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ماندگار نقش

نوشته استاددست مرحوم از اي



حجت منتظرييادداشت احمد والمسلمين عزه)االسالم (دام

ا�������� 
ا���� ا

جوينـدگان تـا فرمـود عطا توفيق كه را مهرباني خداي فراوان سپاس و حمد

چشمه از بتوانند سعادت بهرهراه اسالمي اخالق گردند.مندسار

عاداتالس نراقيجامع مهدي محمد محقق بـودهمرحوم نيكـو اخـالق به متخلق خود كه
چـون و بـود اخالق به عامل عالِم نيز او كه تدريسشده كسي توسط اواست، دلكـالم از

نشست. خواهد و نشسته دل بر الجرم برخاسته
صادق أَلسنت«فرمود:7امام بِغيرِ النّاسِ دعاة زبان،»ُكمُكونوا غير بـهبا را مـردم هايتان

و بخوانيد. هدايت آيتسوي منتظريمرحوم همـوارهاهللا خـويش بركـت پر حيات طول در
نمـود عمـل رهنمود اين ازوبه بسـياري در كمتـرين، بنـده ايـن را، عمـل بـا علـِم آن تـأثير

هستم. شاهد راحل عزيز آن شاگردان
از تقريري حقيقت در كه حاضر ميدرسمجموعه له معظم اخالق ازهاي يكـي توسط باشد

جناب فقيد؛ مرجع آن تالش پر وحجةشاگردان تنظـيم لطفـي مجتبـي آقـاي والمسلمين االسالم

مـي الزم كه است شده توفيـقتدوين و نمـوده تشـكر و تقـدير ايشـان پيگيـري و تـالش از دانـم
دارم مسألت متعال خداي از را ايشان .روزافزون

اغ علينااللهم حق لهم من ولجميع فرلنا
منتظري احمد

29/9/1390



پيشگفتار

مي جان روضة از خوش بوي اين رب آيـديا
  

  آيد سـت كـزان ســوي جـهان مـي يا نسيمي  
  

  جوشد يا رب اين آب حيات از چه وطـن مي

  

  يـد آ يا رب ايـن نور صـفات از چـه مـكان مي  
  

  »شمس تبريزي«

  مكتب اخالقي استادمعلمان 

اهللا العظمي منتظري كه رضوان الهـي بـر او بـاد، چنـان      مكتب اخالقي استاد مرحوم آيت
توان گفت كه مكتـب او از   توان آن را در اين سطور بيان كرد، ولي مي وسعت دارد كه نمي

  چه منابعي سرچشمه گرفته است.
يروني مهمي در تربيت و پرورش هاي دروني استاد، منابع ب گذشته از استعدادها و توانايي

او تأثيرگذار بوده است. در اينجا الزم است با توجه بـه اهميـت موضـوع و كـاربردي بـودن      
شـك در آئينـه    دهنده استاد داشته باشيم كـه بـي   آن، در بدو امر گذري به الگوهاي پرورش

  توان آنان را نيز به عيان ديد. شخصيت و منش مرحوم استاد، مي

  آباد جفالف: فرهنگ ن

گ را به عنوان عام و كلي، روش، سـيره و اخـالق عملـي و نظـري معنـا كنـيم       ناگر فره
توان براي هر خّطه و دياري مكتب و فرهنگ خاصي را تعريف كرد كه مورد پذيرش و  مي

عمل آنهاست. فرهنگ شهري كه مرحوم استاد در آن متولد شـد، بسـيار در تربيـت و رشـد     
  مند است: ين مكتب به عقيده نگارنده از چهار ضلع بهرهاخالقي استاد مؤثر بود. ا
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    ؛تي به دنيابرغ داري و بي . دين1
   ؛. استقامت و مجاهدت2
   ؛. استقالل در بصيرت و آگاهي3
   گري مستمر. . تالش4

توان بـه تشـريح ايـن اضـالع و مصـاديق آن پرداخـت. اهـل تحقيـق          در اين مختصر نمي
اقعيـات نهفتـه در حيـات عالمـان و انديشـمندان حـوزوي و       توانند با مطالعـه و بررسـي و   مي

