اس . و آنچ  « رابطۀ انسر  بر انسر »اس ، و از مصردیق « حق النرس»حقوق ضریع شدۀ دختر، از  -1

رابطاۀ خادا و   »پرسش و برزخواس  ندسا . در   گفت  می شود ک : دخترهر حسن  هستند و دربررۀ شر 

در محشر اسا ،  « ترازو= مدزا » هس  و آ « معرد شنرسی»اس . در این جر یک بحث مهم در « انسر 

 ب  شرح زیر:

مرهد  این ترازو  صلدر قدرم  اعمرل را ب  ترازو می گذارند تر سنجدد  شود. ا محشر: ترازو در

چدس  و چگون  اس ، نمی داندم؛ بی تردید از نظر مرهد  فرقی بر ترازوهری دندر خواهد داشا ، زیارا   

 ارد و تکرمل یرفت  تر اس .مواد عرلم آخرت بر مواد عرلم دندر فرق د

امر نظر ب  این ک  در قرآ  و احردیث بر مدزا = ترازو، تعبدر شد ، پس یاک وسادل  و ابازار بارای      

« معارد جسامرنی  »گرایر  مر )ک  اسرسرً نمی توانناد با    ل اس ، بر صرف نظر از بدنش ارسطوسنجش اعمر

مطاربق اصال مسالّم    برید گفا :   (2«معرد خدرلی» قد می شوند و یر ب معتقد برشند؛ یر ب  معرد روحرنی معت

سنجدد  خواهند شد. امر علمری مر دربررۀ ایان   و واقعرً بر یک ترازوئی حقيقةًعمل هر  1،«تجسّم اعمال»

 ترازو دو نظر متفروت دارند:

ف  دارد ک  در یکی اعمارل  ک ترازوهری معروف دو عتقد هستند ک  این ترازو مرنند همۀبرخی م -2

 در دیگری اعمرل بد، گذاشت  شد  و سنجدد  می شوند.ندک و 

ف  دارد و تنهر اعمرل ندک ب  تارازو گذاشات    کبرخی دیگر می گویند ترازوی محشر فقط یک  -1

                                                
آ  آقرئی ک  ب  همرا  شرگردش، در شبک  چهرر سدمر برنرمۀ هفتگی دارند )و ادای معرک  گدرا  درویش هری قدیم  2

ند؛ درویش می گف : بچ  درویش! او جواب می داد: بلی گل موال. و هر چ  درویش می گف  بچ  درویاش  را در می آور

تأیدد می کرد( چندین برر رسمرً اعالم کرد  ک  محشر، بهش  و دوز ، همدن امروز در درو  انسار  هساتند از آ  جملا     

 رف ، پس محشر در دل انسر  اس . در یکی از برنرم  هر ندز گف : محشر کجرس ؟ کرۀ زمدن از بدن خواهد

 -برید ب  شبک  چهرر گف : مرا ب  خدر تو امدد ندس ، شر مرسر . 

 این ر  ک  تو می روی ب  یونرنستر  اس   ترسم نرسی ب  کعب  ای اعرابی

  www.binesheno.com نو بدنش در سری « تبددن جهر  و انسر »برای شنرخ  جریگر  محشر، رجوع کندد؛ ب  کترب  

تبدادن جهار  و   »و نداز با  کتارب     -ب  قلم مرحوم آی  اهلل محمد امدن رضاوی « تجسم عمل»رجوع کندد: ب  کترب  1

 بخش معرد. و در مواردی از این مجلدات ندز بحث شد  اس .« انسر 
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تْ وَ مَدنْ خَفَّد   -وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْتَقُّ فَمَنْ َْقُلَتْ مَوازينُهُ فَأُولئِكَ هُدمُ الْمُفْلِتُدونَ  »می شوند. و آی  هری 

و همدن بدر  را دارد  .دلدل می آورند را 2«ا كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَمَوازينُهُ فَأُولئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِم

 1.سورۀ قررع  1و  6سورۀ مومنو ، و آی  هری  213و  211آی  هری 

 تأویل می کنند. گرو  اول، این آی  هر را 

نظر، هر کدام در جری خود درس  اس ؛ زیرا در محشر دو نوع ترازو بند  معتقد هستم ک  هر دو  

 خواهد بود:

ئی ک  ب  سنجدد  می شود؛ خوبی هر« حقوق النرس»ترازوئی ک  دارای دو کف  اس ؛ بر این ترازو  -2

بدی هریش ب  دیگرا ، در کفۀ دیگر گذاشات  مای شاود. و نصوصای کا        ، ودیگرا  کرد  در یک کف 

 قوق النرس آمد ، ب  این دالل  دارند.دربررۀ سنجش ح

سنجدد  مای شاود، زیارا در ایان مسائل ،      « حق اهلل»ترازوئی ک  تنهر یک کف  دارد؛ بر این ترازو  -1

بدی ای کرد  ب  نفس خودش کرد  و آی  هری مذکور با    کسی نمی تواند ب  خداوند بدی کند؛ هر کس

ب  همدن اصل دالل  دارد. و همچندن اس  آی  هرئی  «سَهُمْخَسِرُوا أَنْفُ»محور این موضوع هستند و جملۀ 

 3«.يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْل»آی  هرئی از قبدل:  ک  در آ  هر همدن جمل  آمد  و ندز

آدم و حوّا وقتای کا  بار     3«.نَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينقاال رَبانا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَ»و 

وَ مدا ظَلَمُوندا وَ لكِدنْ كدانُوا أَنْفُسَدهُمْ      »خالف فرمر  خدا از آ  درخ  خوردند، چندن گفتناد. و آیاۀ   

 و.... 2«.يَظْلِمُون

 ، دکی هر ب  ترازو گذاشت  می شود اگر وزنش ب  حد نصرب رسدد، اهل بهش  اسندر حق اهلل فقط 

ترمدم بر شفرع  بود، برز ب  بهش  می رود. واال از مصاداق خساررت    و اگر ب  حد نصرب نرسدد و قربل

 خرر  نمی شود. و این ترازو اس  ک  دارای یک کف  اس .

                                                
 سورۀ اعراف. 1و  8آی  هری  2

 کف  دارند تشبد  کرد. البت  بر تسرمح. بر تسرمح می توا  آ  ترازو را ب  ترازوهری دیجدترل امروزی ک  تنهر یک 1

 سورۀ بقر . 23آیۀ  3

 سورۀ اعراف. 13آیۀ  3

 سورۀ اعراف. 261سورۀ بقر . و آیۀ  21آیۀ  2
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را ب  دو قسم  تقسدم می کندم و می گاوئدم: حاق   « حقوق»مر عردت داریم ک  همدش   حٍّ النّعمة:

ُْدما  »اس : « حق النعم »دکی دق  معلوم می شود ک  قسم سوم هم هس  و آ  اهلل و حق النرس. امر بر ان

 سوال از نعم  هر، شفرهی اس  و بر ترازو سنجدد  نمی شوند. 2«.نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيملَتُسْئَلُ

 حق اهلل بر دو نوع اس : با بیان دیگر: 

اس . بر « حق جرمع »و هر حقی ک  « رلبد  الم»حق اهلل ک  برگشتش ب  حق النرس اس ، مرنند  -2

در نی ندس  ک  در قبرل آ  هر دشخص معدنی، حق مع هدچ ا برایزیرترازوی یک کف  سنجدد  می شوند. 

 رص ندارند.کفۀ دیگر گذاشت  شود؛ مدّعی خ

اس ؛ مرنند نعم  وجاود،  « صرفرً و محضرً حق اهلل»حق اهلل ک  برگشتش ب  حق النرس ندس ، و  -1

   خداوند ب  انسر  می دهد.کقل، نعم  روح فطرت، نعم  امند  و... نعم  ع

یر تک کفا  ای سانجدد  شاوند. تنهار با  طاور        ندارند ک  بر ترازوی دو کف « مقربل»این نعم  هر  

 شفرهی مورد برزخواس  خواهند بود.

ئَلُ عَنْ ذَنْبِدهِ إِنْدسٌ وَ ال   فَيَوْمَئِذٍ ال يُسْ»می فرمرید:  این مسئل ، جرلب و بس زیبر اس : بدر  قرآ  در 

موضوع این آی ، حق النرس و حق اهلل از نوع اول، اس  ک  بر ترازوی دو کف  و تک کف  توزین  1.«جَان

می شوند. یعنی اعمرلی ک  بر ترازو سنجدد  می شوند، ب  همر  توزین بسند  می شود و دیگار ندارزی با    

؛ ممکن اس  کسی ب  کسی عهد کند؛ وعد  بدهد امر «عهد» برزخواس  شفرهی ندس . و از این برب اس 

ب  وعد  اش عمل نکند. او حقی از حقوق طرف مقربل را تضددع نکرد  تار ایان عادم عمال با  عهاد با         

حاق اهلل از ناوع   »ترازوی دو کفۀ اعمرل برود. و ندز حق جرمع  را ضریع نکرد  تر ب  ترازوی تک کفاۀ  

أَوْفُدوا بِالْعَهْددِ إِنَّ الْعَهْددَ كدانَ     »رزخواس  شافرهی قارار خواهاد گرفا :     برود. امر مورد سوال و ب« اول

 3«.مَسْؤُال

أُولئِدكَ كدانَ عَنْدهُ    إِنَّ السامْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُدلُّ  »دربررۀ نعم  هری مهم وجود انسر ، می گوید: 

                                                
 سورۀ تکرثر. 8آیۀ  2

 سورۀ الرحمن. 31آیۀ  1

 سورۀ اسراء. 33آیۀ  3
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 2«.مَسْؤُال

ود پرسدد  نمی شود، زیرا سنجش بر ترازو اس . خ« ذنب»در آی  برال فرمود: در آ  روز هدچ کسی از 

دارید زیرا آنر  مسئول هستند، و برید آنر  را نگه 1«:فُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونوَ قِ»امر در آی  دیگر می فرمرید: 

 ب  سواالت پرس  بدهند.

ایان آیا     امار  نخواهد شاد.  ک  از آ  هر پرسش شفرهی عمل و اعمرل اس .«= ذنب»برال دربررۀ  ۀآی 

رک می پردازند، برزخواس  شرا کنرر گذاشت  و ب   نبوت  نعماس ، ن  عمل. آنر  ک  « شرک» ۀدربرر

 بزرگترین نعم  اس . نبوت شفرهی خواهند شد. زیرا

وجود دختر، ن  عملی اس  ک  در ترازو جری بگدرد، و ن  نعم  )ب  ایان معنای( اسا  کا  ماورد       

 خداوند اس . کرم محض و صرفرً لطف ار گدرد، بلپرسش و برزخواس  قر

ندس  تر در تارازو برشاد، امار چاو  نعما  )با  معنای        « عمل»امر پسرا  نعم  هستند؛ وجودشر   

 3.«لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَتِذٍ عَنِ النَّعيم»و مشمول آیۀ  مذکور( اس ، مورد برزجوئی و پرسش خواهد بود

را  طوالنی را طی می کردیم ک  رسول خدا مای  آری، برای دریرف  معنی یک حدیث برید این هم  

ُ    »گوید:   «:الْبَنُونَ نَعِيم  وَ الْبَنَاُُ حَسَنَاُ  وَ اللَّهُ يَسْأَ ُ عَنِ النَّعِييمِ وَ يُثِييبُ عَلَيى الْحَسَينَا

و دخترا  حسنرت، و خداوند از نعم  هر برزخواس  خواهاد کارد، امار درباررۀ      پسرا  نعم  هستند،

 برزخواس  ثواب خواهد داد.دخترا  بدو  

طاوالنی را در بحاث    و صد البت ، اسالم چندن پدچدد  ندس  ک  برای معنری یک حدیث این قدر را 

اس  ک  مر )شدع ( نتوانستدم در تفسدر و دیگر علوم انسرنی مکتب قرآ   پدچددگی آ  این بپدمرئدم. عل 

تم ترری  هرگز مهل  نداد  تر بزرگر  مر در این و اهل بد  علدهم السالم، در حد لزوم کرر کندم، زیرا س

؛ هموار  مشمول قتل عرم هر، تضاددقرت  «حزب قرچرق»کرر کنند؛ شدع  ب  عنوا  یک  علوم ب  قدر کرفی

مرلی، محدودی  در فعرلد  فضری اقتصردی و... و... قرار داش . بر اینهم ، بزرگر  مر توانستند یاک فقا    

                                                
 همر . 36آیۀ  2

 سورۀ صرفرت. 13آیۀ  1

 سورۀ تکرثر. 8آیۀ  3
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نند ک  امروز همۀ متفکرا  جهر  دربررۀ آ  انگش  حدرت با  دهار  مای    دقدق و کرمل برای مر بپرورا

 گذارند. 

و برید گف : امروز ک  فرصتی هس  برای تبددن علوم، برز ریز  خوار سفر  بزرگر  قدیم هستدم ک  

 پری  هری علوم را برای مر حفظ کرد  اند. 

 س  مسئل  در فق  مر تر حدودی متروک مرند  اس :

 ی و شرح کرمل سدستم امرم  و والی . نظرم سدرس -2

 نظرم اقتصردی.  -1
 نظرم مدیریتی. -3

بزرگر  و سلف صرلح مر چو  از تأسدس حکوم  مأیوس بودند ب  این س  مسئل  نپرداخت  اند. ایان  

 س  مسئل  برید بررسی و تکمدل شود بر دو شرط:

این مدراث عظدم و دقدق را مخدوش  برید دق  شود ک  این کرر ب  فق  موجود مر لطم  ای نزند و -2
 نکند.
این کرر برید از روی همدن فق  موجود و از مرهد  آ  و از همر  ادلّۀ اربع  )کترب، سن ، عقل،  -1

 اجمرع( استخرا  شود.

 لَيدُنْكَ  مِينْ  لِيي  وَ هَيبْ »این ک  می گوید:  السالم: موضع و جایگاه پسر خواهی امام علیه
اوالً همر  طور ک  دیدیم در اولدن جمل  از ایان دعار خواسات  اش را بار کلماۀ       «.ذُكُورا مَعَهُمْ أَوْلَاداً

ک  فقط با  اوالد ماذکر   « بَندن»آورد  اس  ک  شرمل فرزند مؤنث و مذکر می شود، ن  بر کلمۀ  2«وُلد»
 دالل  کند. 

می خواهد و هم دختار.  پسر  هم این شمول را تأکدد و تأیدد مجدد می کند، یعنی« معهم»ثرندرً کلمۀ 
« خارص باود   »سپس اوالد ذکور را فراز می کند و ب  طور خرص مای خواهاد. موضاع و جریگار  ایان      

 چدس ؟ نبرید این سخن امرم را مطربق فرهنگ عوام معنی کرد ک  پسر را بدش از دختر دوس  دارند. 

برشاد. در ماواردی از   « یزمسئولد  گر»السالم نبرید  علدهم بد  انسر  مورد نظر مکتب قرآ  و اهل

انسان هم مستئولیت پتذیرترین موجتود استت و هتم مستئولیت       »این مجلدات ب  شرح رف  ک  

                                                
 آمد  ک  نردرس  اس .  « وَلَد»پی نویس، تذکر داد  شد ک  در برخی از ضبط هر ب  صورت  در بخش اول، در 2
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 این یکی از اصول انسر  شنرسی اسالم اس . «.گریزترین موجود است

اکنو  ب  خرطر این ک  پسر نعم  اس  و مسئولد  آور، آیر از این مسئولد  بگریزیم؟ یر زیار بارر   

 ذَلِيكَ  وَ اَْعَيلْ »  برویم و دربرر  اش ندز از خداوند یرری بطلبدم ک  بالفرصل  می گوید: این مسئولد
و )خدایر( پسر داشتن را برای من خدر قرار بد  ن  شر. یعنی یارریم کان کا  در مسائولد  و      «:خَيْراً لِي

س ، زیرا ک  دخترا  ند برزخواس  آ  ندز موفق برشم. این نگرانی خرص و یرری خواهی، دربررۀ دخترا 
 م محض الهی هستند و دربررۀ شر  سؤال نخواهد شد. حسن  و کر

در اسالم، مسئولد  گریزی، نکوهدد  اس . اسرسرً اسالم یعنی مسئولد . پس پسر خواهی، خاوب و  
نکند، شابد  کسای اسا  کا  بارای فارار از       « پسر خواهی»ستود  و از وظریف مسلمر  اس . کسی ک  

نکند تر بدمرر شود و از مسئولد  روز  داری معرف برشاد. واال؛  « سالم  خواهی»داری، مسئولد  روز  
ارزش دختر ب  حدی اس  ک  خداوند نسل اشرف المرسلدن را در فرزندا  دخترش قرار داد تر اهمدا   

وَ إِذا »را ب  شادت نکاوهش کارد:    « بی زاری از دختر»دختر را عمالً نشر  دهد. و در قرآنش فرهنگ 
 مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِدكُهُ عَلدى   يَتَوارى-ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظيمٌ شِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنَْىبُ

آنگر  ک  ب  یکی از آنر  خبر دهند ک  دختار بارایش    2«:رابِ أَال ساءَ ما يَتْكُمُونَهُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّ
ب  خرطر بشررت بادی کا  با  او     -لد شد ، احسرس روسدرهی می کند و ب  شدت خشمگدن می شودمتو

داد  شد ، از مردم کنرر  گدری می کند ک ؛ آیر آ  دختار را بار پاذیرش نناگ نگهادارد یار در خارک        
 ؟ آگر  برشدد ک  اینر ، بد داوری می کنند.-مدفونش کند؟

دعر، هم  جرنبا  و هما  بُعادی برشاد. دعار سا         الزم اس  فرزند مساعد و فرزند نامساعد:

 جرنب دارد:
 دعر برای توفدق عمل ب  وظدف . -2
 دعر برای آمردگی زمدن  برای عمل ب  وظدف . -1

 دعر برای ب  ثمر رسدد  دو ردیف فوق. -3
کسی ب  برغ دوستش رفت  بود، صرحب برغ بدل و بدلچ  را کنارر گذاشا  و بار چارئی از او پاذیرائی      

در ضمن صحب  دوسترن  نگرهی ب  درختر  و گلهری برغ کارد و با  مدهمار  گفا : از خادا مای        کرد؛
 خواهم ک  توفدق پرورش این درختر  را ب  من بدهد. 

                                                
 سورۀ نحل.   21و  28آی  هری  2
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مهمر  گف : دو بخش از س  بخش دعر را فراموش کردی: اوالً دعر کن ک  زمدن  و مسرعدت آ  هار  
بخوا . و ثرلثرً حفرظ  از آفرت و ب  ثمر رسدد  شر  را نداز   د  راندرً توفدق پروریبر زمدن فراهم برشد، ثر

 بخوا ، تنهر عمل ب  وظدفۀ برغبرنی کرفی ندس . 

را در آنچ  از تاو خواساتم    -فرزندانم -و )خدایر( آنر  «:ي عَوْناً عَلَى مَا سَأَلْتُكَوَ اَْعَلْهُمْ لِ»

 یرور من قرار د . 
دفۀ تربد ، تردیب و ندکو برر آورد  فرزنادا . اکناو  مای    خواست  عبررت بود از توفدق عمل ب  وظ

 ر گوید: خدایر زمدنۀ روحی، فکری و عقلی فرزندا  را مسرعد کن ک  این وظریف عملی من در وجود آن
مؤثر برشد. واال تردیدی ندس  ک  حضرت نوح دربررۀ پسر عصدرنگرش نداز وظاریف تربدتای، تاردیبی و     

 نجرم داد  بود، لدکن چو  شخصد  درونی فرزند نرمسرعد بود، مؤثر ندفترد. ندکو برر آورد  را ب  خوبی ا

ِيم»سپس می گوید:  از شارّ   را و )خدایر( من و ذریّا  ام  «:وَ أَعِذْنِي وَ ذُرْيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرََّ

 شدطر  رجدم حفظ کن. 
س  تار فرزناد ماورد تربدا ، از     دعر، دعر برای ب  ثمر رسدد  عمل ب  وظریف مذکور، ا از این فراز

 آفرت ضد تربد ، محفوظ بمرند. شرح این موضوع در بخش پنجم.
 