گران عرصـه سياسـت و    وران، مجاهدان و رزمندگان، تالش گران و پيشه دانشگاهي، صنعت
اگـر اهـل    .ها آگاهي يابنـد  اجتماع و حتي مردم كوچه و بازار آن؛ به سادگي به اين ويژگي

و خوي اين خّطه از جاده انصـاف  تحقيق كمي به خود زحمت داده و براي تبارشناسي ُخلق 
خارج نشوند به وجود اين خصوصيات اعتراف خواهنـد كـرد. آنچـه كـه اهميـت دارد ايـن       

ها ـ كه شايد كامل و شامل از سوي ما بيان نشده ـ ، و ميـان مـردم      است كه ميان اين خصلت
به اين معني اي متقابل وجود دارد؛  اين خطه از هر گرايش و شغلي كه در نظر بگيريم، رابطه

هـاي متخلـق بـه آن بـا تـالش، موجـب بالنـدگي و پختگـي ايـن           كه هـر يـك از شخصـيت   
هـا و حفـظ و عمـل     اند و البته در طول تاريخ، مقاومت بر حفظ اين انگيـزش  ها شده شاخص

حاكمـان سـابق و الحـق     برخـي  هاي بسيار بر اين خطه از سوي مهري براساس آنها باعث بي
  شده است.

ده عالوه بر تأثيرپـذيري از ايـن نحلـه و فرهنـگ، خـود در رشـد و نضـج        استاد سفر كر
اضالع اين فرهنگ و به فعليت رسانيدن استعدادهاي نهفتـه در ايـن خّطـه كوشـيده اسـت و      
آثار اين تالش و كوشش تا ساليان سال اگر به خوبي تبيين گـردد و رمـز و رازهـاي سـر بـه      

هاي اخالقي نه تنها مردمان  ظ و افزايش هنجارتواند در حف مهر شده از آن گشوده شود، مي
اين خّطه بلكه تمام نقاط ـ و آن كس كه صدا يا اثري از او ببيند يا بشنود ـ ، اثر مهـم داشـته     

  باشد.

  ب: پرورش در دامان مرحوم حاج علي

اند اما، گاه تأثير آنها  كم نبوده و نيستند مردان علم و عملي كه در كسوت روحاني نبوده
آباد از ايـن افـراد    يان مردم از برخي روحانيون معمم بيشتر بوده و هست. شهر من نجفدر م

انـد از آنـان    بسيار به خود ديده است و هنوز كه هنوز است آنها كه اين افراد را درك كرده
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كنند. يكي از اين مردان به نام، حاج علي منتظري والد مرحوم استاد است. و  به نيكي ياد مي
ن اين خّطه را دارالمؤمنين ناميد به حق يكـي از برجسـتگان آن امثـال حـاج علـي      توا اگر مي
انـد شـايد امثـال حـاج علـي را       اند. جواناني كه در دهه سوم پس از انقالب به سـر بـرده   بوده

هـاي   تـر  هـايي اسـت كـه بـزرگ     كمتر درك كرده باشند و آنچه به ياد دارند ناشي از شنيده
  .اند آنان برايشان باز گفته

پـا، كـه زمـين كوچـك      اش كشـاورزي بـود، كشـاورزي ُخـرده     حاج علي شـغل اصـلي  
كرد براي همين، مجبور بود گاهي  اش را نمي اش حتي كفاف سير كردن خانواده كشاورزي

كشـي   تن به كارگري ديگران دهد، گاه كه از كارگري و كشاورزي خبـري نبـود، بـه بوتـه    
آورد قوت اليمـوتي سـر سـفره     كه به دست مي يرآورد تا بفروشد و از صّنا بيابان روي مي
گشـت در   ها اما، خسته و كوفته از تالش روزانه وقتي بـه خانـه محقـرش بـازمي     بنشاند. شب

  داد. آنجا نماز جماعت و كالس درس براي پير و جوان تشكيل مي
حـاج علـي   «گويد:  اش مي آبادي در خاطرات منتشر نشده اهللا صالحي نجف مرحوم آيت

قرآن ما بود و ضمن تعليم قرآن به تفسير قرآن با زباني كـه بـراي مـا قابـل فهـم باشـد       استاد 
پرداخت. نـه فقـط بـراي مـا بلكـه جلسـات تفسـير قـرآن ايشـان كـه بـراي عمـوم مـردم               مي
خوانـد و   شد. بسـياري از آيـات قـرآن را از حفـظ مـي      گذاشت با استقبال زياد مواجه مي مي