 

 بخش پنجم

 انسان شناسی

 آفت ها و آسیب های فرزند

 هگلیسم و مارکسیسم 

 شیطان شناسی 

 توکل

 انسان موجود خائف و ایمنی طلب است
 

ِيمِ»   فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَ أَمَرْتَنَا وَ نَهَيْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا فِيي  وَ أَعِذْنِي وَ ذُرْيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرََّ
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سَيلِّطْنَا  ثَوَا،ِ مَا أَمَرْتَنَا وَ رَهَّبْتَنَا عِقَابَهُ  وَ ََعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً يَكِيدُنَا  سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَيمْ تُ 

أََْرَيْتَهُ مَجَارِيَ دِمَائِنَا  لَا يَغْفُيلُ إِنْ غَفَلْنَيا  وَ لَيا يَنْسَيى إِنْ      عَلَيْهِ مِنْهُ  أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا  وَ

مرا و ذری  ام را در برابر شدطر  رجادم پنار     و )خدایر( «:كَ  وَ يُخَوْفُنَا بِغَيْرِكَنَسِينَا  يُؤْمِنُنَا عِقَابَ

ب آنچ  امر کردی ترغدب نمودی، و از کدفر د ، زیرا تو مر را آفریدی و امر و نهی کردی، و مر را بر ثوا

 کدد می کند، او را ب  چدزی از مر سلط  دادی ک  برای آ  بدم دادی، و برای مر دشمن قرار دادی ک  بر مر

ب  چدزی از او سلط  ندادی، برای او در سدن  هری مر جر دادی، او را در مجرری خو  مر جرری کردی،  مر

ش کندم، مر را از کدفر تاو  شاز او غرفل شویم، فراموش نمی کند اگر مر فرامواز مر غرفل نمی شود اگر مر 

 ایمن می کند، و از غدر تو می ترسرند.

 

 شرح
 

در دعری بدس  و سوم شارحی در ایان بارر      -اوالد و نسل هری بعدی. شرمل اوالدِ ؛ذریّ : اوالد لغت:

 گذش . 

   ب  انسر  می رسد بر دو نوع اس : همۀ آف  هر و آسدب هر ک آفت ها و آسیب های فرزند:

 آف  هر و آسدب هری جسمی. -2

 آف  هر و آسدب هری شخصدتی. -1

 این هر دو ردیف بر دو نوع هستند:

 الف: آنچ  از چگونگی فکر، انتخرب، و ارادۀ خود شخص نرشی می شود.

 . جری می گدردشخصد  انسر   در ب: آنچ  از بدرو  وارد شد  و

دیگار   ۀداریم گرچا  قابالً از زوایا   « انسر  شنرسی»این جر یک مسئلۀ مهم در در  یک بحث مهم:

عنوا  شد  اس  لدکن برای شرح این بخش از دعر ضرورت دارد: آیر چگاونگی شخصاد  درو  انسار ،    

گزینی و بد گزینی،  کالً و تمرمرً معلول عوامل برو  از خود اوس ؟ آیر درس  اندیشی یر کجفکری، ندک

ارداتای از بدارو ، هساتند؟    ضالل  و...، همگی معلول عوامال و  و خصریل منفی، هدای  وخصریل مثب  
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عوامل وارداتی شرمل توارث ژنی، تربد  خرنوادگی، تاأثدرات از محادط طبدعای و اجتمارعی، موقعدا       

 ترریخی، جرذب  هر و دافع  هری اشدرء و حوادث. 

؛ خود «سرزند »عوامل بدرو  اس ، ن  و مصنوع « سرخت »اگر چندن اس ، پس شخصد  انسر ، یک 

 او در این موضوع هدچکرر  اس . 

اس . در این صورت حتی صنع  و سرزندگی، هر توانمنادی و   «هگلیسم»این انسر  شنرسی، الزمۀ 

ابازار  »نرتوانی افراد ندز از خودشر  ندس  بل محصول بر آیند مولّف  هری بدرونیِ وارداتی اس . و انسار   

 ر  در فردیّ  خود هدچ اصرلتی ندارد. در دس  طبدع  و جرمع  اس . انس« یابرزیچ  گون  

آنگر  نوب  ب  پرسش دیگر می رسد: آیر مدر  طبدع  و جرمع ، اصرل  بر کدام اس ؟ الزمۀ چنادن  

جرمع  ب  فرد اصرل  دارد. یعنی  )در این فرض( بدنش، این اس  ک  طبدع  بر جرمع  اصرل  دارد گرچ 

 2در دس  طبدع  اس .« ابزار برزیچ  گون  ای»جرمع  ندز 

اس . « تنرقض»د. امر این دقدقرً یک نسر  شنرسی، نسخۀ مررکسدسم را دامررکس آمد بر اسرس همدن ا

زیرا اگر چندن اس  پس اوالً: خود نسخۀ او ندز محصول و برزیچاۀ جرمعا  و طبدعا  اسا  و او نمای      

هندگر  مخرلف او ندز نمی توانستند نسخ  شر  را ندهناد.  توانس  این نسخ  را ندهد. چنر  ک  نسخ  د

 هم  چدز جبری می شود و انسر  هدچکررۀ محض، می گردد. 

، «دیکترتوری پرولتری»در این مدر ، دستکم نسخ  هرئی ک  لدبرال هر می دهند، از خشون ، کشترر و 

را محکوم مای کناد. امار یاک     « نسخ  دهی»منز  اس . و مرکس وبر، از این زاوی  نگریست  و هر نوع 

 ، خود نوعی نسخ  اس . «ممرنع  از نسخ  دهی»مررکسدس  می تواند بگوید: همدن 

می شود؛ فکر، علم و کوشش اندیشۀ انسر ، با   « کالف سردرگم»مشرهد  می کندد ک  مسئل ، یک 

ی خرو  از این بان  بن بس  می رسد؛ هدچکدام از طرفدن مسئل  ن  تبددن قرنع کنند  دارند و ن  راهی برا

بس . و مددا  می مرند برای جنرب پوپر ک : علم آ  اس  ک  ابطرل پذیر برشاد. و نمای گویاد: علام آ      

 اس  ک  اصالح پذیر و تکرمل پذیر برشد. 

اسالم چا   ر امروزی را دیدیم، ببدندم پس از آ  ک  این مشکل و بن بس  فکری بش اما نظر اسالم:

                                                
 موسوم بودند.  « طبدعدو »این بدنش از قدیم طرفدارانی داشت  ک  ب  نرم  2
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 سالم را بشنویم سپس پرس  تبددنی اش را: می گوید؟ اول پرس  کلّی ا

خودیا   »بر عوامل وارداتی اسا  و نا  بار     ن  پرس  کلّی: در چگونگی شخصد  فردی افراد، اصرل 

 بل امر بدن امرین. « خوداو

و در چگونگی شخصد  جرمع ، ن  اصرل  بر افراد اس  و ن  اصرل  بر شخصد  جرمع ، بل امر بدن 

 امرین.

   بر طبدع ، ن  اصرل  بر طبدع  اس  و ن  اصرل  بر جرمع ، بل امر بدن امرین. و در رابطۀ جرمع

بدنش هر دو طرف درسا  اسا .    -«متکرمل»گرچ  بر پسوند  -پرس  تبددنی: اگر انسر  حدوا  اس 

را برطل نداندم. و بن بس  مذکور را ندز با  عناوا    « تنرقض»در این صورت برید عقل را محکوم کرد  و 

  و واقعد ، بپذیریم. و تنهر یک فرق مدر  انسر  و حدوا  می مرند و آ  این ک : انسر  احمق یک حقدق

تر از حدوا  اس ؛ حدوا  بر جبر طبدعی ب  دندر می آید و مطربق طبدعا  زنادگی کارد  و مدمدارد. امار      

حداوانی   تحقدق را بر خود برر می کند و بدش از هار  رر اینهم  کوشش علمی، زحمرت کروش وانسر  دچ

بزرگترین بالی بشر می گردد، ک  برخی هر گفت  « عقل»خود را برزیچۀ طبدع  می کند. و چدزی ب  نرم 

بریاد مای گفا : دال حداوا  شاو کا         در این صورت اند: دال دیوان  شو ک  دیوانگی هم عرلمی دارد. امر

رندۀ آسریش اس . پس بارای او  حدوانی هم عرلمی دارد. زیرا دیوانگی برای حدوا  ندز یک بال و از بدن ب

 بهترین عرلم، عرلم حدوانی اس . 

روز اندیش  و دانش امک  )تنرقض ک  امروز بشر گرفترر آ  اس ، و این بن بس  این  کلید طالئی:

بشر را خف  کرد  و بر شکس  مواج  کرد  و جهر  و جهرندار  را آوار  کارد  با  ویاژ  در مادیری       

کلدد طالئی ک  اسالم آ  را در شنرخ  مرهد  وجودی انسار ، با  مار مای     برز نمی شود مگر بر  (جهر 

یک روح بدشتر دارد؛ عالو  بر روح غریز  دارای روح فطرت هم هس . و  دهد: انسر  حدوا  ندس . بل

و ب  خرطر همدن روح اس  ک  انسر  عقل و اراد   2.این روح، عرمل اس  ن  معمول، عل  اس  ن  معلول

ندرزمناد  « مقروما  »عوامل وارداتی مقروم  کناد. لادکن ایان     ۀی ک  می تواند در برابر همدارد؛ اراد  ا

                                                
اس !؟! و جرمعۀ جهرنی هنوز هم بر شگفتر! چ  قدر غفل  از این کلدد، علوم انسرنی غربی را نرتوا  و بی فرید  کرد   2

 جنگ و دیو سرالری روزگرر می گذراند. 
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 «.صح »و « آف »اس ؛ نسخۀ علمی، عقالنی، و داوری کنند  مدر  « نسخ »

انسار    ک  امر انسر  نمی تواند خودش این نسخ  را تنظدم کند. چرا؟ برای این ک  همدن روح فطرت 

و برید دانس  ک  خدا چدز دیگری ندز آفرید  اس  ک  در وجود او کرر می  دارد، مخلوق خداوند اس .

 کند؛ شدطر .

در  انسر  دارای روح فطرت ک  منشرء عقل و علم اس ، اصل دیگر در انسر  شنرسی اس  ک :و این  

 غریز  و شدطر . پس برید انسر  آ  نسخۀ الزم رو اس ؛ روح فراغ  ندس  بل بر دو مزاحم لجو  روب 

 را از خدا بگدرد.

این بخش از دعر برر عظدمی  در عین حال انسان شناسی هم هست: شیطان شناسی که 

از انسر  شنرسی دارد؛ از اول تر اینجر دربررۀ سالم  جسمی، طول عمر، تربد ، تأدیب، صاالح درو ، و  

در حفرظ  از هر آفتی، از خدا یرری  «َُهُموَ أَصِ َّ لِي أَبْدَانَهُمْ وَ أَدْيَانَهُمْ وَ أَخْلَا»برالخر  بر تعبدر 

وَ »ویژ  و قوی را بار شارح جزئای تارین جزئدارت، مای شنرسارند:         آف خواس  و اینک یک خطر و 

ِيم  و )خدایر( مرا و ذریّ  ام را از شر شدطر  رجدم حفظ کن. «:أَعِذْنِي وَ ذُرْيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرََّ

بل اصال دیگار     تی را دیدیم، اینک در تکمدل آ  نکشدطر  شنرس در در دعری هفدهم مسرئل مهمی 

فَإِنَّيكَ خَلَقْتَنَيا وَ   »مورد توج  اسا :   ب انسر  شنرسی آ  بدشترر این بخش از این دعر آمد  ک  جرند

 زیرا ک  تو مر را آفریدی و ب  مر امر و نهی کردی. «.أَمَرْتَنَا وَ نَهَيْتَنَا

کا    دی و برای زندگی مار نساخ  داد  ای  گذاشتی، امر مر را آفری اطبدعتش وحدوا  را آفریدی و ب   

کدام کررهر را برید بکندم و کدام کررهر را نبرید بکندم. پس البد آفرینش مر بر آفرینش حدوا  فرق داشت  

ا وَ رَهَّبْتَنَيا  وَ رَغَّبْتَنَا فِي ثَيوَا،ِ مَيا أَمَرْتَنَي   »اس  ک  این فرق، انسر  را ندرزمند نسخ  کرد  اس . 

 ثواب آنچ  امر کردی ترغدب نمودی، و از کدفر آ  بدم دادی.  و مر را بر «:عِقَابَه

تر زنادگی بار انسارند  و ساعردتمند داشات        برای زندگی بر کرام ، ب  مر نسخ  دادی -2 دو نکته:

 برشدم، و عالو  بر سعردت ب  همر  سعردت ندز ثواب قراردادی.

و رهبتنا عقا، »هس  ک  قربل توج  عمدق اس : نمی گوید  «رَهَّبْتَنَا عِقَابَه وَ»نکت  ای در  -1
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یعنی موضوع امر و نهی فقط یاک چداز    می گردد؛بر « مر»ب  همر  «  عقرب»در « ا »ضمدر  ؛«ما نهيتنا

 اس : هر عملی هم مأمور ب ، اس  و هم منهی عن . از برب مثرل: سخن گفتن هم مأمور ب  اس  ک  امار 

رفتررهر  ۀکرد : راستگو برش. و هم منهی عن  اس  ک  نهی کرد : دروغ گو نبرش. و همدن طور اس  هم

 و کردارهر.

چرا در تنظدم نسخ ، مر را ب  خودمر ، ب  عقل و استعداد فطری مر  وانگذاشتی؟ برای این ک  ابلدس  

و قراردادی برای  «:لَنَا عَدُوّاً يَكِيدُنَا وَ ََعَلْتَ»را آفریدی ک  عقل و استعداد مر را ب  برزی می گدرد: 

مر دشمنی ک  بر مر کدد می کند و عقل هری مر را فریب می دهد. ابلدس ک  خدلای هام در کاررش قاوی     

او را بر چدزی از مر سالط  و امکار  دادی    «:سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْه»اس ، چو  

ب  او امکر  دادی ک  در سدن  هری مر نفوذ کناد. و در مجارری    سلط  ندادی. ب  چدزی از اوبرای مر ک  

أَسْيكَنْتَهُ صُيدُورَنَا  وَ أََْرَيْتَيهُ    »خو  مر جرری شود، امر این امکر  را بارای مار درباررۀ او نادادی:     

   «.مَجَارِيَ دِمَائِنَا

رفل برشدم، و فراموش نمی کند اگر مر فراماوش  دادی ک  از مر غرفل نمی شود اگر مر غو ب  او امکر  

 «.لَا يَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا  وَ لَا يَنْسَى إِنْ نَسِينَا»کندم: 

م. در ایان صاورت   نمی گوید: او از مر غرفل نمی شود امر مر از او غرفل می شوی -2 باز هم دو نکته:

شدطر  هرگز غرفل نمی شود، و این  می شد و معنی سخن این می شد ک  نفی« شدطر  غفل »اصل و اسرس 

این اس  ک  از حق روی گردا  شد.  غفل  اودرس  ندس  زیرا شدطر  ندز غرفل می شود و بزرگ ترین 

ل  او شدیدتر از غفل  انسر  اس ، زیرا او در اثر انتخارب غرفالناۀ خاود منحارف شاد؛ شادطر        غفو 

 شادطر  نداز   انسر  ک  غفلتش در اثر وسوساۀ  نبود ک  او را وسوس  کرد  و غرفل کند. بر خالف یدیگر

 شود. می

غفلا    ک  خودش غرفل نبرشد؛ اگار انسار   انسر  می تواند شدطر  را غرفل کند و این وقتی اس   -1

إِنَّهُ »نکند شدطر  از او غرفل می شود. سلطۀ شدطر  بر انسر ، منوط اس  ب  غفل  انسر  ک  می فرمریاد:  

إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذينَ هُمْ بِدهِ   -رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَلى لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى
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 -او هدچ تسلطی ندارد بر آنر  ک  ایمر  آورد  اند و ب  پروردگارر خاود توکال کارد  اناد      2«:مُشْرِكُونَ

 روی می کنند و ب  خدای شر  شرک می ورزند. ندس  سلطۀ او مگر بر کسرنی ک  از او پی

تسالط  »تسالط مطلاق و حتمای ندسا ، بال        «سَلَّطْتَهُ مِنَّا...»و این ک  امرم علد  السالم می گوید: 

 اس  و مشروط اس  ب  غفل  مر.« امکرنی

و  امداد  شدطر  از او نار  اگر انسر  اهل توکل برشد؛ یعنی توکل یکی از خصریل ثرب  او برشد، توکل:

غرفل می شود، گرچ  چندن انسرنی در مواردی دربررۀ اموری غفل  کند )ک  می کند و انسار  مصاو  از   

 رشد، کارفی اسا  کا  شادطر  را از    غفل  ندس ( لدکن همدن قدر ک  اهل توکل برشد و از خدا غرفل نب

 دور کند.  خودش

نمی شود اگر مر اهل توکل مر غرفل  بنربراین بر توج  ب  پدرم آی ، معنی سخن امرم چندن می شود: او از

 1نبرشدم.

 مَجَيارِيَ  وَ أََْرَيْتَهُ»الزم اس  اندکی در عبررت  تصرف شیطان در جسم و جان انسان:

درنگ کندم: انسر  جسم دارد و روح. و غدر از این چدزی در وجود انسر  ندس ؛ قبالً ب  شارح   «دِمَائِنَا

« جسم کثداف »ندس . زیرا در عرلم کرئنرت همۀ مخلوقرت یر « مجرد»اس  و « مردی»رف  ک  روح هم 

سارختۀ ارساطوئدر    « مجارد »، و یر بگوئدد: مردۀ فشرد  و مردۀ بسدط. اصطالح «جسم لطدف»هستند و یر 

 [3]و خدرل پردازی، چدزی ندس .« ذهن گرائی»اس  ک  کررشر  غدر از 

رق )الکتریست ( یک واقعد  مردی اس  و ب امروز این مسئل  کرمالً روشن و واضح شد  اس ؛ انرژیِ

ب  یک صفح  بزرگ آهن وصل کندد؛ در هم   ب  وسدلۀ سدم برق را ؛در شدئ مردی دیگر جری می گدرد

جسم و جر  ندز  ۀجری آ  برق حضور خواهد داش  و این یعنی حضور مردۀ بسدط در مردۀ فشرد . رابط

                                                
 سورۀ نحل. 211و  11آی  هری  2

 در این مجلدات، مبرحث متعددی دربررۀ توکل داشتدم، و این در تکمدل آ  هر بود ک  تقدیم شد. 1

حسن امادن مای گفا : از ماالّ هاردی      ( پرفسور 2311شبک  چهرر سدمر، )آبر  مر  « زاوی »]در یکی از برنرم  هری  3

 هم قربل انتقرل برشد.  « عَرَض»سبزواری عکس گرفتند، وقتی ک  عکس خودش را دید گف : مر گمر  نمی کردیم 

 این اس  فلسفۀ اینر  و این چندن حوز  و دانشگر  شدع  را گرفترر کرد  اند و دس  بردار ندستند[.
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 بسدط اس . ۀهم مرد« نور»چندن اس . 

ل ارسطوئدسم، امروز مسلّم گشت  و از غلط هری بدیهی شد  اس ؛ صدور، عقول عشار ،  نردرستی اصو

بود  فرشات ، روح و   دنُ  فلک، حدرت داشتن فلک هر، مدبّر و مؤثّر بود  شر  در سرنوش  انسر ، مجرّ

شدطر ، همگی فرض هری خدرلی بودند ک  متأسفرن  بر اسالم و قرآ  تحمدل شد  اند. گرچا  هناوز هام    

رخی از اشخرص بر استعداد مر دس  از این فلسفۀ منحرف کنندۀ شدطرنی، بر نمی دارند کا  بریاد بارای    ب

 شر  سوگمندان  گریس .

السالم چدس ؟ برخی از ارسطوئدر  ک  ب  شرح  اکنو  پس از این مقدم ، ببدندم معنی سخن امرم علد 

گفت  اناد: همار  طاور کا       «دِمَائِنَا مَجَارِيَ وَ أََْرَيْتَهُ»ندز پرداخت  اند؛ در معنی  صحیفه سجادیه

 روح مجرد اس  و در بد  جری دارد شدطر  ندز مجرد اس  و ب  هم  جری بد  وارد می شود.

را گفت  اس . مدر  این دو تعبدر فرق « مجرری خو »، تنهر «در هم  جری بد »امرم نگفت  اس   اوالً:

 هس .

 مدر  این دو ندز فرق هس .«. اَدخلت »اس   ، نگفت «اَجریت »گفت  اس   ثانیاً:

معنی روا  بود  شدطر  در عروق انسر ، مرنناد   :نقل کرد  اند ک  گفت  اس « ازهری»از اینر   ثالثاً:

خو  بد  اس  ک  تر انسر  زند  اس  شدطر  از او جدا نمی شود، چنر  ک  خو  تمرمرً از او جادا نمای   

 گردد. 

 هری هر زد.از نی از قرآ  و اهل بد  ندس  برید دس  ب  دامنگوئی در این موضوع هدچ سخ

السالم بدگرن  بود  و دل در خم زلف خدرلی یونرندرت  علدهم بد  ارسطوئدر  ک  همدش  بر مکتب اهل

اسا ، یعنای   « خنّارس »و بودائدرت داشت  و دارند، نفهمدد  اند ک  قرآ  و احردیث مای گویناد: شادطر     

می رود و می آید؛ تنهر در فرص  هرئی ب  سراغ انسر  می آید؛ درصادد فرصا    همدش  بر انسر  ندس ؛ 

 2اس .

کرر شدطر ، ورود ب  بد  انسر  ندس ، او فقط از بدرو  تأثدر می گذارد؛ همر  طور ک  یک حردثۀ 

خوب و یر حردثۀ غم انگدز ک  در خرر  از بد  واقع شد ، در وجود انسر  تأثدر می کند و این تأثدر در 

                                                
 ناو  بدانش  ساری  « بار دانشاجویر  فدزیاک و کدهار  شنرسای     »ب  کتارب   برای شرح بدشتر معنی خنّرس، رجوع کندد 2

www.binesheno.com   
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شبکۀ رگ هر و مجرری خو  جرری می شود، ک  البتّ  گرهی هم  جری بد  را تحا  تاأثدر قارار مای     

 دهد؛ مثالً فردی ک  بشدت ترسدد  اس ، کل بدنش می لرزد.

اس ، مردم مای گویناد: فالنای طاوری     « مردمی»اس ، یعنی « ادبدرت امّی»ادبدرت قرآ  و اهل بد ، 

گرفت  بود. معنی این سخن این ندس  ک  آ  حردث  از بدرو  ب   ترسدد  بود ک  ترس هم  جری بدنش را

داخل بد  وارد شد ، بل این اثر ترس اس  ک  بد  را فراگرفت  ن  خود آ  حردثۀ ترس آور؛ حردثا  در  

بدرو  اس . امرم هم می گوید: شدطر  در هم  مجرری خو  جرری می شاود. یعنای کارر او اثاری را در     

و ب  هم  جری بد  می رسد؛ گرهی کسی در اثر غضب ب  خود می لرزد، یر در مجرری خو  جرری کرد  

اثر انگدزش شدید شهوت، کدن ، نگرانی و... می لرزد. اول اثر حردث  ب  قلب می رسد، ساپس بار جریار     

 خو  ب  هم  جری بد  می رسد. 

وَ »در آ  مقدّر اس : « اثر»هس ؛ لفظ « تقدیر»السالم، یک  در این کالم امرم علد  و با بیان ادبی:

همر  طور ک  این گون  تقدیرات در قرآ  و حدیث و در محارورات   2«.دِمَائِنَا مَجَارِيَ أََْرَيْتَ اثره

 مردم فراوا  اس . و نمونۀ بررز این تقدیر در اول بخش هفتم خواهد آمد.

 دارد: « خوف»انسر  دو نوع  انسان موجود خائف و ایمنی طلب است:

 می گویند و در فررسی ترس. « جبن»غریزی: ک  در زبر  عرب ب  آ  خوف  -2

 از آ  تعبدر می شود.« بدم»و در فررسی بر لفظ « خوف»خوف فطری: در عربی بر همر  لفظ  -1

انسر  موجودی اس  ک  هر چ  هوس غریزی اش می طلبد، عمل می کند، مگر از نتدجۀ آ  بترساد،  

وسوس  هری شدطر  در یک چدز خالص  می شود: او انسر  را  ۀی. همخوا  ترس غریزی برشد یر بدم فطر

 از نتدجۀ کردارهری نردرس ، ایمن می کند

رس را سی قربل دق  و قربل توج  اس ؛ او تا چگونگی این کرر او ب شیطان چگونه ایمن می کند؟

ارد؛ اولدن برر ک  سر  ترس هری واهی را در برابر ترس هری واقعی می گذ نیدر برابر ترس می گذارد؛ بد

ب  سراغ انسر  آمد وقتی بود ک  آدم ب  خرطر ترس از مخرلف  بر حکم خدا، از آ  درخ  نمی خاورد،  

شدطر  آمد و او را از مرگ ترسرندد: اگر از این درخ  بخورید هرگاز نخواهداد مارد و خداوناد ایان      

                                                
 یعنی اثر شدطر  در سدن  هری مر جری می گدرد. «أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا»و همچندن اس  عبررت  2
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مار   «:  وَ يُخَوْفُنَا بِغَيْيرِك ا عِقَابَكَيُؤْمِنُنَ» السالم می گوید: امرم علد  مخرلف  شمر را می بخشد. ک 

 را از عقرب تو ایمن می کند و از غدر تو می ترسرند.

او برخی را بر َکرم و بخشش خدا مغرور می کند؛ می گویاد: ایان عمال هاوس آلاود را انجارم باد ،        

بعداً توب  می کنی.  امددوار می کند: این کرر را بکن« توبۀ مسترسل»خداوند بخشند  اس . و برخی را ب  

از این دو گرو  برخی را ب  حدی آلود  کرد  و شخصد  درو  و روح فطرت شر  را سرکوب می کناد  

 ک  دیگر اعتنرئی ب  خدا نمی کنند و کرور، کرور انسر  هر را ب  خرطر هوس خودشر  می کشند.

داد؟ پسار  ایان پرساش در     فرید و او را در برابر انسر  قارار آاسرسرً چرا خداوند ابلدس را  پرسش:

 شرح دعری هفدهم گذش .

 

 

 بخش ششم 

 کار شیطان بعد از ارادۀ انسان 

 اقدام کردن، باز ایستادن 

 وسوسه

 دروغ پذیری، خیال گرائی

 آخرین حربۀ ابلیس
 

هُ  يَتَعَيرَّضُ لَنَيا   إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَا عَلَيْهَا  وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَيلٍ صَيالِ ٍ ثَبَّطَنَيا عَنْي    »

اگر ارادۀ کرر زش   «:  وَ إِنْ مَنَّانَا أَخْلَفَنَابِالشَّهَوَاُِ  وَ يَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاُِ  إِنْ وَعَدَنَا كَذَبَنَا

و چو  قصد کرر ندک بکندم مر را برز می دارد. هوس هری غریزی را پادش مار   بکندم مر را دلدر می کند،

ر مسدر داوری هری مر دام شبه  می گذارد، اگر ب  مر وعد  دهد دروغ مای گویاد، و   جلو  می دهد، و د

 اگر مر را ب  آروزهری خدرلی وادارد خالفش را می کند. 
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 شرح
 

یعنای    َبَا ، معنای متضارد دارناد: ثَ   «ثَبَطَ»و « ثَبَ َ»دو واژۀ  -«.ثَبَطَ»ثَبَّطَ: صدغۀ برب تفعدل از  لغت:

طنر یعنی مر را از اقادام برزداشا  و در   بّثَ -و اقدام نکرد. ثَبَطَ یعنی برز ایسترد دگی کرد.مقروم  و ایستر

 2این کالم ب  معنی برز می دارد اس .

انگدزش هری هوسی: خواست  هری غریزی ک  گرهی مطربق خواست  هری فطری مای شاودو    شهوات:

 ورد امضری فطرت نبرشد. گرهی مخرلف آ  هر. در این جر مراد خواست  هری غریزی محض اس  ک  م

شُابه  یعنای دو    -اختالل هری فکری ک  اندیش  را در نظرم عقالنی، دچرر ابهرم مای کنناد.   شبهات:

طرف یک قضدّ  شبد  همدیگر شوند و داوری مشکل شود. اصل شبه  گرهی طبدعای اسا ، امار گارهی     

شبه  ن  طبدعی برشد و ن  اس  یعنی « ایجردی»، اس  و گرهی منشرء آ  بدمرری فکری و شخصد  دور 

شبه  هرئی کا  ابلادس در   دث  ای موجب ایجرد آ  برشد. نرشی از بدمرری فکری، بل کسی، یر عرملی یر حر

 نظر افراد سرلم ایجرد می کند از این قبدل اس . 

فرحش : گفتارر و کاردار    -فُحش: گفترر زش  و کردار زش  ک  زشتی آ  واضح و بدو  شبه  برشد.

 شتی آ  در کدفد  و کمد ، واضح برشد. فُحشی ک  ز

اقدام ب  هر فعلی ندرزمند پنج حرل  درونی: انگدزش، اراد ، اهتمارم،   اقدام کردن، باز ایستادن:

وقتی ک  این پنج مرحل  فراهم شود، برز اقادام با  دو گونا  ممکان اسا : اقادام        1تصمدم و اقدام اس .

 شجرعرن  و اقدام بر سستی.

اگر با  فعال    «:هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَا عَلَيْهَا إِنْ»اس : « تشجدع ب  فعل قبدح»از کررهری شدطر  

 قبدح اهتمرم کندم مر را ب  آ  تشجدع می کند.

                                                
 هس  ک  مرنع حرک  برشد.  « سنگدن شد »لدکن در معنی آ ، عنصری از  2

ب  مدر  نمی آید. و « اهتمرم»اراد  و تصمدم یک مرحلۀ واحد، تلقی می شود. و سخنی از مرحلۀ « اصول فق »در علم  1

 این روش در جری خود )اصول فق ( درس  اس .
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سعی خود را می کند تر همۀ آ  هر را ایجرد کند. در این  ابلدس در هر مرحل  از این مراحل پنجگرن ،

« اهتمارم »ل و دو مرحلۀ آخر را ذکر نمی کند، مرحلۀ وسط را ک  سخن، امرم علد  السالم دو مرحلۀ او

 مرحل  اس ؛ اهتمرم بر هر کرری س  صورت دارد: در این« تشجدع»اس  فراز می کند، زیرا 

 اهتمرم معمولی و طبدعی ک  ن  جسوران  و شجرعرن  برشد و ن  بر سستی. -2

 اهتمرم بر سستی و عنصری از تردید و نگرانی. -1

 تمرم جسوران  و شجرعرن .اه -3

شدطر  در این مرحل  دو کرر می کند: ایجرد اهتمرم، و تشجدع در اهتمرم. این نکتا  بال اصال مهمای      

اس  در انسر  شنرسی و شدطر  شنرسی. انگدز  برای کررهری منفی و صرفرً غریزی، همدش  هسا  و ایان   

لۀ اراد  مای رسارند و شادطر  هام کارر      طبع طبدعی غریز  اس . انسر  بر سرکوبی فطرت آ  را ب  مرح

وسوس  ای خود را در ایجرد اراد  انجرم می دهد، آنگر  نوب  اهتمرم ب  اقدام آ  اراد  می رسد کا  بارز   

آ  کرر اس ؛ وقتی ک  اهتمرم حرصل « توجد = زیبر جلو  داد »شدطر  کررش را می کند. این دو کرر او 

 می افزاید.شد، عنصر جسررت و شجرع  را ندز ب  آ  

خواهاد رسادد لادکن با      « تصامدم »چو  اهتمرم حرصل شد  اس ، برز ب  مرحلۀ اگر تشجدع نکند، 

صورت اهتمرم معمولی یر اهتمرم همرا  بر عنصری از تردید و نگرانی. امر اگر تشجدع کند. عنصر تردید و 

 نگرانی از بدن می رود و شخص ب  طور متهوّران  ب  آ  کرر اقدام می کند. 

موضوع سخن امرم در این جر، معرّفی این کرر دوم شدطر  در مرحلۀ سوم اس ، ک  انسر  برید ب  این 

انسر ، احتمرل و امکر   مراحل برای ۀدر هم کرر دوم ابلدس ندز توج  داشت  برشد و آ  را بشنرسد. یعنی

د و اثری از تردید برگش  و انصراف از فعل بد هس ، امر اگر در مرحلۀ اهتمرم جسررت ندز حرصل شو

 2احتمرل و امکر  برگش  نمی مرند. و نگرانی نمرند، دیگر جرئی برای

بر اسا ، انسار     کرر ندک همدش  هزین  ،بر صرف نظر از وسوسرت شدطر  اهتمام در عمل نیک:

برید در هر کدام از مراحل پنجگرن ، انگدزش هری غریزی را مدیری  کند تر یک فعل ندک ب  فعلدا   

                                                
توب  بر دو نوع اس : توب  و برگش  در هر کدام از مراحل پنجگرن ، و توب  و برگشا  پاس از ارتکارب و پریار       2

طوالنی. مراد از امکر  برگش  در بحث برال، ناوع اول اسا . زیارا کا  ناوع دوم       عمل، برلفور یر بر گذش  زمر  کوتر  یر

 همدش  برای انسر  ممکن اس .
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 و انجرم یربد. رسدد 

انگدزش ب  فعل ندک، همدش  حرضر و آمرد  ندس ، زیرا انگدز  هاری غریازی مازاحم آ      انگیزه: 

الزم اسا  و در  « همّا  »اس . و همچندن اس  اراد ، اهتمرم و اقدام. پس در کرر ندک در همۀ مراحل 

 ، از وسوسۀ شدطر  ندز عبور همّ  دو برابر الزم اس  تر عالو  بر عبور از ندروی غریز« اهتمرم»مرحلۀ 

 کند.

، تر این جر )ب  ویژ  در دعری هفدهم( هر جر ک  ساخن از اساتعرذ  با     سجادیه ۀصحیفدر دعرهری 

و دفع وسوسۀ شدطر  در مراحل پنجگرنا  باود. در ایان جار     « همّ  مستمرّ»مدر  آمد ، همگی ب  محور 

اهتمرم اس  ک  هم همّ ِ افازو  بار    ۀو آ  مرحل  دنکتۀ حسرس گذاشت  ش و نقط  انگش  روی یک

إِنْ هَمَمْنَيا بِفَاحِشَيةٍ شَيجَّعَنَا    »همّ  مستمر را می طلبد، و هم استعرذۀ افزو  بر استعرذۀ مستمر، کا :  

و اگر ب  کرر ندک اهتمرم کنادم   «:وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِ ٍ ثَبَّطَنَا عَنْه»امر در کرر ندک:  «.عَلَيْهَا

از آ  کرر برگردیم یر دس  کم آ  را بر سستی انجارم   ز آ  برز می ایسترند و سنگدن می کند ک  یرمر را ا

 دهدم.

برای درهم شکستن هم  مستمر، و هم این هم  خرص، هموار  انگدز  هری صرفرً غریزی را شدطر   

ریزیارت، موفاق نشاود، با      و اگر بر پدش کشدد  و تهددج غ «.يَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاُ»پدش می کشد: 

ایجرد شبه  می پردازد. این ندز یک اصل مهم دیگر اس  در انسر  شنرسی و هام در شادطر  شنرسای با      

 شرح زیر:

یر جرمع  ای را از کرر ندک و را   فردینتواند  تهددج غرایزاگر ب  وسدل   آخرین حربۀ ابلیس:

 مشخص بررسی کندم: ن مسئل  را در دو محورب  ایجرد شبه  می پردازد. بهتر اس  ای ندک برز دارد،

 در این محور در س  مرحل  کرر می کند: محور فرد: 

ندّ   بر براستی یشبه  در ند : در قلب و ذهن انسر  وسوس  می کند: این کرر ک  انجرم می ده اول: 

 خرلص اس ؟ بر این ترفند فرد را در ندتش دچرر شبه  می کند.

إِذَا أَتَى الشَّيْطَانُ أَحَيدَكُمْ وَ هُيوَ فِيي صَيلَاتِهِ     »(: آل  و علد  اهلل لیصاز پدرمبر اکرم ) حدیث:
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مر در نمرز برشد و شدطر  ب  سراغش شیکی از  هرگر  2«:فَقَا َ: إِنَّكَ مُرَاءٍ. فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا بَدَا لَه

ی تر کند. یعنی علی رغم شادطر   آمد  و بگوید: تو ریر می کنی. پس او نمرزش را هر چ  می تواند طوالن

 عمل کند. 

ُلُ مِنَّا يَصُومُ وَ  (آلِه وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّي)ُُلْنَا يَا رَسُو َ اللَّهِ »از امدرالمؤمندن علد  السالم:  الرََّ

فَلْيَقُيلْ   (آلِيه  وَ عَلَيْيهِ  هُاللَّ صَلَّي)فَقَا َ رَسُو ُ اللَّهِ  .يُصَلِّي فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُو ُ إِنَّكَ مُرَاءٍ

 1«:تَغْفِرُكَ لِمَيا لَيا أَعْلَيمُ   أَحَدُكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْتاً وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ أَسْ

ید و ب  او می گویاد: تاو   آگفتدم: ای رسول خدا، کسی از مر روز  می گدرد و نمرز می خواند، شدطر  می 

( فرمود: آ  کس در چندن حرل  بگوید: خدایر با  تاو پنار     آل  و علد  اهلل صلیکنی، رسول خدا )ریر می 

 می برم ک  دانست  چدزی را شریک تو قرار دهم، و اگر ندانست  چندن کنم از تو آمرزش می خواهم.

ی. و در حدیث اول می گوید: علی رغم شدطر  ب  نمرزت طول بد  تر او را مأیوس کرد  برشا  توضیح:

این اس  را  دفع وسوسۀ شدطر . و در حدیث دوم می گوید: استعرذ  کن و ب  خدا پنر  ببر تار بتاوانی با     

وسوسۀ شدطر  گوش ندهی. مسلّم اس  در حدیث اول ک  می گوید: علی رغم شادطر  با  نمارزت طاول     

 بد ، ندز نبرید بدو  یرری خواهی از خدا برشد. 

طر  ب  سراغش می آیاد، نبریاد در وساط نمارز زبار  با  اساتعرذ         و بدیهی اس  در حرل نمرز ک  شد

بگشرید زیرا موجب خلل در نمرز می شود، بل در قلبش استعرذ  کند. البتا  با  زبار  آورد  اساتعرذ  در     

 رکوع و سجود، اشکرلی ندارد. و در قنوت از بهترین اعمرل اس .

و ساجود و...، ایجارد شابه  مای کناد؛       شبه  در کدفد : در وضوء، قرائ  نمرز، کدفد  رکاوع  دوم:

 و یر او را دچارر شاک در نمارز     حرام را تکرار کند، یر آی  ای را.اال تكبيرةشخص را وادار می کند ک  

 می کند.

انسر  موجودی اس  ک  طبعرً در مواردی دچرر شک می شود. امر شبه  و شاکی کا  شادطر  آ  را    

شادطر ( بای    ۀشک هر برید ب  شبه  و شک شدطرنی )وسوسایجرد می کند چدز دیگر اس ؛ در این گون  

                                                
 .338ص  3،   التكمةمدزا   -قرب االسنرد. 2
 .313ص  61بحرر،    1
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أَنْفُسِيكُمْ بِينَقْضِ الصَّيلَاةِ     مِينْ  لَيا تُعَيوْدُوا الْخَبِييٌَ   »السالم( فرمود:  اعتنر بود ک  امرم برقر )علد 

وَهْمِ وَ لَيا يُكْثِيرَنَّ نَقْيضَ    فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيٌٌ يَعْتَادُ لِمَا عُوْدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْ

تکرار کرد ، از نو شاروع   -بر نقض نمرز 2«:عُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاٍُ لَمْ يَ

شدطر  خبدث را ب  خودتر  عردت ندهدد ک  بر این کرر او را ب  طمع می اندازیاد، زیارا شادطر      -کرد 

نچ  عردتش دهند، عردت می کند. پس کسی از شمر )ب  این گون  از شک دچرر شود( ب  خبدث اس  ب  آ

 اگر چند برر چندن کند، دیگر دچرر شک نمی شود. وشک خود اعتنر نکند و نمرزش را زیرد نشکند؛ 

خبداث مای    1«:مإِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيٌُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَيى أَحَيدِكُ  »سپس فرماود:  

 خواهد ک  از او اطرع  شود، اگر بر نرفرمرنی شمر رو ب  رو شود، دیگر ب  سراغ کسی از شمر نمی آید. 