كـرد. مجلسـي كـه     اي قرآن بـود تفسـير مـي    ان كه ختم دورهبراي مردم به ويژه در ماه رمض
شد و موجب نـاراحتي برخـي    تر مي ها شلوغ ايشان داشت از مجلس بسياري از علما و منبري

كه مردم جذب حاج علي شده بودند اين بود كـه سـاده    از آنها را فراهم كرده بود. علت اين
وي در ادامـه  ». راي همـه قابـل فهـم بـود    اي كه بـ  كرد به گونه و خودماني مطالب را بيان مي

دانم نزد چه كسي دروس عربي و تفسير قرآن يا مطالب فقهي را خوانده بود  نمي«گويد:  مي
الوثقي را با حواشي آن در زماني كه مرحوم آسيد ابوالحسن اصفهاني مرجعيت  ةو متن عرو

  .1»كرد كل را داشت، به خوبي بيان و معني مي
پدر من يك روز هم به مدرسة طلبگـي بـراي درس   «گويد:  باره مي مرحوم استاد در اين

نرفته بود ولي در همان حد كه درس خوانده بود به مسايل ديني خيلـي خـوب وارد    نخواند
كـرد، هـم نمـاز جماعـت      بود، اغلِب قرآن را از حفظ داشت، و اين اواخر هم سخنراني مـي 

  2».اش را داشت خواند و تا آخر عمر كار كشاورزي مي
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مردمي كه به ايمان و اخالص حاج علي باور كامل داشتند بـرايش احتـرام زيـادي قايـل     

اش باعث شده بود نصايح و اندرزهايش در دل پير وجوان اثر بيشـتري   بودند و اخالق عملي
اي كنده و بفروشد و فرزندانش چون حسينعلي  رفت تا بوته بگذارد. هنگامي كه به بيابان مي

زيسـت حفـظ شـده     تا هم محيط»! تيشه به ريشه نزنيد«گفت:  بزرگ كند، مي را از نان حالل
همان، و » تيشه به ريشه نزدن«اي را بياموزد.  ها كنده نشود و هم اخالق و سيره بوته باشد و بن

سفارش مسؤوالن و مردم پس از انقالب و حصول قدرت همان، كه مواظب باشيد حاال كـه  
ست با آبرو بردن، مصادره اموال بدون هـيچ دليـل شـرعي و    قدرت ومقام دست شما افتاده ا

  عقلي، ريشه ديگر خاليق را از خاك در نياوريد!
هـاي   ماند تـا بـراي فـروش بـه بـازار عرضـه كنـد، ميـوه         اي از باغ كوچكش مي اگر ميوه

كرد تا غش در معامله نشـود بـراي    ريخت يا قاطي مي هاي ريز مي درشت و اعال را زير ميوه
كـرد از قصـابي    شكستند! سعي مـي  هاي دست رنج او دست و پا مي براي خريدن ميوههمين 

گوشت خريداري كند كه او را نشناسد تا مبادا گوشتي به او دهد كه به يك ناشناس و غيـر  
شود و اگـر مجبـور بـود از قصـاب محّلـه گوشـت بخـرد فـرد ديگـري را           معروف داده نمي

خواهم، گوشـت   ا گفتن اينكه براي حاج علي گوشت ميديد فرستاده ب فرستاد و اگر مي مي
  داد تا حق ديگران ضايع نشود. بهتري خريده، آن را پس مي

شـود، هـر يـك از     هـا هـدايت مـي    در كشاورزي سنتي كه آب از جوي و انهـار بـه بـاغ   
خاكي ـ كه سدي است در مقابل آب داخـل جـوي ـ ، را بـاز و      » واره«صاحبان باغ به نوبت 

رسيد تا آب را ببندد، اگـر كسـي بـراي گشـودن      نند. وقتي نوبت به حاج علي ميك بسته مي
نشسـت تـا يـك نفـره واره را بـاز كنـد و        كشـيد و مـي   داد، دست مي به او كمك مي» واره«