؛ وسوسا  در توحداد، در چگاونگی و چرائای     «وسوسا  در آفارینش  »و همدن طور اس  مسائل  در  

ب  ویاژ  وسوسا  در    ت، وسوس  در امرم ،وّبکررهری خدا، وسوس  در امور معرد، در عدل، وسوس  در ن

گون  وسوس  هر را جمعرً بر عناوا    ئمّ ، و وسوس  در عصم ، ک  همۀ اینچگونگی علم غدب انبدرء و ا

آورد  و فرماود  کا  با  آ  اهمدا       «حدیث رفتع »در حدیث معروف ب   «الْخَلٍْ الْوَسْوَسَةِ فِي»

ر این کا  با  انحاراف عقدادتی و     ندهدد و خداوند ب  خرطر این گون  وسوس  هر مؤاخذ  نمی کند، مگ

 3عملی منجر شود.

اسا ؛ مای   « کوچک جلاو  داد  عمال خدار   »در کمد : یکی از کررهری عمدۀ شدطر  شبه   سوم:

اسا  و  « استخدام خدر بار علدا  خدار   »  ی او ال  عمل اهمدتی ندارد ک  انجرمش دهی. این رویّفگوید: 

مر اهل بد  )علد  السالم( در مقرم تربد  مر ب  مر ا شخص در این گون  موارد ب  شدت آسدب پذیر اس .

افْعَلُوا »: امدرالمؤمندن )علد  السالم( فرمود: میرد می دهند ک  کوچکترین خدر را ندز مهم و پر ار  بداند

رم دهدد، و چدزی کرر ندک را انج 3«:الْخَيْرَ وَ لَا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْتاً فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَ َُلِيلَهُ كَثِيرٌ

                                                
 .328ص  3کرفی،    2

 همر . 1

 در مواردی از این مجلدات، دربررۀ حدیث رفع بحث شد  اس . 3

 .323فدض  -331قصرر الحکم، ابن ابی الحدید  نهج البالغ ، 3
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 از آ  را کوچک نشمررید؛ زیرا کوچک آ  بزرگ اس  و اندک آ  بسدرر اس .

َليا ُتَصيغِّْر َشييْتًا ِميَن اْلخَْييِر فَإِنَّيَك َتيرَاُه َغيداً حَْييٌُ          »و امرم صردق )علد  السالم( فرمود:  

را مای بدنای کا  چا      هدچ چدزی از کرر ندک را کوچک نشمرر، زیرا فردا )ی قدرم ( آ   2«:يَسُرُّكَ

 مسرّت ب  تو می دهد.

روی شخصاد   شدطر  عالو  بر فعرلدتی ک  روی تک تک افراد جرمع  دارد،  و اما دربارۀ جامعه:

ممکن اس  دربررۀ تک تک افراد یاک جرمعا  موفاق نبرشاد امار شخصاد         1جرمع  ندز کرر می کند؛

جرمعا  را منحارف کناد امار در     جرمع  را منحرف کند. و برلعکس: ممکن اس  شخصد  افاراد یاک   

 این: در این جر در س  محور برید بحث شود:  جرمع  چندا  موفق نگردد. بنربرشخصد  آ

بدش از شخصد  جرمع  در مسدر هدای  برشند: شادطر  در ایان    شجرمع  ای ک  شخصد  افراد -2

و عدم احسرس وضعد  می کوشد ک  پدوستگی مدر  شخصد  تک تک افراد را سس  کند؛ انزواگرائی 

مسئولد  اجتمرعی را در روحدۀ افراد، ایجرد کند تر فرد ندکوسرش  تنهر در صدد گلدم خود برشد ک  از 

آب بدرو  بکشد؛ از این جمل  اس  ترویج تصوف در جرمعۀ )مثالً( اسالمی. و این در صورتی اس  کا   

ک  یک نداروی اساتعمرری از    رسد ب  این تصوف گرائی در یک جرمع  بر مرهد  واقعی آ  برشد تر چ 

 تصوف پشتدبرنی کرد  و روا  دهد.

مَنْ أَصْبَ َ لَا »احسرس مسئولد  اجتمرعی اگر نبرشد، خوبی شخصد  تک تک افراد، کرفی ندس : 

گر چ  یک فردی بی آزار و عرمل با  هماۀ اعمارل عباردی      3«بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِم يَهْتَمُ

 برشد.

علم انسر  شنرسی  اصل و اسرس توج : مراد از احسرس مسئولد ، در نرخودآگر  انسر  اس . زیرا هم 

و هم علم روانشنرسی ب  محور ضمدر نرخودآگر  اس  ن  ضمدر خودآگر . خاوا  درباررۀ شخصاد  فارد     

                                                
 .268ص  13بحرر،    2

در موارد متعدد از این مجلدات ب  شرح رف  ک  جرمع  شخصد  دارد؛ عدن مجموع افراد ندسا ، جرذبا  و دافعاۀ     1

 جرمع  غدر از جرذب  و دافعۀ افراد اس .

 و حدیث هری دیگر. 261ص  1کرفی    3
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ی وحدت رسادد  خاوب   ب »برشد و خوا  دربررۀ شخصد  جرمع . در این محور کرر شدطر  جلوگدری از 

اس  ک  خوبی هری افراد را در محدودۀ خودشر  محدود کند؛ افراد خوب و بای آزار   «هری درو  افراد

یگر؛ فرقاد حاس   بدن الجوامع فرقد دافع  در برابر جرمعۀ د ۀ  ضعدف برشد، و در عرصشر« همگرائی»امر 

 خواهی برای جرمع  و...، برشند.حس عزّت  غدرت، فرقد استقالل، فرقد

دیگر: ممکن اس  افراد یک جرمع  در فردی  خودشر ، مکتبی و غدر لدبرال برشاند، امار   و بر بدر   

 شخصد  آ  جرمع  در برابر جوامع دیگر لدبرال برشد.

در این صورت می کوشاد کا     رمع  سرلمتر از شخصد  افراد اس :در جرمع  ای ک  شخصد  ج -1

ری جرمعا  را تغددار مای دهاد؛ معدارر      و شخصد  جرمع  را دچرر بدمرری کند؛ ارزش ه« روح جمعی»

را عوض می کند؛ شخصد  جرمع  را آمر  غریز  گرائی می کناد؛ دارائای هاری ماردی را تعدادن      « فخر»

تی افراد می کند؛ چشم هم چشمی و رقرب  انسر  هر را در این مسدر قرار می دهد، دّکنندۀ جریگر  شخص

شد  و بدمرری اش ب  شخصد  افراد سرای  کارد  و  بدمرر  «روح جمعی»و اگر در این برنرم  موفق شود 

 آ  هر را نرسرلمتر می کند.

بار   -زیرا جراحی و تفکدک و مرزبندی مدر  شخصد  افراد و شخصد  جرمعا   نکته دقیق است؛

محرل اس . زیرا داد و ستد و تعرمل مدر  این دو، ساریع   دشوار اس ، بل -دو واقعد  جدا هستند ک  این

شاد و آ  هار را   ومای ک « اجتمارعی  ارزش هاری »طر  در چندن جرمع  ای با  تخریاب   و شدید اس . شد

 واژگو  می کند.

 هام  صورت سوم پدچدد  ترین صورت اسا  و آ  وقتای اسا  کا      پیچیده ترین صورت: -3

 شخصد  افراد و هم شخصد  جرمع ، هر دو نرسرلم برشند، زیرا این صورت، گون  هری متعدد دارد:

مثارل عدنای ایان وضاعد  در تارری       «: بدو  دافعا   جرمع »و « بسند  ب  خود»حدۀ بر روالف: افراد 

 مسلمدن، زمرنی اس  ک  تصوف هم  جر را گرفت  بود و در برابر حملۀ مغول هدچ مقرومتی نشد. 

  رب: افراد تنهر مسئولد  فردی خود را داشت  برشند، و جرمع  را با  نمریناد  بساپررند؛ مرنناد غربدا     

سپرد  اس . « دول »رد هدچ مسئولدتی در برابر جرمع  احسرس نمی کند و امور جرمع  را ب  روز ک  فام

در این صورت اس  ک  شخصد  افراد صد در صد لدبرال و شخصد  جرمع  صد در صد مهرجم و پر از 

 دافع  می گردد. 
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مردم بر نظم ک  هدچ  مثرل: اگر کسی از ایرا ، هند، پرکستر ، ترکد ، مراکش و...، ب  اروپر برود، یک

امر شخصد  جرمع  شر ، مهرجم، پر توقاع، اساتعمررگر، بار     مشرهد  می کند،کسی مزاحم کسی ندس ، 

 نگرش تحقدر آمدز ب  مردمر  دیگر و...، هستند.

مرنند مردمرنی ک  روحدا  فاردی شار  و     و شخصد  جرمع  ندز ستم گرا برشد؛« ستم پذیر» : افراد 

« رحم »را « رحمرند  خدا»می دانند و ب  قول قرآ  و حدیث، « ا منشأ حققدرت ر»روح جمعی شر  

 2فرقی نمی گذارند.« الرّحدم»و «  الرّحمر»می دانند و مدر  

 

 دروغ پذیری و خیال گرائی 
 

مار  اگر  واگر )شدطر ( ب  مر وعد  دهد دروغ می گوید،  «:إِنْ وَعَدَنَا كَذَبَنَا  وَ إِنْ مَنَّانَا أَخْلَفَنَا»

 را دچرر آرزو کند مر را فرسد می کند.

ر این واژ  دو کرربرد دارد؛ گرهی ب  معنی مثب  می آید و مساروی مای شاود با     -آرزو«: مُنی» لغت: 

معنی مثب  و انگدز  بخش و لطفی اس  کا  خداوناد با  انسار  کارد        یعنی آرزوی عرقالن . این« اَمَل»

آرزو  1«:لَوْ لَا الْأَمَلُ مَا رَضَعَتْ وَالِددَةٌ وَلَددَهَا وَ لَدا غَدرَ َ غَدارِ ٌ شَدجَراً      الْأَمَلُ رَحْمَةٌ لِأُماتِي وَ »اس : 

خداوند اس  بر ام  من، اگر آرزو نبود ن  کسی درختی می کرش  و ن  مردری ب  طفال خاود    رحم 

 شدر می داد.

راد امرم علد  الساالم در  و گرهی ب  معنی آرزوی خدرل گرایرن  و نرمعقول و رؤیر پردازان  می آید. م 

همدن معنی دوم اس  ک  شدطر  انسر  را ب  این گون  آرزوهار وادار مای کناد، با  طاوری کا        « منّرنر»

آرزوی خود را از اول تر آخر تصور ذهنی می کند و در همر  « حدیث النّفس»شخصد  در خدرل خود بر 

 عرلم خدرل ندز ب  نتدج  و هدف می رسد.

 )بر صدغ  برب اِفعرل( چند کرربرد دارد: فَأَخْلَ«: اخلفنا» 

                                                
 ناو  بدانش  در ساری  « مع  شنرسی کرربرد تاک واژۀ الارّحمن در انهادام توتمدسام عارب     جر»شرح بدشتر در کترب  2

www.binesheno.com   
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 لبرس را اصالح کرد. أَخْلَفَ الَّوب:

 برای اهل خود آب فراهم کرد. أَخْلَفَ الهله:

 رائح  و مزۀ طعرم فرسد شد. :أَخْلَفَ الطّعامُ

 کرد.نوعد  اش را تمرم  أَخْلَفَ وعده: لم يتمّمه:

ب یرف ؛ یعنی کسی ک  ب  او وعد  داد  شد  بود، می بدناد  او را کرذ وعدۀ أَخَلَفَه: وجد موعده خُلفاً:

 ک  وعد  دهند  ب  وعد  اش عمل نکرد.

نمی دهدم تر ب  وعدۀ ر مراد ندس ، زیرا مر ب  شدطر  وعد  روشن اس  ک  در سخن امرم، معنی اخد 

 اس .  «فرسد کرد »اس ، و یر معنی « خلف وعد »مر  عمل نکندم. پس یر معنی مر قبل آخر یعنی 

اسرسرً در این دو جمل  هدچ جرئی برای خلف وعد  ندس ، زیرا می گوید هر وعدۀ او دروغ اس ، امر 

و  ادوم ندز اثری از وعد  ندس  بل مُنی ۀب  آ  وعد  عمل بکند یر نکند. و در جمل ک  تر چ  رسد ب  این

کاذب اسا .    گوید: وعدۀ شدطر دچرر کرد  ب  آرزوی خدرل پردازان ، آمد  اس . امرم علد  السالم می 

زیرا مرهد  وعد  آ  اس  ک  ب  نفع طرف برشد، ممکن اس  شدطر  ب  کسی وعد  ای بدهاد و با  آ    

این اس  ک  هار   مرادوعد  اش هم عمل کند، کرذب بود  وعدۀ او در این اس  ک  ب  نفع طرف ندس . 

کند. و نمی گویاد شادطر  هرگاز با      وعدۀ شدطر ، وعد  ندس  و کرذب اس  خوا  ب  آ  عمل کند یر ن

وعد  اش عمل نمی کند. ترری  پر اس  از وعد  هرئی ک  شدطر  ب  افرادی داد  و ب  آ  هم عمال کارد    

 اس .

ول دادم ب  خرطر این ک  یکی از ارسطوگرایر  مر ک  مشهور و نرم آور هام  طاین مطلب را این هم   

 خود وفر نمی کند و آرزوهری مر را برآورد  نمی سرزد. هس ، این جمل  را چندن ترجم  کرد : ب  وعدۀ

ب  ساوی قارآ  و حادیث مای      ک  ارسطوئدر  مر هموار  ذهن شر  ب  یونرندرت مشغول اس ، گرهی 

هساتند.  « مر را ب  خدر تو امدد ندس  شر مرسر »ل آیند، این گون  تخریب می کنند ک  واقعرً مصداق مَثَ

 2«:تَمْسِيك  بِعُيرْوَةِ غَيْرِنَيا   كَذَ،َ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُنَا وَ هُيوَ مُسْ » امرم صردق علد  السالم فرمود:

دروغ می گوید کسی ک  گمر  می کند مر را می شنرسد در حرلی ک  او با  طنارب دیگارا  چناگ زد      
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حتی  ر  ب  همر  طنرب ارسطو بچسبند و دیگر ب  سراغ قرآ  و اهل بد  نروند.ئداس . بهتر اس  ارسطو

ارسطو اگر مدعی شنرخ   اگر از این حدیث و امثرلش ندز صرف نظر شود، عقل حکم می کند ک  پی رو

 اهل بد  برشد، دروغ می گوید؛ هم خودش را فریب می دهد و هم دیگرا  را.

اگر ب  مر وعد  دهد، دروغ می گوید، یعنی وعد   «:إِنْ وَعَدَنَا كَذَبَنَا»ترجمۀ درس  چندن اس :  

و اگر مر را دچرر مُنی کند مار را فرساد    «:وَ إِنْ مَنَّانَا أَخْلَفَنَا»اسرسرً وعد  ندس ؛ ب  نفع مر ندس . اش 

می کند. یعنی خدرل پرداز، رؤیر گرا می کند. و مر را از اندیشۀ واقعگرایرن  برز مای دارد. و رؤیارگرائی،   

روح و روا ، و بدمرر کرد  توا  تحلدل و بدمرری اس ؛ و هدف اصلی شدطر  بدمرر کرد  فکر و اندیش ، 

 را از حقدق  و واقعد  برز دارد. او تشخدص انسر  اس  تر

 

 

 بخش هفتم

 دعا، اولین سدّ در برابر شیطان

 یک پرسش درست اما بی موقع

 دو نکتۀ ادبی

 معصوم فی الجمله است ،انسان کثیر الدّعا

 ؟-آیا پیروی از نفس لوّامه خطرناکتر است یا شیطان؟
 

يُضِلَّنَا  وَ إِلَّا تَقِنَا خَبَالَيهُ يَسْيتَِْلَّنَا. اللَّهُيمَّ فَياُْهَرْ سُيلْطَانَهُ عَنَّيا        عَنَّا كَيْدَهُ وَ إِلَّا تَصْرِفْ»

 و «:دِهِ فِي الْمَعْصُيومِينَ بِيكَ  بِسُلْطَانِكَ حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَكَ فَنُصْبِ َ مِنْ كَيْ

)خدایر( اگر مکرش را از مر برز نگردانی )و بگذاری( مر را گمرا  کناد، و اگار از تبار  کارد  او مار را      

حفظ نکنی )و بگذاری( مر را بلغزاند )مر در برابر او شکس  خورد  و بی چرر  می شویم(، خدایر پس بر 

داری ب  وسدلۀ دعری مار از  او را از مر برز  مکر سلط  و قدرت خودت، سلطۀ او بر مر را درهم بشکن تر

 تو، تر در ردیف آنر  ک  ب  لطف تو از کدد او محفوظ هستند قرار بگدریم. 
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 شرح 
 

اس  ک  اِ  شارطدّ  بار   « اِ  ال»در این کالم، حرف استثنرء ندس ؛ « إِلَّر»حرف  -2 دو نکتۀ ادبی:

 ی نرفد  ادغرم شد  اند.« ال»

ۀ خطی موروثی مر )خرندا  رضوی( ک  در ترری  ربداع  از آ  جمل  نسخ -در نسخ  هری صحدف  -1

و « یُضلّ»دو فعل مضررع  -هجری قمری ب  خط محمد کرظم بن حرجی علی نوشت  شد  2112الثّرنی سرل 

كُلُوا مِنْ طَيِّبا ِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ال »در آیۀ « یحلّ»بر فتحۀ حرف الم آمد  اند، مرنند فعل مضررع « یَستزلّ»

« اَ »این آی  عرمل نصب عبررت اسا  از  در  2«.وَ مَنْ يَتْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبي فيهِ فَيَتِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبي تَطْغَوْا

 «.و ال تطغوا فيه فَاَن يتلَّ عليكم غضبي»دیرش چندن اس  نرصب  ک  مقدر اس  و تق

پس فتحۀ حرف الم یر ب   واجب برشد. «اَ »ندس  تر تقدیر « فا»امر در سخن امرم علد  السالم، حرف 

هار چهارر    ،موزمشادّد مجا  این دلدل اس  ک  ا  شرطدّ  آ  را مجزوم کرد  و چو  مشادّد باود  و در   

 ( جریز اس ، لذا بر فتح  آمد  اس .، ال تَمدُدال تَمُدُّ، ال تَمُدِّ التَمُدا،صورت )مرنند: 

جملاۀ تمارم اسا ، بریاد جازم آ        فعل، فرعل و مفعول اس  و یاک  «يُضلّنا»لدکن نظر ب  این ک   

 برشد، ن  در ظرهر. و ظهور این جزم هزین  بر اس .« محلّرً»

کا  بار    1«وا وَ تَتَّقُوا ال يَضُرُّكُمْإِنْ تَصْبِرُ»  بود، هدچ جری بحث نبود و مرنند آیۀ بر ضمّ «يضلُّنا»اگر  

 ضمۀ راء اس ، می گش .

ریاد گفا : هام    ر  داد  ک  بر فتح  آمد  اس ، و یر ب پس برید گف : یر در نسخ  برداری هر اشتبر  

وَ إِنْ لَا تَصْيرِفْ  »ر اس  و تقدیرش چندن می شود: دّقم« جزای شرط»و هم  3مقدّر اس « اَ »حرف 

ی ک  مر را گمرا  کند، مر گمرا  ناو را از مر بر نگردا دداگر ک «:يُضِلَّنَا  فَنَكُونَ ضَالِّين اَن عَنَّا كَيْدَهُ
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 شویم.می 

تان با     س ادعری اشتبر  در این هم  نسخ  هر، آسر  ندس  و هزین  بر اس ؛ بر این مالحظ  بهتر ا 

تقدیر هر دو )حرف اَ ، و جزای شرط( بدهدم، و لذا در آغرز این بخاش همادن طاور ترجما  کاردم و      

 را مدر  پرانتز قرار دادم، سپس جزای شرط را ندز مدر  پرانتز آوردم. «اَ »حرف 

کندم و جزای شرط را مقدر نکندم، کالم منعقد نمی شود و نرتمرم مای مرناد،    مقدّررا  «اَ »اگر تنهر  

زیرا چندن می شود: اگر کدد او را از مر برنگردانی ک  مر را گمرا  کناد...، پاس تکمدال ساخن ندرزمناد      

 دیگر اس . ۀتقدیر یک جمل

د. جنرب ارسطوگرا، خواسات  ساری در مدار     کرد  انناین بود بحث ادبی ک  برخی هر ب  آ  توج   

 سرهر داشت  برشد؛ فرمریش کرد : این دو کلم  در نُس  ب  ضم الم مشدّد  اس .