كنم يك نفر بوده و اگر دو نفـري آب را   كسي كه من از دست او آب را باز مي«گفت:  مي
النـاس   آب بيشتري و زودتـر بـه بـاغ مـا بيايـد و حـق      به سوي باغ خود باز كنيم ممكن است 

جـاي آن   ها بسـيار هسـت، امـا     تر ديده ها و از همه مهم ها و شنيده از اين، گفته». پايمال شود
  گذرم! گذارم و مي اينجا نيست پس مي

زاده نبود، آقازاده نبود و فرزنـدش حسـينعلي هـم آقـازاده بـار       حاج علي، خان نبود خان
در بـاغ،  «فرمـود:   طلـب نسـاخت. مرحـوم اسـتاد مـي      اي عافيـت  ينعلي روحـاني نيامد، از حسـ 

دادم و گوسـفند   كار پدرم بودم. خردسـال بـودم. خسـته و گرسـنه، بايـد كمـك مـي        كمك
گيري! پدرم گفت: بهانه  چرانيدم، روزي بر اثر خستگي و گرسنگي شروع كردم به بهانه مي
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خـوري و سـپس از بـاغ     عـد هـم يـك كتـك مـي     بـرم ب  نيار! اگر ادامه دهي اول سرت را مي
آن روز از ايـن تهديـدهاي   «گفـت:   اهللا منتظري از باب مطايبه مي بعد آيت» كنم! بيرونت مي

خواهد رعايت  مي نهوگكردم كه پدرم اين ترتيب را چ بردم ولي فكر نمي پدرانه حساب مي
  »!كند

اصـفهان كـوچ كـردم،     كـه بـراي ادامـه تحصـيل بـه      پس از اين«فرمود:  مرحوم استاد مي
حـال گوشـه    اي كسالت داشـته و بـي   شنبه آمدم. روز پنج آباد مي ها به نجف شنبه و جمعه پنج

حـالي بـر اثـر كـار نكـردن اسـت؛ در        خانه افتاده بودم. پدرم گفت: پاشو! اين مريضي و بـي 
بـراي   كنيد. پاشو! بقچه را بـردار بـه بـاغ بـرو و     خوانيد و فعاليت نمي ها فقط درس مي حجره

گاومان كه گرسنه است علف بياور تا حالت سر جايش بيايـد. گفـتم: آخـر! پـدر جـان مـن       
آخوندم، عمامه به سرم، با اين عبا و عمامه چطوري بروم بقچه علف به دوش گرفته به خانه 

اهـل   7و علي 6ايد، مگر پيامبر ها و لباس را شما درآورده بيايم؟! پدرم گفت: اين حرف
  »!نبودند؟! پاشو! تنبلي نكنكار و كشاورزي 

در دوراني كه مبارزات انقالب نضج گرفته بود، فرزند حاج علي ـ حسـينعلي ـ ، از ايـن     
فرسـايي را تحمـل    هـاي طاقـت   زندان به آن زندان و تبعيدگاه روانه شد و در زندان شـكنجه 

ل از پيـروز شـد، قبـ    57هاي فرزندش محمد بود. انقالب در بهمـن   كرد و گاه شاهد شكنجه
اهللا منتظـري و   آن و در بحبوحه انفجار انقالب، رژيم برخي از زندانيان سياسي از جمله آيت

اهللا منتظــري تــا پيــروزي  آزاد كــرد. از زمــان آزادي آيــت 57اهللا طالقــاني را در آبــان  آيــت
؛ 1364انقالب، مرحله تثبيت آن، و تا زمان انتخاب ايشان به قـائم مقـامي رهبـري در تيرمـاه     

اره ايشان به عنوان يك شخصيت مورد عنايت پس از امام خميني مورد توجه خـاص و  همو
اسـت كـه در    64عام بود. شاهد بر اين توجه عام و خاص، مجلس خبرگان رهبري در سـال  

اهللا منتظري نزد مردم تصـريح كـرد. حـاج     اي، به مقبوليت عامه آيت پي تصويب ماده واحده
سينعلي، دل خوشي از ورود او به هيأت حاكمه ندارد و بـا  علي منتظري اما مانند فرزندش ح