معلوم ندس  این جنرب در کدام نسخۀ صحدف ، ضمّ  را دید  اس ؟! حتی در نسخۀ خودش ندز  اوالً:

 بر فتح  آمد  اس . 

جرئی برای بحث نبود، همر  طور ک  ب  شارح رفا . و    اگر بر ضمّۀ حرف الم آمد  بود، هدچ ثانیاً:

نسّر  برشد و صحدح ب  فتح الم  شرید در صحدفۀ مبررک ، ضمّ تصرف شگف  این ک  در پریر  می گوید: و

 بود واهلل اعلم.

 ۀدرج  برعکس گرفت  اس . در همۀ نسخ  هر بر فتحا  281این جنرب اصالً توج  نکرد  و قضد  را 

 ر سر همدن فتح  اس  ک  چرا بر فتح  آمد ؟ عرمل این فتح  چدس ؟ الم آمد  و بحث ب

تقدیر، در زبر  عرب )بل در هر زبرنی( رایج و شریع اس ، بر کوچکترین قرین  ای مای تاوا  تقادیر    

اگر کدد او را از مر برز نداری ک  مر را »کرد. در سخن امرم ندز چو  ندرز ب  تکرار نبود  لذا نگفت  اس  

 «.د، مر گمرا  می شویمگمرا  کن

و این قرعد  ب  نفع کسی اس  ک  مدعی اشتبر  در نسخ  هر «. عدم التقدیر اولی»البت  قرعد  می گوید: 

 برشد. و بند  چندن جسررتی ندارم و مقدّر می کنم.

رد فرقی هس  ک  عل  گزینش لدکن بی تردید مدر  خبرل و فس -خبرل: فرسد کرد : تبر  کرد . لغت:

، می گوید: خبرل . این گزینش ب  خرطر این اسا  کا    «اِفسرد »یر « فسرد »شد  اس ؛ نمی گوید  ظاین لف

عرم دارد و ب  هر ناوع   برد خبرل معموالً در فسرد عقل، فکر، روح و روا ، ب  کرر می رود، امر فسرد کرر
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 خبرل منرسب اس . -ک  انحراف فکری و عقلی اس  -تبرهی ب  کرر می رود. و لذا بر موضوع سخن امرم

« درهام بشاکن  »، «غلب  کن»ب  معنی  رطب بدریدوقتی ک  بر صدغۀ امر مخ -قهر: غلب : استدالء: تسلّط

 می برشد. 

 بر اصطالح معصوم در مبحث امرم  فرق دارد. -معصوم: حفظ شد .

دعر ب  هر صورت و در هر حرل الزم اس ، امار بریاد    دعا اولین سدّ در برابر شیطان است:

 س  ک  موضوع و زمدنۀ دعر بر چهرر نوع اس : دان

دعر در حرل  اضطرار: گرهی شرایطی پدش می آید ک  از دس  و توا  انسر  هدچ کرری بر نمای   -2

و نزدیکترین دعار با  اجربا      اس « عری مضطرّد»آید؛ مضطرّ و بدو  چرر  می مرند. دعری چندن کسی 

یر آ  ک  اجرب  می کند دعری مضطرّ را و رفاع   2«:عاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَأَمانْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَ»اس : 

 می کند از او گرفترری را. 

ل ، ن  تنبلی می کند و چرا چندن دعرئی زود تر مستجرب می شود؟ برای این ک  دعر کنند  در این حر

  کارری را کا  بریاد    چو  کرری از دستش نمی آید. امر در دیگر حرل  هر ممکن اس  انسار  ن  کوترهی

انجرم دهد، یر نقشی را ک  برید ایفر کناد، نکناد و تکلداف خاود را واگذاشات  و هما  چداز را از خادا         

 بخواهد، خداوند کررگزار تنبل هر ندس . 

دعر در حرلتی ک  دعر کنند  مضطرّ ندس : در این صورت اگر نقش خود را ایفر کند خداوند نداز   -1

 قش خود را یفر نکند، همر  می شود ک  در برال بدر  شد.یرریش می کند. امر اگر ن

دعر در حرلی ک  دعر کنند  برای بخشی از موضوع توا  دارد و نسب  ب  بخاش دیگارش مضاطرّ     -3

الساالم در   اس ؛ این صورت بشرط ایفری نقش، زودتر از ردیف دوم مستجرب می شود. و لذا امرم علدا  

نَّا بِكَثْرَةِ اليدُّعَاءِ  عَنَّا بِسُلْطَانِكَ حَتَّى تَحْبِسَهُ عَ فَاُْهَرْ سُلْطَانَهُ هُمَاللَّ»این فراز از دعر، می گوید: 

 خدایر سلطۀ او بر مر را، ب  وسدلۀ کثرت دعری مر، درهم بشکن و سلط  اش را از مر برزدار. «:لَكَ

توفداق عمال با      -1. درهم شکستن سلطۀ ابلدس -2در واقع در این جر، دو دعر در ضمن هم می کند: 

 نقش دعر کرد  اس .
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رهرئی از شرّ شدطر ، غدر از دعر راهی ندارد، تنهر پنر  برد  ب  خدا و استعرذ  اس  ک  شدطر   توجه:

را از انسر  دور مدکند. این گرفترری بر دیگر گرفترری هر فرق دارد؛ از برب مثرل کسی ک  گرفتارر فقار   

برید خودش ندز کرر کند. چندن کسی برید س  چدز از خادا بخواهاد:    شد ، را  رهرئی او تنهر دعر ندس ،

 رفع فقر.  -3توفدق کرر برای رفع فقر.  -1توفدق دعر.  -2

امر برای رهرئی از شدطر ، کرری ک  انسر  برید انجرم دهد، همر  دعار کارد  اسا  و کارر دیگاری      

 ندس  ک  انجرم بدهد.

: مثرل: گرگ در پش  تپ  ای مخفی می شود؛ گر  سارش  توج  شود« خنّرس»برز الزم اس  ب  معنی 

می آورد کا  از دیاد چوپار  کنارر بمرناد.      را برال آورد  و گلّ  را بررسی می کند و فوراً سرش را پرئدن 

ابلدس هم خنّرس اس  انسر  را زیر نظر می گدرد، هرگار  کا  او از    2گرگ در این کررش خنّرس اس .

ل شد ب  او حمل  می کند. پس، آ  چ  او را دور می کند و شرش را دفع یر ذکر خدا )دعر و استعرذ ( غرف

 رفع می کند، تنهر دعر و یرد خدا اس  ک  گفت  اند: شدطر  از بسم اهلل فرار می کند.

زندگی می کنناد، و با  همادن    « رحمرند  خدا»  هر در فضری رانس«: درک اضطرار ذاتی»دعر بر  -3

تقسدم می کنند، وگرن ، انسر  همدش  مضطرّ اسا   « عدم اضطرار»و « طراراض»دلدل، حرالت خود را ب  

 بُعدی و هم  جرنب .  و هرگز فررغ از حرل  اضطرار ندس ؛ ذاترً محتر  اس ؛ احتدر  هم

درک این اضطرار، بس مهم اس ؛ شخص مستجرب الدّعو  کدس ؟ چ  کسارنی همدشا  دعاری شار      

ی انسر  را درک کرد  برشند در آسود  ترین حرل ، خودشار  را  مستجرب اس ؟ آنر  ک  این احتدر  ذات

مضطّر بدانند حتی در یک نفس؛ در یک دم و بارزدم. هام از جها  ساالم  جسامی و هام از جها         

سالم  فکری و عقلی و هم از جه  حفظ حدثد  و آبرو. پس انسر  برید همدش  دعار کناد و مصاداق    

 «.رَةِ الدُّعَاءِ لَكَبِكَثْ»السالم برشد ک :  سخن امرم علد 

رری و درمرندگی. انسر  همدش  نرچرر و درمرند  اس  مگر خدا بخواهد، دعر یعنی چاضطرار یعنی نر

را خواستن. در این جر می رسدم ب  مسئلۀ جبر و اختدرر و برای شرح این موضوع « خواستن از خدا»همدن 

 را تقدیم کرد  ام. «دو دست خدا»کترب 
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اسا   خوبرز هم انسار  بادو     -اگر فرضرً شدطر  وجود نداشت  برشد -ظر از شدطر بنربراین بر صرفن

، تر چ  رسد بر این کا   «دعری مضطرّین»خدا ب  هدچ چدزی و هدچ کرری توانر ندس ، پس برید دعر کند 

 موجود خطرنرکی ب  نرم شدطر  همدش  او را رصد می کند تر گمراهش کند. 

می گویند: چرا خداوناد   ،خی هر بر شندد  چندن سخنرنیبر یک پرسش درست اما بی موقع:

دارد با   « حقدق »تر ، آسدب پذیر آفرید  اس ؟ منشأ این پرسش ریش  در یک مح دانسر  را ب  این ح

این معنی ک  واقعرً از خدا چندن توقعی هس ، و واقعرً خداوند این توقاع را در وجاود انسار  قارار داد      

فَدال   خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُريكُمْ آياتي»و  2«وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُوالً»: اس . لدکن انسر  عجول اس 

کنندگر  در نظار دارناد؛    شخداوند انسر  را برای همر  آسریش آفرید  اس  ک  این پرس 1«.تَسْتَعْجِلُون

را در زندگی این دندار   این خواستۀ آنر  یک خدرل بی اسرس و بی ریش  ندس  لدکن عجل  می کنند و آ 

می خواهند، این دندر مقدّمۀ آ  زندگی آسریشمند اس  ن  خاود آ ، بریاد مقدما  طای شاود تار با  ذی        

المقدم  برسد. نردبر ، پل ، و آسرنسور مقدم  اس  برای رسدد  ب  فال  ارتفرع برال. این پرسش کنندگر  

اس ؛ در حرلی ک  در سطع « تنرقض»ن مصداق یک توقع دارند ب  آ  ارتفرع بلند بدو  نردبر  برسند و ای

چرا  3«:ما لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً»پرئدن قرار دارند می خواهند در همر  سطح در طبقۀ برال هم برشند: 

« خلاق السّارع   »از خداوند توقع وقرر ندارید؟ چرا توقع دارید ک  خداوند ب  طور بی وقرر، بی مقدم ، و 

 آل ( همدن پرسش را از حضرتش می کردناد کا    و علد  اهلل ر آغرز مبعث رسول اکرم )صلیکرر کند؟ د

قُلْ إِنِّدي  »ی ب  آیند  موکول اس ؟ قرآ  در جواب شر  می گویاد:  چرا همر  بهش  ک  تو وعد  می ده

الْتُكْدمُ إِالَّ لِلَّدهِ يَقُدصُّ الْتَدقَّ وَ هُدوَ خَيْدرُ       بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِدهِ إِنِ   عَلى

بگو من بدر  و شنرخ  روشنی از پروردگررم دارم و شمر آ  را تکذیب می کندد، آنچ  شمر  3«:الْفاصِلين

دربررۀ آ  عجل  دارید، ب  دس  من ندس . حکم فقط از آ  خدا اسا ؛ حاق را محقاق مای کناد، و او      
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 اس . بهترین فصل دهندگر  

حق را در می آورد: زواید را کنرر زد  و حق را در می آورد؛ یکی از معرنی این  «:يقصّ التق» لغت:

 اس ؛ دندر بر آخرت حرمل  اس  و آخرت از دندر زاد  می شود. « حمل»واژ  

 پرسش کنندگر  عجل  دارند، و اگر مطربق خواستۀ آنر  برشد، این جندن سقط می شود. 

اسا ؛ فرززناد را از ماردر در    « درآورناد  »خداوند بهترین جدا کنناد  و بهتارین    «:لينخَيْرُ الْفاصِ»

 آورد  جدا می کند.

مترسفرن  مفسرین دربرر  این آی  بر تقلدد از همدیگر ک  سلسلۀ تقلددشر  ب  تمدم داری کربرلدسا  و  

معنی « ا کرد  حق از برطلجد»را ب  معنی « یقصّ»کعب االحبرر کربرلدس  و عکرمۀ نرصبی و... می رسد 

را برز ب  معنی جادا کننادۀ    «خَيْرُ الْفاصِلين»کرد  اند، در حرلی ک  هدچ اسمی از برطل در آی  ندرمد . و 

معنی کرد  اند. و نتدجۀ این تفسدر، برطل بود  دندر اس  در حرلی کا  دندار کارر و آفریادۀ     حق از برطل، 

جُنُدوبِهِمْ وَ   الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى»شود.  خداوند اس  و آفرینش خدا هرگز برطل نمی

وَ مدا  »و:  2«.خَلْقِ الساماوا ِ وَ الْأَرْضِ رَبانا ما خَلَقْتَ هذا باطِالً سُبْتانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّار يَتَفَكَّرُونَ في

 1«.ما باطِالًخَلَقْنَا الساماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُ

اس  ن  تشاریعی. ساخن از چگاونگی    « موضوع تکوینی»ب  بدر  دیگر: بحث این آی  ب  محور یک 

آفرینش اس ، ن  از اندیشۀ درس  و اندیش  برطل. اسرسرً هدچ اثری از لفظ و یر مفهوم برطل در ایان آیا    

ل کرد  اند. آنچ  آنر  تفسدر را بر آی  تحمد« برطل»اینر  بدو  تکد  ب  حدیث، از پدش خودشر   ندس .

قالُوا أَ جِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما »سورۀ اعاراف:   11کرد  اند پدرم آی  هری دیگر اس  از قبدل آیۀ 

ا صالِحُ اِْتِنا بِما قالُوا ي»همر  سور :  11و در آیۀ  «.كانَ يَعْبُدُ آباُُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصاادِقين

رکر  این بود ک  اگار راسا    ی دیگر. در این آی  هر خواستۀ مشو آی  هر «.تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلين

می گوئی آنچ  ب  مر وعدد می دهی آ  هر )آ  بالهر( را بدرور، و یر می گفتند آ  دوز  ک  ب  مر وعددش 

اس  در دندار و یار در   « خشم خدا»گدرد؟ این قبدل آی  هر ب  محور را می دهی چرا ب  فوری  مر را نمی 
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آخرت. امر آیۀ مورد بحث مر هدچ ربطی ب  خشم خدا ندارد، بل پرسشی اس  ک  از چگونگی آفارینش  

 خدا می شود.

موضاوع  »هر ک  کرمالً ب  طور خودسران  از معنی ظارهری قارآ  خارر  مای شاوند،      در این تصویر 

رکر  می گفتند چرا قدرم  و دوز  همادن اماروز برپار نمای     مش دانست  اند ک  مثالً «قدرم »را « عجل 

رکر  اس ، در حرلی ک  در این آی  ن  سخن از عنرد اس  و مش« لجرج »و « عنرد»شود. الزمۀ این معنی 

اسا  در نظار دارد. و    «آسودگی خواهی»ن  از لجرج ، و آی  فررغ از این عنرصر، موضوع عجل  را ک  

 ب  روشنی بر این معنی دالل  دارد. 2«یقصّ»اژۀ و

و بارزگوئی اسا    « سرایش»آمد ، همگی ب  معنی  «قَصَّ»از مردۀ  ای کلم  ک  در هر جرئی از قرآ  

 غدر از دو مورد:

 آی  مورد بحث ک  ب  معنی درآورد  آخرت از متن دندر اس . -2

موسای با     «:آْارِهِما قَصَصاً ا نَبَِْ فَارْتَداا عَلىقالَ ذلِكَ ما كُنَّ»سورۀ کهف ک  می گوید:  63آی   -1

در   صدد رسدد  ب  آنجر باودیم، پاس برگشاتند از همار  را    ش گف : آنجر همر  اس  ک  مر در همراه

 حرلی ک  پی جوئی می کردند.

مشترک هستند. آخرت و آ  آسودگی خواهی ک  در « پی جوئی و در پی آمد »هر دو آی  در معنی 

انسر  هس ، در پی زندگی دندوی خواهد آمد، ن  در خاود دندار، در دندار خباری از آ  آساودگی      درو  

 ندس . پس برید انسر  برای آ  توقع درونی خود عجل  نکند. 

« چدزیزایش چدزی از »اس ، و ندز « چدزی را از پی چدزی آورد »همر   «خَيْرُ الْفاصِلِينَ»و معنی 

 ی زاد  می شود.ک  آسریش بهشتی از عمل دندو

 دان  هری خوش  ب  صورت ریز ظرهر شد. فَصَلَ الكَرْمُ: خَرَجَ حَبُّه صَغيراً: لغت: 

 بچۀ شتر یر گرو وقتی ک  از مردرش جدا شود. ولد الناُة أو البقر إذا فصل عن امّه: :الفصيل

دانساتدم  از بدر  امرم علد  الساالم   انسان کثیر الدّعا و متوکّل، معصوم فی الجمله است:

ک  اگر انسر  ب  خداوناد توکال کناد، سالطۀ     ندز از آی  هر فهمددیم  برشد و «کثدر الدّعر»ک  اگر انسر  
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ندز از پرداختن ب  چندن انسرنی، محبوس می گردد. و چندن انسرنی  شدطر  شکست  می شود و خود شدطر 

 انسار   صوم هم  بُعادی هساتند، و  یعنی مع« معصوم برلجمل »د انبدرء و ائم  گردمی « معصوم فی الجمل »

معصوم ک  ب  وسدل  کثرت دعر شدطر  را از خود دور کنناد در خدلای از اماور، معصاوم مای       غدر هری

 .برشدم از معصومدن ،تر در رهرئی از کدد او «:فَنُصْبِ َ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْمَعْصُومِينَ»شوند: 

ک  سلط  و نفاوذ   نظر ب  این ؟-ن؟اره خطرناک تر است یا شیطاآیا پیروی از نفس امّ

او اذ  دخول ندهد، او هدچ سلط  ای بار   ب  اس  ن  برلفعل، و اگر انسر  شدطر  بر انسر  ب  طور برلقوّ  

انسر  ندارد، برید گف  پدروی از غرایز و بی اعتنرئی ب  روح فطرت، خطرنرک تر اس . زیرا نفوذ شدطر  

يْسَ لَكَ عَلَديْهِمْ  إِنَّ عِبادي لَ»غریزی اس . از نو آی  هر را بخواندم: از آثرر و نتریج پدروی از هوای نفس 

و شدطر  در روز قدرم   1«.نِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوينإِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِالَّ مَ»و:  2،«سُلْطانٌ

مان هادچ سالط  ای بار شامر       3«:وْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليدَعَما كانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِالَّ أَنْ »می گویاد:  

 دعوتم را اجرب  کردید. این ک  شمر را دعوت کردم،  نداشتم مگر

بنربراین، اگر انسر  شخصد  درو  خود را مدیری  کناد و نگاذارد کا  روح غریاز  اش بار روح       

 ب  او را ندارد. فطرتش عرصی و مسلط شود، شدطر  هدچ توانی و امکرنی برای نفوذ

 پس برای حفرظ  از شر شدطر ، چهرر خصل  الزم اس : 

 کثدر الدّعر بود . -2

 استعرذ  و پنر  برد  ب  خداوند. -1

 مدیری  شخصد  درو  خود. -3

 توکل کرد  و توکل داشتن ب  خداوند. -3

ی کرد و ب  طور مدر  شر  جراحاین چهرر ردیف از نظر اهمد  ب  همدن ترتدب هستند، لدکن نبرید  

جدا ب  آ  هر توج  کرد. یعنی در اهمد  بر همدیگر فرق دارند امر از نظر زمر  و وق ، هدچکدام  جدا
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 بر دیگری تقدم ندارد؛ هر چهرر خصل  برید همرا  همدیگر برشند.

عصم  مدر  اس ؛ هر کس ب  همر  نسب  ک  در مدیری  درو  خود موفاق اسا ، با      عصمت:

علادهم  »رر  و شر شدطر ، معصوم اسا . و صاد البتا  عصام  انبدارء و ائما        نفس امّ همر  نسب  از شر

اس  مرهد  دیگر دارد، زیرا بر اسرس روح دیگر اس  ک  با  آنار  داد    « عصم  برلجمل »ک  « السالم

بدش از انسر  هری معمولی دارناد. ایان موضاوع قابالً در ایان       یعنی آنر  یک روح «. روح القدس»شد : 

 ت ب  شرح رفت  و پرسش هری مربوط  ندز پرس  داد  شد  اس  و در این جر تکرار نمی شود.مجلدا

 

 

 بخش هشتم

 انسان و حاجت هایش

 توکل

 حاجات ناشناخته

 تضمین اجابت دعا

 اصالح خواسته

 توسل کامل
 

ََابَةَ وَ َُدْ ضَمِنْتَهَا لِيي   اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كُلَّ سُؤْلِي  وَ اُْضِ لِي حَوَائِجِي  وَ لَا تَمْنَعْنِي الْإِ»

وَ لَا تَحْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ وَ َُدْ أَمَرْتَنِي بِهِ  وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَيا يُصْيلِحُنِي فِيي دُنْيَيايَ وَ     

وَ اَْعَلْنِي  ُُ.وْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْآخِرَتِي مَا ذَكَرُُْ مِنْهُ وَ مَا نَسِيتُ  أَوْ أَظْهَرُُْ أَوْ أَخْفَيْتُ أَ

وعِينَ فِي ََمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي إِيَّاكَ  الْمُنْجِحِينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْيكَ غَيْيرِ الْمَمْنُي   

ب  من عطرء کن و حرجا  هاریم را بار آور، و مارا از      را خدایر همۀ خواست  هریم «:بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ

محجاوب    خودت آ  را برایم تضمدن کرد  ای، و دعریم را از )رسدد  با ( تاو   اجرب  دعریم برزمدار ک
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مکن در حرلی ک  مرا ب  آ  )دعر( امر کرد  ای، و ب  من اِنعرم کن هر آنچ  را ک  دندر و آخارت مان را   

برشم اصالح کند؛ ب  یرد داشت  ام یر فراموش کرد  ام؛ اظهرر کرد  برشم یر پنهر  داشت  برشم؛ آشکرر کرد  

 یر در دل داشت  برشم. و در همۀ این هر مرا از کسرنی قرارد  ک  خواست  ام از تو را اصالح کرد  برشام، و 

از آنر  قرار بد  ک  در خواستۀ شر  از تو ب  نتدج  می رسند و محروم نمی شوند ب  وسدلۀ توکل بر  مرا

 تو.

 

 شرح
 

   خواست  اش رسدد.فرز: ب  فوز رسدد: ب : نَجَحَ:الْمُنْجِتِين لغت:

انسر  موجود حرجتمند اس  و حرج  هریش ب  حدّی گسترد  اسا    انسان و حاجت هایش:

ک  خودش از شنرخ  آ  هر و شمررش آ  هر، عرجز اس ؛ تنهر برخی از آ  هر را شنرخت  و از خدا می 

السالم  م علد خواهد. بنربراین همدش  خواست  هریش بخشی از حرج  هریش اس . و ب  همدن خرطر امر

ب  مر یرد می دهد ک  دعر را ب  حرج  هری شنرخت  شد  و خواست  شد ، محدود نکندم بل پس از آ  هر، 

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كُيلَّ سُيؤْلِي  وَ   »حرج  هری نرشنرخت  و نرخواستۀ خود را ندز در بدر  کلّی بخواهدم: 

هریم )آنچ  شنرختم و  ندرزنچ  را ک  خواستم، و همۀ خدایر ب  من عطرء کن هر آ «:اُْضِ لِي حَوَائِجِي

 ب  شمرر  آوردم و از تو خواستم و آنچ  ن  شنرختم و ن  از تو خواستم( را برآورد  کن.

انسر  در شنرخ  حرج  هریش یک نرتوانی دیگر ندز دارد؛ در شانرخ  و شامررش حرجا  هاری     

و از هار   2«:أَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَدتَ اللَّدهِ ال تُتْصُدوها   وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَ»برآورد  اش عرجز اس : 

 آنچ  خواستدد ب  شمر داد )امر( اگر نعم  هری خدا را بشمررید هرگز نمی تواندد آ  هر را شمرر  کندد.

و خواست  شدۀ انسر  را بدهد، ن  انسر  می مرناد   اگر بنر بود خداوند فقط حرج  هری شنرخت  شد 

ن  خواستنش. پس دربررۀ حرجرت شنرخت  نشدۀ بی شمررمر  چ  کندم؟ آیار همچنار  با  آ  بای اعتنار      و 

 برشدم؟ در این برر  چدزی از دستمر  بر می آید؟
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بلی؛ چدزی از دستمر  بر می آید و آ  توکّل اس . نبرید نسب  ب  آ  هر بی اعتنر بود، برید آ   توکل:

ی کندم واگذاریم؛ توکل یک دعر اسا ، بال بارالترین دعار اسا  در      هر را ب  عهدۀ توکلی ک  ب  خدا م

نرتوانی هر ب  ویژ  در مقرم نرتوانی از شنرخ  حرج  هر و شامررش آ  هار، بریاد دعاری انسار  در سا        

 مرحل  انجرم یربد: 

 حرجرت شنرخت  شد  اش را بخواهد. -2

وَ امْينُنْ  »جمعارً از خادا بخواهاد:    آنگر  بر بدر  کلّی، حرجرت شنرخت  شد  و شنرخت  نشد  را  -1

آنگر  این کلی را در کلدّ  رهر نکند، بل ب  هر قدر  «.عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنِي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي

هر چ  از آ  ب  یرد آوردم و هر چ   «:مَا ذَكَرُُْ مِنْهُ وَ مَا نَسِيت»ک  می تواند آ  را توضدح دهد: 

ُ  »ظرهر کردم یر پنهر  کردم.  «أَوْ أَظْهَرُُْ أَوْ أَخْفَيْت»فراموش کردم،  «: أَوْ أَعْلَنْيتُ أَوْ أَسْيرَرْ

 آشکرر کردم یر در دل داشتم.

 پنهر  کرد  و عدم اظهرر حرج ، شرمل دو بخش اس :

، گزینش گر اس ؛ نعم  هارئی را بار   «نداشت  هر= حرجرت»و هم در « داشت  هر»الف: انسر  هم در 

  هری دیگر ترجدح می دهد؛ یعنی قدرشر  را بدشتر می داند. و در هنگرم دعر ندز برخی حرج  هر نعم

را ترجدح داد  و در دعریش قرار می دهد و برخی دیگر را وا می گذارد، ب  دلدل شدت احتدر  ب  برخی، 

 برخی را اظهرر نمی کند.

 آ  هر را اظهرر کند. سدرری( از حرج  هر را نمی شنرسد ترب: اسرسرً برخی )بل ب

 برید هر دو بخش را در بدر  کلی بدرورد و شرح هم بدهد گرچ  شرح آ  هر ندز، کلی خواهد بود.

 مرحلۀ سوم، توکل اس ؛ همۀ موارد مرجوح و نرشنرخت  را ب  خداوند واگذارد.  -3

وا گذاشات    این اس  ک  این موارد، در طبع حقدقی خودشر ، با  خادا   -بل اصل مهم -امر نکتۀ مهم

ب  طبع طبدعی و آفرینشی واگذار شود؛  ک  شد  اند؛ همگی در اختدرر خدا هستند. معنی توکل این ندس 

توکل یعنی خواستن از خدا ک  وکدل بند  اش شود و بدو  دعر آ  هر را در جه  نفع بند  قرار دهد. این 

من از خواستن آ  نرتوانم تو ب  عوض من برالترین دعر اس ؛ بند  دعر می کند ک  خدایر آنچ  « بدو  دعر»
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وَ »و:  1«.بِاللَّدهِ وَكديالً   وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفدى »و:  2،«حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيل»بخوا . ک  می فرمرید: 

 و آی  هری دیگر. 3«.عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُون

توکل جرمع همۀ حرج  هر در دعر اس  و در این صورت بناد  حرجا    امرم علد  السالم می گوید: 

الْمُنْجِحِينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْكَ غَيْرِ الْمَمْنُيوعِينَ  »هری نرشنرخت  و شمرر  نشد  اش را ندز خواست  اسا :  

ل  توکال، از  )مرا از آنر  قرارد  ک ( در خواستۀ شر  از تو فرئز می شوند و ب  وساد  «:بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ

 اجرب  دعری شر  محروم نمی شوند.

، برید ب  خادا توکال   ربررۀ حرجرت شنرخت  نشد  یر مرجوحاین بدا  معنی ندس  ک  فقط د توضیح:

رد  شاد ، و هام درباررۀ    با  عار د کرد، بل هم دربررۀ حرجرت شنرخت  شد  و ب  شمرر آمد  و نرم شر  در

 کل کرد.حرجرت نرشنرخت  و نرم برد  نشد ، برید تو

خدا، خدا اس  و بند ، بند . نبرید توقع داش  ک  هر چ  بند  بخواهاد، خادا با  آ      توضیح دوم: 

 بند  آمر می شود و )نعوذ بارهلل( خادا ماأمور     شود؛ عمل کند، در این صورت جری خدا و بند  عوض می

و جارمع شارایط    می گردد. خدا موظف و مکلف ندس  ک  هر دعری بند  را اجرب  کند گرچ  بهترین

 ترین دعر برشد.

و )خادایر(   «وَ لَا تَمْنَعْنِي الْإََِابَةَ وَ َُدْ ضَيمِنْتَهَا لِيي  »امرم می گوید:  تضمین اجابت دعا: 

سورۀ غارفر   61اجربت  را از من برز مدار در حرلی ک  اجرب  را برای من تضمدن کرد  ای. اشرر  ب  آیۀ 

 «.أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُوني»اس : 

تضامدن  »اولدن نکت  ای ک  از این سخن امرم علد  السالم می فهمدم این اس  کا  ایان تضامدن خادا،     

اس . این نکتا  را  « تضمدن بر حفظ اختدرر» کند. بل را برای کسی ایجرد « حق»ندس  ک  یک « حقوقی

دایر اجربت  را از )ب  قول دس  اندرکررا  علم اصول فق ( از مفهوم سخن امرم می فهمدم ک  می گوید: خ

من برز مدار در حرلی ک  اجرب  را برای من تضمدن کرد  ای. مفهوم این سخن این اس  ک  مای تاوانی و   
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 اختدرر داری بر وجود این تضمدن ندز دعریم را اجرب  نکنی.

« وعاد  »بر بدر  دیگر: امرم پدرم آی  را برای مر معنی می کند؛ می گوید: توج  کندد این آی  ب  محور 

برشد. محور پدارم آیا     2«اللَّهَ ال يُخْلِفُ الْميعاد إِنَّ»ندس  تر خداوند حتمرً ب  آ  عمل کند و مصداق آیۀ 

 اس .« تضمدن»

معرفی می کند، ن  وعد ؟؟ در حارلی  « تضمدن»چرا امرم علد  السالم محور آی  را  شرح این مسئله: 

 نمی بدند. نگرد آ  را خرلی از وعد  ک  هر کس ب  این آی  می

توجا  مای دهاد کا  آیا        د  را از این آی  نفی نمی کند، بل عنصر وع زپرس : درس  اس  و امرم ند

 دارای دو عنصر اس :

در این برر  پدشتر ب  شرح رف   ک  هدچ  دهد ک  دعری شمر را اجرب  می کند.  وعد : وعد  می -2

 : دو فرعو  را ب  نظر بدرورید؛ یکی در عمر دعرئی ندس  ک  مستجرب نشود و ب  عنوا  مثرل گفت  شد ک

خود دعرئی کرد  اس  و دیگری هدچ دعرئی نکرد  اس . این دو فرعو  در روز محشار بار هام مساروی     

از آ  دعریش خواهد داش . پس هدچ دعرئی بدو  اجرب  ندس   ندستند آ  ک  دعر کرد  ثوابی )بهر  ای(

 و ب  اصطالح هدر نمی رود.

 ین چندنی در این آی  هس .وعدۀ اجرب  ا 

بر همر  کدفد  و شرایط و جزئدرت ک  دعر کنند  می خواهد: چندن وعد  ای  وعدۀ اجرب  دعر  -1

)همار  طاور کا  در بارال گفتا  شاد(        ی  ای و حدیثی ندس . اگر چندن برشدن  در این آی  بل در هدچ آ

امارم چاو  اجربا     دود مای گاردد. و   عوذ برهلل( محا جریگر  خدا و بند  عوض می شود و خدائی خدا )ن

را آورد  اسا ،  « تضمدن»خواست  اش را بر همر  کدفد  و شرایط ک  در نظر دارد، می خواهد، لذا واژۀ 

 ن  واژۀ وعد  را.

بگدریم: یعنی خدایر تاو کا    « تضمدن حقوقی»اکنو  پس از مقدمۀ برال، برگردیم تضمدن را ب  معنی  

و بر آ  کدفد  ک  من مای خاواهم اجربا      ای، لطفرً دعری مرا آ  طوراصل اجرب  دعر را تضمدن کرد  

 کن.
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در این صورت هر کسی حق دارد ک  بگوید: اگر چندن بود، چ  ندرزی ب  مقدمۀ برال بود؟ چرا از اول 

 همدن معنی را ندروردی؟

همدم چرا امرم را می ف« وعد »پرس : مقدمۀ برال برای پرس  ب  این پرسش بود ک : مر ک  از ظرهر آی  

را آورد  اس ؟ مقدمۀ برال برای این بود ک  مر حکم  انتخرب لفظ تضمدن « تضمدن»ب  جری وعد  واژ  

 را بفهمدم ک  ب  خرطر س  حقدق  اس :

وقتی ک  بند  ای دعر می کند و دعریش مستجرب نمی شود، احسرس نکند ک  خداوند ب  وعد  اش  -2

 عمل نکرد .

دارد. آ  حکم  چدس ؟ عمال  خرب واژۀ تضمدن حکمتی را در نظر لسالم در انتا البد امرم علد  -1

 امرم ک  بدو  حکم  نمی شود.

ک  در کلمۀ تضمدن هس ، هرگز جرئی در کلمۀ وعد  ندارد. و این مهمتارین  « مفهوم گدری»آ   -3

هاومش  مف «.و ال تمنعني االَابة و ُد و عدتها ليي »حقدق  اس  در این مسئل . اگر می گفا :  

 وعد  هم می کند. خلف این می شد ک  خداوند )نعوذ برهلل( گرهی

تضامدن بار حفاظ    »دیگر وعد  ندس . امر « وعد  بر حفظ اختدرر برشد»زیرا وعد ، وعد  اس  و اگر 

 ب  مبحث زیر توج  کندد:« حفظ اختدرر»برای معنی این برز هم تضمدن اس . « اختدرر

بزرگاواری  »نادارد، و با  هادچ شارطی مشاروط ندسا        « قربلم»فرق مرهوی وعد  و تضمدن: وعد  

 اس . امر تضمدن مقربل دارد و در برابر چدزی و مشروط اس  ب  شرطی.« محض

اجرز  بدهدد این موضوع را بر یک مثرل مردمی از محرورات مردم، توضدح دهم: در اصاطالح ماردم   

ند. قاول داد  بار دو ناوع اسا : مطلاق و      هس ؛ می گویند: فالنی قول داد  فال  کرر را بک« قول داد »

 مشروط:

مثرل برای مطلق: پدری ب  پسرش قول می دهد ک  روز شنب  آیند  فال  مبلغ پول را ب  او بدهد. ایان  

 وعد  اس . 

مثرل برای مشروط: پدری ب  پسرش قول می دهد اگر درسش را خوب بخواند شنب  آیند  فال  مبلاغ  

 دس ، تضمدن اس . را ب  او می دهد. این وعد  ن

بخواند؛ خوب خواندنی ک  مطربق نظار  پادر برشاد، ایان تضامدن با        « خوب»اگر فرزند درسش را 
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 مبدّل می شود. و اگر مطربق نظر پدر نبرشد، پدر مخترر می شود ب  قولش عمل کند یر نکند.« وعد »

شد؛ خرلص و کرمل برشد، خداوند در استجرب  دعر، وعد  نداد  بل تضمدن کرد  اس ، اگر دعر، دعر بر

 ب  وعد  مبدل می شود و گرن ، ممکن اس  مستجرب شود و ممکن اس  مستجرب نشود.

 2توج  کرد. ،کالم خدا و کالم معصوم برید بر این هم  دقّ  ب  معرنی الفرظ و ظرائف تعبدر آری ب 

و )خادایر( دعاریم را )از    «:ي بِيه وَ لَا تَحْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ وَ َُدْ أَمَرْتَنِ»امر این ک  می گوید: 

رسدد  ب  تو( محجوب مکن. در این سخن براحتی مفهوم گدری می کندم و می فهمدم ک  خداوند در عدن 

  گرهی دعری مر را از رسدد  ب  او محجوب می کناد. و بار هادچ اشاکرلی     در  دعر امر کحرل ک  مر را ب

امر کند و ب  دلدل عدم رضری  از  ید کسی را ب  فعلمواج  نمی شویم زیرا هر آمری می تواند و حق دار

 عنصری از وعد  ندس . تر دچرر مشکل در مفهوم گدری شویم.« اَمر آمر»او، فعل او را نپذیرد. و در 

ک  بر صدغۀ امر در آی  آمد ، نرظر اس . امر جملۀ قبلی با    «ادْعُوا»بر بدر  دیگر: این جمل  ب  کلمۀ 

 رظر اس  ک  عنصری از وعد  در آ  استشمرم می شود.ن «أَسْتَجِبْ لَكُم»

لذا امرم علد  السالم محور را از وعد  خرر  کرد  و در محور تضمدن قرار می دهد تر خلاف وعاد     

 ب  ذهن مر ندرید. 

تا   چناد نک  «وَ اجْعَلْنِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِتِينَ بِسُؤَالِي إِيااك»در جملۀ  اصالح خواسته:

 هس :

د  ک  دعریم را اصالح کرد  برشم. بر این بدر  ب  مر یرد می دهد ک  دعار  خدایر مرا از کسرنی قرار -2

را ب  صورت لقلقۀ زبر ، یر بدو  توج  ب  جزئدرت مرهد  آ ، نکندد بال دقدقارً خواساتۀ تار  را بارای      

 خودتر  مشخص کندد.

   رسد ب  حرام.دق  کندد ک  دعری تر  شرمل مکرو  نبرشد تر چ -1

                                                
« وعدۀ تضمدن شد »اد  اس  و امرم این وعد  را ب  از دیدگر  دیگر می توا  مسئل  را اینگون  معنی کرد: آی  وعد  د 2

و دارای هماۀ شارایط   « دعاری کرمال  »معنی می کند. یعنی خداوند حتمرً دعر را مستجرب خواهد کرد ب  شرط این ک  دعر 

 برشد.  

 شرید چندن معنرئی درس  برشد ک  سرد  و برای همگر  قربل تصور اس .
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مای شاود. همار     « وعدۀ استجرب »اگر دو ردیف برال در دعر برشد، تضمدن استجرب  آ ، مصداق  -3

 طور ک  در سطرهری برالتر ب  شرح رف .

همۀ حوائج را ندز بخواهدد؛ آنچ  در یرد دارید و آنچ  در یرد ندارید، بل حتی آنچا  را نداز کا      -3

برزگش  از زیررت، ب  یرد مر  می آیاد   از سّل ک  ب  حرم می رویم، پسگرهی در مقرم تو -نشنرخت  اید.

ک : ای کرش دربررۀ فال  حرج  ندز توسل می کردم، افسوس ک  فراموش کردم. امر اگار دعار و توسال    

مر  را اصالح کندم و نرقص برگزار نکندم و همۀ حرجرت را در قرلب کلی بدروریم، ایان گونا  متأساف    

 نمی شویم. 

 ن صورت اس  ک  هم دعری مر  اصاالح و کرمال مای شاود، و هام توسّال مار  توسال کرمال          در ای

 می گردد. 

 

 بخش نهم 

 انسان بدون پناه نمی شود

 و انسان شناسی یروان شناس

 از پناهجوئی تا پناه گرفتن

 زندگی یک تجارت است

 انسان در همسایگی خدا 

 همسایگی اولین پایۀ تمدن است

 حرام نیست در همسایگی خدا روزیِ
 

 الْمُعَوَّدِينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ  الرَّابِحِينَ فِي التِّجَارَةِ عَلَيْكَ  الْمُجَارِينَ بِعِِّْكَ  الْمُوَسَّعِ عَلَييْهِمُ »

رِينَ الرِّزْقُ الْحَلَا ُ مِنْ فَضْلِكَ  الْوَاسِعِ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ  الْمُعَِّْينَ مِنَ الذُّ ِّ بِكَ  وَ الْمُجَا

ِمَن الظُّلِْم ِبَعيدْلَِك  َو الُْمَعيافَْيَن ِميَن الْبََلياِء بِرَحْمَِتيَك  َو الُْمغَْنيْيَن ِميَن الْفَْقيِر ِبغَِنياَك  وَ          



 221دعری بدس  و پنجم  
 

ا،ِ الْمَعْصُومِينَ مِنَ الذُّنُو،ِ وَ الَّْلَلِ وَ الْخَطَاءِ بِتَقْوَاكَ  وَ الْمُوَفَّقِينَ لِلْخَيْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّيوَ 

بِطَاعَتِكَ  وَ الْمُحَا ِ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الذُّنُو،ِ بِقُدْرَتِكَ  التَّارِكِينَ لِكُيلِّ مَعْصِييَتِكَ  السَّياكِنِينَ    

تو    تو خو گرفت  اند، و در سودای برب  پنر  برد  ب و )خدایر، مرا از کسرنی قرارد  ک ( :«فِي َِوَارِكَ

ار گرفت  اند، آنر  ک  روزی حالل از فضل تو برای شر  فرا  گشت  سود برد  اند، و در سریۀ عزت تو قر

ظلام   اس ، فراخی ای ک  از بخشش و کرم تو برشد، آنر  ک  ب  لطف تو از ذل  ب  عزّت رسدد  اند، از 

و ستم ب  تو پنر  آورد  اند، ب  رحم  تو از بالء در عرفد  هستند، ب  غنری تو از فقر غنی شد  اند، و در 

تقوای تو از گنرهر  و لرزش هر و خطرء محفوظ شد  اند، و بر اطرع  از تو ب  خدر و رشد و صواب اثر 

موفق شد  اند، و ب  قدرت تو مدر  آنر  و گنرهر  حرئل و جدا کنند  ای هس ، و هر معصد  بر تاو را  

 ترک کرد  اند، آنر  ک  در جوار عزت تو قرار دارند. 

 

 شرح
 

 عردت کنندگر : خو گرفتگر . :الْمُعَوادِينَ لغت:

 یعنی پنر  جوئی.« استعرذ »همر  طور ک   -پنر  گرفتن التَّعَوُّذِ:

 پنر  برندگر  بر اسرس قرارداد. )شرحش خواهد آمد(. -صدغۀ جمع اسم فرعل :الْمُجَارِين

 : حرئل شد : جدائی افکند  شد .-صدغۀ اسم مفعول از مردۀ حرلَ یَحولُ :الْمُتَالِ

 

 پناهجوئی تا خوی پناهجوئی، و سپس تا خصلت پناهجوئیاز 
 

انسر  بدو  پنر  نمی شود؛ بی پنرهی و بی ندرزی از پنر ، فقط از آ  خداوناد اسا ؛ همار  طاور کا       

 تنهرئی فقط از آ  اوس .

از ذاتدرت وجود انسر  اس ، استعرذ  و پنرهجوئی ندز از ذاتدرت وجود اوس . و « ندرز»همر  طور ک  

اگر مستغنی برشد؛ یعنی احسرس بی ندرزی کند، بدمارر  «. مستغنی»اس  یر « مستعوذ»در  دقدق: انسر  یر بر ب
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از اعتدال شخصدتی و روانای خارر    انسر  طغدر  می کند ) 2«:أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى -إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى»اس : 

 وقتی ک  احسرس بی ندرزی کند. -می شود(

گویند ک  ظلم و ستم کند، امر در ادبدرت قارآ ، طغدار  عباررت     ی طغدرنگر میدر عرف عرم ب  کس 

خوا  ب  دیگرا  ستم کند یار نکناد. ساتمگری یکای از مصاردیق      « انحراف از اعتدال شخصد » اس  از 

قالَ قَرينُدهُ  »سورۀ ق ب  معنی گمراهی آمد  اس :  11طغدر  اس ، ن  معنی انحصرری آ . طغدر  در آی  

در هر کسی ب  صورتی ظرهر می شود؛ در برخای با     طغدر  «.ضَاللٍ بَعيد ا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فيرَبان

بای ارزش  »صورت ستمگری و در برخی دیگر ب  صورت بخل و خسّ ، و در برخی دیگر با  صاورت   

و امار   1«:فَسَنُيَسِّدرُهُ لِلْعُسْدرى   -تُسْنىوَ كَذَّبَ بِالْ -وَ أَماا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى»«: دانستن ندکی ب  دیگارا  

 -و ندکی )ندک بود  و ندکی کرد ( را انکرر کند -و دچرر روحدۀ استغنرء گردد کسی ک  بخل بورزد 

 بالفرصل  او را )درو  او را( بر سختی و دشواری آمرد  می کندم.

را الزم گرفتا  اناد؛   « بخل»وعی انکرر ندکی، مالزم همدیگرند، و این دو ندز ن و دو خصل  استغنرء 

 بخل بر دو نوع اس :

 خسّ  و بخل ورزید  ب  خرطر مقدم دانستن خود بر دیگرا . منشأ این بخل، احسرس ندرز اس . -2

خسّ  و بخل ورزید  ب  دلدل بی ارزش دانستن ندکی. این بخل از روحدۀ استغنرء نرشی می گردد.  -1

نظر اس  و آی  یک موضوع و مسئلۀ مهم و نرشنرخت  را بدر  کارد   و در این آی ، همدن نوع از بخل در 

و می شنرسرند: انسر  کرر بدهود  نمی کند؛ وقتی ک  کسی ندکوکرری را بی ثمر و بی ارزش دانس ، ب  آ  

 عمل نمی کند و بخدل می شود.

اسا ،  هر دو نوع بخل، خصل  منفی و نکوهدد  هستند، امر نوع دوم یک بدمرری شخصادتی عمداق   

. بل بدمرری محض اس . امر نوع اول دستکم بار    مبتنی اس  و ن  بر اسرس فطرتزیرا ن  بر اسرس غریز

 غریز  مبتنی اس  گرچ  از صفرت فطری ندس .

اینک س  خصل  در کنرر هم جمع می شوند: استغنرء، انکرر ارزش ندکی، و بخل. و نتدجۀ برآیندشر  

                                                
 سورۀ علق. 1و  6آی  هری  2

 سورۀ لدل. 21و  1، 8آی  هری  1
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  شخص ب  گرفترری سخ ، احسرس فشرر ک  زندگی را یک برر ودچرر شد  در«= عُسر درو »ی شود م

 اقدام می کنند. خود کشیتحمدلی می پندارد و برالخر  اکثر این گون  افراد ب  

چرا هساتم؟ و بارای چا      آگرهرن  و یر نرآگرهرن ، از خود می پرسد:  انسان همیشه پرسش دارد:

پرس  عملی؛ اگر آگرهرن  برشد، پرس  عملای اش هام   زندگی می کنم؟ این پرسش برید پرس  داد  شود آنهم 

آگرهرن  خواهد بود. و اگر نرآگرهرن  برشد، پرس  ندز نرآگرهرن  اس . و در هر دو صورت غدار از ندکای   

پرسخی ندارد؛ ندکی ب  خود، ندکی ب  خرنواد ، ندکی ب  دیگرا ، ندکی ب  جرمع ، و زندگی غدار از ایان   

« دردسر»ی ب  ندکی ندهد، برای چ  زندگی می کند؟ زندگی برای او غدر از معنرئی ندارد. کسی ک  ارزش

برخای از   حتای  هر بار آ  بدانش با  زنادگی مای نگرناد و       معنرئی ندارد همر  دردسر ک  معموالً غربی

 دانشمندا  شر  رسمرً ب  زبر  و ب  قلم آورد  اند ک : زندگی دردسر اس .

  طور آگرهرن  آ  را دارد و ن  ب  طور نرآگرهرنا ؛ بار طباق    حدوا  از این پرسش آسود  اس ؛ ن  ب 

« عُسر درونای »ریزی ب  دندر می آید و مطربق آ  زندگی می کند و مدمدرد و هرگز ب  این غانگدزش هری 

 مبتالء نمی گردد.

پس انسر  چ  کند ک  دچرر خصل  استغنرء )= احسرس بی ندرزی( نشود تار دچارر خصال  انکارر      

 زندگی برایش معنی داشت  برشد؟ وندکی نگردد 

« تنهار »و پنرهجوئی از خدا را، داشت  برشد تار  « استعرذ » برید مطربق آفرینش خودش، خصل ِ پاسخ: 

 و حالت سوم ندارد.«. مستغنی»است و یا « مستعوِذ»انسان یا نبرشد. زیرا 

از شر شدطر   ،هِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمأَعُوذُ بِاللَّاستعرذ  یعنی پنرهجوئی و پنر  برد ؛ وقتی ک  می گوید: 

اس ؛ یک رفترر اس  ک  انسر  در هر مورد ک  احسرس شر کند ب  « فعل»ب  خدا پنر  می برد. این یک 

 خدا پنر  می برد.

و ب  معنی حرل  درونی و خصال   « حرل  مطروع »دارای « برصطالح»و « تفعل»از برب « تعوّذ»امر 

و رفترر مورد با  ماورد،   « فعل موردی»از  ک  پنرهجوئی و پنر  برد  ب  خدا، آ  عنیذ یروانی اس ؛ تعوّ

الْمُعَيوَّدِينَ  »عبور کرد  و ب  یک خصل  شخصد  درو  مبدل گردد. در این جملۀ امرم ک  می گویاد  

 دو عنصر روانی و شخصدتی در کنرر هم آمد  اند:  «بِالتَّعَوُّذِ بِك
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 خوگرفتگر . :الْمُعَوادِينَتعوّد:  -2

جری گرفتن پنرهجوئی در شخصد  انسار  و مبادل شادنش با  خصال  درونای        )بِالتَّعَوُّذِ(تعوّذ:  -1

 همدشگی.

 در این صورت اس  ک  شخص دائمرً در پنر  خدا قرار می گدرد؛ خوشر آنر  ک  دائم در عدرذند.

 و این جاست که استعاذه و توکل در درون انسان به هم می رسند. 

و خوی گرفتن ب  استعرذۀ مورد ب  مورد ندز خاوب، الزم و ضاروری اسا . امار      عرذ  الزم اس  است

 مبدل شود. پس مسئل  س  مرحل  دارد:« خوی و خصل  تعوّذ»برالتر از آ  این اس  ک  این خوی ب  

 استعرذ  و پنرهجوئی مورد ب  مورد. -2

 خوی گرفتن ب  استعرذۀ مورد ب  مورد. -1

 بدل شد  این خوی ب  خصل  درونی تعوّذ.رسدد  و م -3

از آ  شدرینی آفرینشی زندگی محروم اس  همر   ،شد « ءرنغحسّ است»فرد مستغنی ک  دچرر بدمرری 

 طور ک  در آی  هری برال دیدیم.

من این آی  هر را فقط و فقط ب  زندگی دندوی معنی کردم، برخالف همۀ مفسارا . و بررهار    تأکید:

صریح کرد  ام ک  متو  تفسدری چ  بالئی ک  بر سر قرآ  ندرورد  اناد، معارنی و پدارم    در این مجلدات ت

هری قرآ  را ب  زیر رسوبرت من درآوردی برد  اند. آی  هر بر چا  بدار  زیباری انسار  شنرسارن  و روا       

چنادن شخصای را آمارد  مای      2«:ىعَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدا يوَ ما يُغْن -فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى»شنرسرن  می گویند: 

و مرل و ثروتش ب  درد او نمی خورد  -کندم )زمدنۀ درونی او آمرد  می شود( بر )دشواری و فشرر زندگی(

 وقتی ک  )درونش این چندن( شکست  می شود. 

هم  چدز برایش بی معنی و بدهود  می شود حتی مرل و ثروت، و اگر این بدمرری عمدق تر شود راهی 

کشی برایش نمی مرند. یک نگر  ب  روح و روا  افرادی ک  خودکشی می کنند، ب  خاوبی پدارم   جز خود

 این آی  هر را نشر  می دهد.

ر  را با   سا نچ  بر مرس  هدای  کرد  اس . کا  ا آن «:إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى»سپس در ادام  می فرمرید: 

                                                
 سورۀ لدل. 22و  21آی   2
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آخرت مای رساد و زنادگی آخارت را     هدای  کندم. پس از این مراحل ب  بحث  شذات و مرهد  خود

و آخرت و دندر )هار دو( از   «:وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى»نتدجۀ چگونگی زندگی دندوی معرفی می کند: 

 آ  مرس ، یعنی مر انسر  را این چندن آفرید  ایم در دندریش و در آخرتش.

را ب  عسر آخرت معنی مای کنناد، در حارلی    می رسند، فوراً آ   «لِلْعُسْرى»امر مفسرین وقتی ک  ب  

 ک  جریر  سخن هنوز ب  بحث آخرت نرسدد  اس .

درس  اس : کسی ک  در زندگی دنداوی دچارر بدمارری اساتغنرء شاود و شخصاد  دروناش دچارر         

تصادیق  »شکستگی و سقوط شود، نتدج  اش سقوط ب  دوز  در آخرت اس . و ندز درس  اس  ک  هم 

هر دو در مصردیق شر  مادرّ  هساتند؛ یکای از بارالترین مصاداق      « انکرر ندکیتکذیب و »و هم « ندکی

تصدیق ندکی، تصدیق والی  امدرالمؤمندن )علد  السالم( اس ، و یکی از بدترین تکذیب ندکای، تکاذیب   

 والی  اس .

 «:الرَّابِحِينَ فِي التِّجَيارَةِ عَلَيْيك  »امرم علد  السالم می گویاد:   زندگی یک تجارت است:

یر أَیُّهَار الَّاذینَ آمَنُاوا هَالْ     »)مرا از کسرنی قرارد  ک ( در تجررت بر تو سود می برند. و قرآ  می فرمرید: 

إِنَّ الَّذينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصاالةَ وَ أَنْفَقُدوا مِمادا   »و:  2«تُنْجدکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلدم تِجررَۀٍ أَدُلُّکُمْ عَلى

آنر  ک  کترب خدا را تالوت می کنند و نمارز را برپار    1«:رْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً يَرَزَ

می دارند و از آنچ  ب  آنر  روزی داد  ایم پنهر  و آشکرر انفرق می کنناد، تجاررتی را امداد دارناد کا       

 هرگز دچرر بدهودگی و کسرد نمی گردد.

آنار  کا     3«:فَما رَبِتَتْ تِجارَتُهُمْ وَ مدا كدانُوا مُهْتَددين    الَّذينَ اشْتَرَوُا الضَّاللَةَ بِالْهُدى»و می فرمرید: 

 فروخت  اند پس تجررت شر  سودی نداد  اس  و نبودند اهل هدای .« گمراهی»را ب  « هدای »

گاز نمای تواناد    انسر  اس  و انسر  در لحظ ، لحظۀ آ ، در حارل تجاررت اسا ، هر    عمر سرمریۀ 

خودش را از جریر  این تجررت خرر  کند و این یک واقعد  روشن و ملموس اس . و آخارت گرائای   

                                                
 سورۀ صف. 21آیۀ  2

 سورۀ فرطر. 11آیۀ  1

 سورۀ بقر . 26آیۀ  3
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زنادگی   شندز خواهد داش  و اگر هادف  ااز انسر  آخرت برشد، سود دندوی رمعدرر اس ؛ اگر چشم اند

مای رود:  می گردد ک  وجودش و عمارش با  خساررت     «خسر الدّنيا و االخرة»دندوی برشد مصداق 

و ایان   1«.الَّدذينَ خَسِدرُوا أَنْفُسَدهُمْ   »و ب  فرصلۀ چند آی  برز تکرار مای کناد:    2«الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ»

آی  از قارآ ، بار کلماۀ     66ب  حدی مهم اس  ک  حدود « تجررت دائمی بود  انسر »سرمریۀ عمر و در 

 بدهد.کدد أو مشتقرت آ  آمد  تر ب  انسر  هشدار « خسررت»

 

 انسان در همسایگی خدا 

 

ین همسریگی عزت تو هستند. و در آخار )خدایر مرا از کسرنی قرارد  ک ( در  «:الْمُجَارِينَ بِعِِّْك»

 آنر  ک  در همسریگی تو سرکن هستند. «:السَّاكِنِينَ فِي َِوَارِكَ»جملۀ این بخش می گوید: 

نهفت  اس ؛ می گویند: خداوند ساری   « پنر »ی از ؛ در این کلم  عنصر«همسری »گویند  در فررسی می

پنر  در این واژۀ عربی ب  حدی قوی اس   عنصر«. جوار»شمر را از سرمر کوتر  نکند. در عربی می گویند 

و اصاول و فاروع   « حق مجررات»، «حق جوار»ح از آ  نرشی شد  اس ؛ اصطال« قرنو  حقوقی»ک  یک 

کسی از قبدلۀ خود جدا شد  یر راند  شد ، ب  قبدل  دیگر یر ب   آ  در عصر جرهلی یک فصل حقوقی بود؛

شخص دیگر مراجع  می کرد و قرارداد می بس  ک  در جوار آ  قبدل  یار آ  شاخص قارار گدارد و از     

حمری  کرفی )ک  جزئدرت آ  در متن قرارداد می آمد( برخوردار برشد. حق جوار، یر حق مجررات؛ یعنی 

پنر  را ب  کس دیگر بدهد، و طرف مقربل ندز حق داش  از این جوار بهرمند  هر کس حق داش  ک  این

 3برشد.

آنر  ک  در جوار عزت تو قرار گرفت  اند، یعنای در   «:الْمُجَارِينَ بِعِِّْك»سخن امرم ک  می گوید: 

                                                
 سورۀ انعرم. 21آیۀ 2

 .11همر ، آیۀ  1

این مبحث حقوقی قبالً در این مجلدات ب  شرح رفت  و بدر  شد  ک  اسالم این موضوع حقوقی را )مشاروط با  ایان     3

 ، مجرم نبرشد( تأیدد کرد  و جریز دانست  اس .ک  شخص جوار خوا 
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کا  در   آنار   «:السَّياكِنِينَ فِيي َِيوَارِكَ   »قرار گرفتا  اناد. و   « پنر »از  یبر عنصر  همسریگی عزت

 همسریگی تو سرکن شد  اند.

زیرا خداوند مشمول مکر  ندسا . ماراد    بدیهی اس  ک  مراد همجواری و سکون  مکرنی ندس ،  

 حرصل می شود.« در پنر  خدا بود »درو  اس  ک  از حس  آ  سکون  و آرامش 

در کنرر هم، اولدن  اولدن پریۀ مدند  و تمد  اس  و ندز جمع خرنواد  هر همسریگی انسر  بر انسر ،  

اگتر  ایان اسا :    جرمعا  اسا  و مهام     و خرنواد  واحادِ  ،خرنواد  زیرا فرد واحدِ اس ، «جرمع »پریۀ 

همسایگی انسان ها با همدیگر، بدون همسایگی با خدا باشد، جامعته یتک جامعتۀ غریتزی     

 خواهد بود. و اگر اول همسایگی با خدا باشد و سپس همسایگی بتا همتدیگر، جامعته یتک    

 جامعۀ فطری خواهد بود.

 الْمُجَيارِينَ مين   وَ اَْعَلْنِيي »و اگر همۀ انسر  هر همصدا و همنوا بر امرم علدا  الساالم بگویناد:    

ب  آنچ  سعردت فرد، سعردت خرنواد  و سعردت جرمع  نرمدد  مای   «السَّاكِنِينَ فِي َِوَارِكو  بِعِِّْكَ

 شود می رسند.

بدیهی اس  کسی ک  در همسریگی عزّت خدا قرار  یست:حرام ن در همسایگی خدا روزیِ

گدرد، ندرزی ب  رزق حرام ندارد، زیرا او در سریۀ عزت خدایش قرار دارد و ب  آ  اعتقرد دارد. امر چندن 

السالم ب  مر یرد مای دهاد    ندس  ک  همسریۀ عزت خدا حتمرً روزی فرا  خواهد داش  و لذا امرم علد 

)مارا از کسارنی    «:الْمُوَسَّعِ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ الْحَلَيا ُ مِينْ فَضْيلِك   »واهدم: ک  فرا  روزی را ندز بخ

 قرارد  ک ( از فضل تو روزی حالل برای شر  فرا  شد  اس .

آمد ، گرهی مای بدنادم   « رزق موسّع»و « رزق کفرف»السالم( دو اصطالح  در ادبدرت اهل بد  )علدهم

مَنِ اُْتَصَرَ »السالم می گوید:  ق کفرف قرنع شویم؛ امدرالمؤمندن علد ک  ب  مر توصد  می کنند ک  ب  رز

کسی کا  با  انادازۀ کفارف بساند        2«:وَ تَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ بُلْغَةِ الْكَفَافِ عَلَى

 شود. کند، زندگی اش را در روند نظرم آسریش قرار می دهد و از درگدری هر آسود  می

                                                
 .363. فدض 312نهج البالغ ، قصرر، ابن ابی الحدید  2
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 زندگی معاش است، نه درگیر شدن با معاش.و در این صورت درک می کند ک  

و )خدایر( مارا بار    «:بِالْكِفَايَة وَ تَوَْْنِي»السالم در دعری بدستم صحدف  می گوید:  امرم سجرد علد 

ری  بسندگی ترجدارم کن. از این سخن امرم روشن می شود ک  رزق کفرف ب  کمدّ  مرل ندس ، روح کف

گرائی الزم اس  تر انسر  ب  آسریش و آرامش برسد. و مراد از رزق موسّع آ  اس  ک  کمد  روزی با   

حدی برشد ک  بتوا  ب  آ  کفری  کرد؛ کفری  عقالنی بمقتضری روح فطرت. وگرن ، روح غریز  ب  هدچ 

 حدی از مرل و ثروت قرنع نمی شود.

بر عزت او را از روزی کفرف محاروم نمای کناد، و    کسی ک  در جوار عزّت خدا قرار گدرد، خدای 

کسی می تواند در جوار خدا قرار گدرد ک  اهل کفرف برشد و در این صورت برای تأمدن زندگی هرگاز  

 ب  حرام و شبه  احسرس ندرز نمی کند، و همر  روزی کفرف برایش روزی فرا  می شود. 

خادا   «فضل»ل می شود ک  انسر  مشمول چندن روزی ای ک  هم کفرف برشد و هم فرا ، وقتی حرص

عدل می گوید: راضی نشد  ب  حد کفرف، حارام ندسا ، و    «.عدل»برشد. زیرا این نعمتی اس  برالتر از 

کوشش برای جمع ثروت بدش از حد کفرف جریز اس . و این فضل خدا اس  ک  انسر  را ب  حد کفرف 

هم در اثر فضل، جود و  ؛«بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَوَاسِعِ مِنْ فَضْلِكَ  الْ»قرنع می کند ک  امرم می گوید: 

کرم خدا دارای روح بسند  برشد و هم در حد کفرف داشت  برشد. امر عدل خدا گرهی با  دلدال حکمتای    

 تنگدستی بند  را ایجرب می کند. پس برید در مقرم دعر چدزی برالتر از عدل خدا خواس .

خود شخص اس ، اگر کسای بار انگدازۀ افازایش ثاروت      موضوع و محور این بحث، روزی  توضیح:

جرمع ، یر خدم  ب  مستمندا  و ایجرد کرر برای بدکررا ، بکوشد و در این کوشش ب  هدچ حادی قارنع   

نشود، هم ستود  ترین ند  را دارد و هم آ  آسریش روحی، بل لذت عمدق روحی را ب  دس  می آورد و 

 د.نمی شو« درگدری بر زندگی»هرگز مصداق 

غریزۀ مرل خواهی، حد یقف ندارد. و چو  انسار  غریاز  گارا     زیاده خواهی ذلّت آور است:

بشادت  « قارنع باود   »روح فطرت و عقل را ندز در خدم  غریز  استخدام می کند، شخصد  درونش بر 

 بدگرن  می شود؛ برای فطرتش ندروئی نمرند  تر هوس خود را مدیری  کند. عالو  بر روحدۀ ذل  پذیری

ک  از خصریص چندن کسی می شود، اگر در برابر هدچ چدز و هادچ کسای ذلدال نبرشاد در برابار مارل و       
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ثروت ذلدل و حقدر می گردد. در رابطۀ انسر  بر مرل، عزّتی ندس  مگر بر روحدۀ قرنع بود  و خود را در 

آنر  ک  از هر ذلّتی ب  فضل  ؛«لْمُعَِّْينَ مِنَ الذُّ ِّ بِكَا»جوار عزّت خدا قرار داد  ک  امرم می گوید: 

 تو ب  عزّت رسدد  اند.

در مواردی از این مجلدات و ندز در سطرهری برال، فرق مدار    فضل در روزی، عدل در رفتار:

 آمد : «الْمُجَارِين»فضل الهی و عدل الهی بدر  شد. در این بخش از دعر دو برر کلمۀ 

 ک  شرحش گذش . -ر جوار عزت تو قرار گرفت  اند.آنر  ک  د «:بِعِِّْكَ الْمُجَارِينَ» -2

دل تو از ظلم رهدد  اند. یعنای چنادن   عو آنر  ک  در جوار  «:الْمُجَارِينَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِك» -1

و ن  ظلم ب  دیگرا ؛ هموار  رفتررهری شار  مطاربق   « ظلم بنفس خود»کسرنی هرگز ظرلم نمی شوند؛ ن  

 ار و زیر چتر عدل خدا قرار می گدرند. عدل الهی می شود؛ در جو

معنی کرد، گرچ  مؤمنر  همدش  « آنر  ک  از ظلم دیگرا  ب  تو پنر  آورد  اند»جمل  را نبرید ب   نیا

از ظلم دیگرا  ب  خدا پنر  می برند و برید ببرند. امر در این کالم خرص، مراد احاوال درو  و شخصاد    

السالم با  مار    امرم علد    و عزت نفس از خصریل درو  اس .بود درونی انسر  اس  همر  طور ک  قرنع

یرد می دهد ک  اگر روحدۀ قرنع داشت  برشدم ن  ب  خود ظلم مای کنادم و نا  با  دیگارا ، و ساتمگری       

 منشرئی ندارد مگر خصل  قرنع نبود .

سای و روا   و بر بدر  دیگر: در فقرات این بخش از دعر امرم در مقارم انسار  شنرسای و شخصاد  شنر    

وَ »شنرسی اس ، ن  در مقرم بدر  امور اجتمرعی. و جمل  هری بعدی شرهد دیگر آ  اس  ک  می گویاد:  

بال، گرفترری و  از و ب  رحم  تو از بالء در عرفد  هستند. ک  مراد «:الْمُعَافَيْنَ مِنَ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِك

وَ الْمُغْنَييْنَ مِينَ الْفَقْيرِ    »ش از فرسقر  می رسد. مصدب  درو  اس ، زیرا بالهری بدرونی بر مؤمندن بد

و ب  غنری تو از فقر رهدد  و غنی شد  اند. یعنی بر تکد  بر این ک  خدای شر  غنی اس ، اهال   «:بِغِنَاك

وَ الْمَعْصُيومِينَ مِينَ اليذُّنُو،ِ وَ الَّْلَيلِ وَ الْخَطَياءِ      »توکل و اهل بسندگی و قارنع باود  هساتند.    

و ب  تقوای تو )در سری  حفرظ  از خود برای تو( از گنرهر  و لغزش هر و خطرء، حفظ شاد    «وَاكبِتَقْ

و در اثر اطرع  از تو، توفدق خدر، رشاد   «:شْدِ وَ الصَّوَا،ِ بِطَاعَتِكَوَ الْمُوَفَّقِينَ لِلْخَيْرِ وَ الرُّ»اند. 
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 و صواب یرفت  اند.

  ب  لحظ ، فعل و رفتارر اسا ، و هار فعال و رفتارر یار       زندگی، گرم ب  گرم، لحظ صواب و خطاء:

آفرینش و خلقا ، در هار فعلای از افعارل     «. فعل ب  هدف اصرب »صواب اس  و یر خطرء. صواب یعنی 

انسر ، هدفی تعددن کرد  اس ؛ هر فعلی ک  مطربق آ  برشد صواب اس  و هر فعلی ک  مطربق آ  نبرشاد  

قرار گرفت  اند، عالو  بر این ک  همدن جوار، آنر  را در مسدر  خطرء اس . آنر  ک  در جوار عزت خدا

ندز در پدمریش مسدر صواب یرری شر  می کند.  -ک  از فضل خدا اس  -صواب قرار می دهد، توفدق الهی

 زندگی انسر  از س  صورت زیر خرر  ندس :

 در مسدر صواب. -2

 در مسدر خطرء. -1

 درصدی از خطرء.در مسدر نسبد ؛ درصدی از صواب و  -3

رء نخواهاد  طو چو  اسالم، مطلق گرا ندس  و تنهر خدا را مطلق می داند، پس انسر  هرگز بدو  خ

بود. استغفرر و توکل )ک  بحثش در همدن بخش گذش (  اس  ک  ردیف سوم را در ردیف اول قرار می 

ردی ک  کالً در مسدر خطرء ردیف اول سخ  دشوار اس  و ندرترً اتفرق افترد  ک  ف ب  دهد. امر برگشتن

می رود، برگردد و در مسدر صواب قرار گدرد. و ب  هر حرل اگار توفداق توبا  داشات  برشاد مای تواناد        

 پدرم این آی  مطلق و عرمّ اس  و شرمل هرکسی می شود.  2؛«إِنَّ اللَّهَ يُتِبُّ التَّواابينَ»برگردد 

وَ الْمُحَيا ِ بَيْينَهُمْ وَ بَييْنَ    »اس  ک  می گوید:  السالم دربررۀ ردیف اول در اینجر سخن امرم علد 

و آنر  ک  ب  قدرت تو مدر  آنر  و گنرهر ، حرئل و مرنعی قرار داد  شاد . یعنای    «:الذُّنُو،ِ بِقُدْرَتِك

و هر  :«التَّارِكِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَتِك»ایمر  شر  و جوارشر  مرنع از آ  اس  ک  مرتکب گنرهر  شوند. 

 تو را ترک کرد  اند. از   معصد  و نرفرمرنیگون

 این واژ  دو کرربرد دارد: ترک:

 نپرداختن.واگذاشتن؛ یعنی چدزی یر کرری را از اصل و اسرس، متروک گذاشتن و ب  آ   الف:

 رهر کرد ؛ یعنی کرری را بعد از اقدام ب  آ  رهر کرد  و آ  را ادام  نداد . ب:
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مصداق دارد. و مراد امرم ندز همادن اسا ؛ آنار      -  در برال بدر  شدک -معنی اول دربررۀ اهل صواب

 ک  از هر گنرهی خودداری کرد  و آ  هر را وا می گذارند.

ند ک  در ردیف سوم م هستمعنی دوم دربررۀ آنر  اس  ک  در زندگی شر  خطر و صواب در خالل ه

تر  خدا هستند حتی اگر در ردیف دوم و السالم این ندس  گرچ  اهل توب  دوس مراد امرم علد  ، امرآمد

 سوم برشند. 

و آنر  ک  در همسریگی تو سرکن هستند. س  جمل  از این بخاش را در   «:َِوَارِكَ فِي السَّاكِنِينَ»

 «وَارِكََِي  فِي السَّاكِنِينَ  بِعَدْلِك الظُّلْمِ مِنَ وَ الْمُجَارِينَ  بِعِِّْك الْمُجَارِينَ»کنرر هم بخواندم: 

و پنرهندگی ندز هس ، امار  « پنر  گدری»آمد ؛ در دو جملۀ اول و دوم عنصر  «بود  همجوار»در هر س  

در جملۀ سوم نتدجۀ آ  دو پنرهگدری اس  ک  ب  سکون  انجرمدد  گرچ  برز هم از رائحۀ پنار  خارلی   

ساتند و همادن در پنار     ندس ، همر  طور ک  قبالً گفت  شد همساری  در کنارر همساری  در ساری  هام ه     

همدیگر بود  اس  ک  تمد  و جرمع  را می سرزد، امر در رابطۀ خدا و انسر  این تنهر یک طرف اس  

 ک  در پنر  طرف دیگر اس .

 

 

 بخش دهم

 جامعه شناسی 

 دعا برای جامعه

 ترتیب مسئولیت ها

 تسبیح، تکریم و تحمید خدا به وقت دعا

 عام شمول ترین دعا
 

أَعْطِنَا ََمِيعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِكَ وَ رَحْمَتِكَ  وَ أَعِذْنَا مِنْ عَيذَا،ِ السَّيعِيرِ  وَ أَعْيطِ    اللَّهُمَّ »

 ََمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاُِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاُِ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتُكَ لِنَفْسِي وَ لِوُلْيدِي 
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وَ  لِ الْخخِرَةِ  إِنَّكَ َُرِيب  مُجِيب  سَمِيع  عَلِيم  عَفُو  غَفُور  رَءُوف  رَحِيم .فِي عَاَِلِ الدُّنْيَا وَ آَِ

خدایر همۀ این هر را ب  توفداق و   «:آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً  وَ فِي الْخخِرَةِ حَسَنَةً وَ ُِنا عَذا،َ النَّارِ

فاوظ بادار، و عطار کان بار جمداع ماردا         محرحم  خود ب  من ارزانی دار، و مرا از عذاب سوزنرک 

مسلمر  و زنر  مسلمر  و مردا  مؤمن و زنر  مؤمن مثل آنچ  را ک  من بارای خاود و فرزنادانم بارای     

دندری عرجل و آخرت آجل خواستم. توئی نزدیک، اجرب  کنند ، دانار و آگار ، عفاو کنناد ، بخشاند ،      

ر آخرت ندز حسن  بد  و حفظ کن مر را از عاذاب  مهربر  و دلسوز، و در دندر ب  مر حسن  عطر کن و د

 آتش. 

 

 شرح
 

 سعدر: این واژ  صدغۀ مشبه  اس  و دو کرربرد دارد: لغت:

 سعدر: شعل  ور. -2

 سعدر: سوزا : سوزنرک: سوزانند : بشدت سوزانند . -1

تر نظر ب  ویژگی عذاب دوز  ک  بر خالف آتش دندوی از درو  ندز می ساوزاند، معنای دوم منرساب   

کا  از دل   -آتش سوزنرک خادا  2«:تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ الَّتي -نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ»اس ؛ در قرآ  می فرمرید 

 هر سر می زند. 

آتش دندوی از بدرو  می سوزاند و ب  تدریج ب  درو  نفوذ می کند، امر آتش دوز  هم از برو  و هم 

د. آتشی ک  از درو  شروع می کند چندا  تنرسبی بر شُعل  و زبرنا   از درو  سوزانددنش را شروع می کن

 ندارد.

 السالم دو کرربرد دارد:  علدهم بد  عرجل: این واژ  ندز در ادبدرت قرآ  و اهل

 عرجل: زود رس. -2

 عرجل: زود گذر. -1
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ارد، و زندگی دندوی ب  هر دو معنی عرجل اس  هم زود رس یعنی انسر  هم اکنو  بر آ  ساروکرر د 
هم زود گذر اس . آخرت پس از زندگی دندوی می آید و آجل اس  یعنی انسر  در دراز مادت با  آ    

 خواهد رسدد امر گرچ  بعداً خواهد آمد لدکن زود گذر ندس ؛ ابدی و جرودان  اس . 
ند کسی ک  از مجرزات فرد مقصر صرفنظر می ک«: عفو کنند »یعنی  عفوّ«: غفور»و « وّفُعَ»فرق مدر  

امر ممکن اس  تلخی اصل گنر  را همدش  در نظر داشت  برشد و فرد گنرهکرر در نظرش معدوب و منفور 
 برشد. 

غفور: غفور کسی اس  ک  ن  فقط از مجرزات صرفنظر می کند بل خود گنر  را ندز نردید  گرفتا  و  

ندارد گوئی اصالً مرتکب )برصطالح( آ  را فراموش می کند و از برب آ ، تنفری نسب  ب  فرد گنرهکرر 

 آ  گنر  نشد  اس .

بنربراین هر دو واژ  در رابطۀ فرد گنر  کنند  بر فرد دیگر اس ، خوا  مدر  بناد  و خادایش برشاد و    

 خوا  مدر  دو نفر انسر  ک  در صورت دوم از مسرئل عرصۀ حقوق می شود.

هس  ک  اوالً تنهر ب  رابطاۀ   ، یک صف  دیگر برای خداوند«غفور»و « عفوّ»امر در کنرر دو صف  

وینی خداوناد  مدر  بند  و خدایش مربوط اس  )ب  هدچوج  جنبۀ حقوقی نمی یربد( و ثرندرً یک کرر تک

 اس . پس دربررۀ بخشش گنر  س  اصطالح و عنوا  داریم: « رمکفِّ»اس  و آ  صف  

 د.اس  و از مجرزات گنرهر  در شرایطی صرفنظر می کن عفو: خداوند عفوّ -2

غفرا : خداوند غفور اس  هم در شرایطی از مجرزات گنر  صرفنظر می کناد و هام در شارایط     -1

 دیگر اصل گنر  را کر  لم یکن تلقی می کند.

 تلقای  یکان  لم کر  بر عالو  و مجرزات از کرد  صرفنظر بر عالو  یعنی اس  رمکفِّ خداوند تکفدر: -3

 زداید. می شخص روا  و درو  شخصد  و ذات از را گنر  اسرس و اصل گنر ، کرد 

بهترین و سعردت آمدزترین صورت آ  اس  ک  انسر  با  شارایطی و وضاعدتی برساد کا  خداوناد       

زیرا در این صورت آثرر گنر  از شخصد  درو  او ندز زدود  می شود؛ روح و  2گنرهر  او را تکفدر کند،

                                                
 برب تفعدل، دو کرربرد دارد:«= کفّر»قبالً ب  شرح رف  ک  صدغۀ  2

  .تکفدر یعنی کسی را کرفر دانستن و ب  کفر او حکم کرد -2

 تکفدر یعنی فرو ریختن؛ فرو ریزاندد ، و از بدن برد  زواید و آفرت و آسدب هر. -1
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 روانش از آف  و آسدب گنر  رهر می گردد. 

افراد بر همدیگر کرربرد ندارد و اسرسرً امکر  ندارد، زیرا تکفدر اوالً کرر تکاوینی و   ۀتکفدر در رابط

)قضارء اسا  نا  قَادَر(.      2از امور آفرینشی اس  و ثرندرً از افعرل امری خداوند اس  نا  از افعارل خلقای   

انسر  هادچ   ،قضرئی خداوند ب  انسر  هر در قَدَرهر )= قواندن طبدع ( اذ  و توا  دخرل  داد  امر در امور

 توانی ندارد. 

و غفور ک  انسر  نداز مای تواناد     از صفرت اختصرصی خداوند اس  ب  خالف عفوّ« رمکفِّ»بنربراین 

 و غفور برشد ب  وجهی از وجو . عفوّ

مورد آ  دربررۀ عفو  23آی  از قرآ  سخن از عفو آمد  اس  ک  حدود  32در حدود  عفو در قرآن:

 گر اس  و بقد  دربررۀ عفو خداوند هستند.انسر  از انسر  دی

ماورد آ  درباررۀ    6و غفرا  آمد  اسا  کا    « غفر»مورد از مردۀ  126در حدود  غفران در قرآن:

 مغفرت انسر  بر انسر  دیگر اس . و بقد  همگی دربررۀ غفرا  خداوند اس .

ر  تار از مغفارت بار    از این جر می فهمدم ک  انسر  موجودی اس  ک  عفو کرد  دیگرا  برایش آس

 دیگرا  اس . 

مورد ندز سخن از تکفدر گنرهر  آمد  اس  و معلوم می شود ک  رسدد   23حدود  تکفیر در قرآن:

   ...............انسر  ب  وضعدتی ک  مستحق تکفدر گنرهر  برشد، خدلی سخ  اس .

امداد با     .حَيا ٍ  كُيلِ  عَلَيى  حَمْدُ لِلَّيهِ وَ الْاز ادام  معذور گشتم.  «حَرَجٌ الْمَرِيضِ عَلَى لَيْسَوَ »

 محققدن جوا  حوز  علمدّ  اس  ک  این کرر را ب  پریر  ببرند.

 مرتضی رضوی

 ها ق 23/3/2331

 ها ش 21/21/2316
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