كه او پدر دومين شخصيت انقالب و نظام اسـت، همـان حـاالت ظـاهري و بـاطني را       اين
گاه مسـؤوالني   بي دارد. اگر گاه حفظ كرده باز هم دست از كشاورزي و كارگري برنمي

د تـا پـدر دومـين    شـون  آبـاد حاضـر مـي    از اقصي نقاط كشور در خانه محقـرش در نجـف  
كنـد و از همـان    شخصيت كشوري را از نزديك ببينند؛ آنها را به نهار يا شام دعـوت مـي  

ناني كه به تنـور خانـه زده و ماسـتي كـه از گـاوش شـير آن را دوشـيده و سـبزي بـاغ يـا           
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دهـد كـه:    كند بعد هم آنها را مورد پنـد و انـدرز قـرار مـي     اش، از آنها پذيرايي مي باغچه

  »!الناس باشيد، تيشه به ريشه نزنيد قح مواظب«
گفتيم: حاج علي دل خوشي از ورود حسينعلي در حلقه حاكمـان نداشـت بـراي همـين     

آلـود حسـينعلي از جانشـيني     و در نتيجه بركناري حـزن  68بود كه هنگام بروز حوادث سال 
خـود مرحـوم   اهللا خميني، دو ركعت نماز شكر خوانده بود. اين ماجرا را بارهـا از زبـان    آيت

استاد شنيديم. چندي نگذشـت كـه حـاج علـي پـس از عمـري تـالش و زحمـت، پـاكي و          
گرفت تـا بـراي اقامـه نمـاز      كه وضو مي نامي، از دنيا رفت آن هم در حالي اخالص و خوش

  1جماعت به مسجد برود.

                                                            
حاج آقا چند سـال داريـد؟ بـا     س:«: 59و  58اي از مصاحبه با مرحوم حاج علي منتظري در سال  . خالصه1

ا حساب كار م ج:كنيد؟  روزي چند ساعت كار مي س:سال.  80گويد: باالتر از  كمي مكث و با يك آه مي
بچه كـه بـود زراعـت     ج: اهللا منتظري براي ما شرح دهيد. از زندگي آيت س:ندارد از آفتاب تا آفتاب. [...] 

دادنـد، يـك    كردم. يك ريال مي رفتم از آفتاب تا آفتاب كار مي كرد. زمان سختي بود. يك روز كه مي مي
دادم و  ند را دسـت حسـينعلي مـي   دادند، اونوقت ديگـه مـن بـاغ و گوسـف     ريال آن روز يك چارك نون مي

سـالش   9 – 8ماليدم. بعد هـم كـه حسـينعلي     رفتم و خشت مي رفتم سر كار. گاهي هم اصفهان مي خودم مي
گرفتمش  آباد، من مي آمد نجف خواند. توي مدرسه جده؛ ولي هر وقت كه مي شد رفت اصفهان و درس مي

سـالگي ديگـه زورم بهـش     30كشيدم ولي بعد از  يسالگي ازش كار م 30رفت قم تا  به كار، بعد هم كه مي
 15 – 10اش همين محمد [شهيد محمـد منتظـري] كـه كوچولـو بـود در سـن        نرسيد (با خنده). بعداً هم بچه

چرخانــد. مــن هــم دنبــال خشــت مــالي،   چرخانــد و زراعــت و خــرمن و اينهــا را مــي ســاله، زنــدگي را مــي
خواندم. [...] آشيخ حسينعلي رفت قم بعـد رفتـه    ا درسي هم ميكشي و... البالي اين كاره كوبي، بوته خرمن

بود بروجرد پيش آقاي بروجردي، آن وقت هنوز آقاي بروجردي نيامده بـود قـم. مـدتي بروجـرد بـود و از      
كـردم و   ءاي از آقاي بروجردي اسـتفتا  ها دربارة مسأله شاگردهاي مقرّب آقاي بروجردي شده بود. آن وقت

 200شـيخ حسـينعلي را ديـدم. حـدود     رفتم قم. آنجا در حياط خلوت آقـاي بروجـردي    براي گرفتن جوابش
اهللا بروجردي] آمد. استفتاء را دادند دسـت آقـا و گفتنـد ايـن مـال ابـوي آقـاي         نفري از آقايون بودند. آقا [آيت

كـرد جـوش    باره ديدم آقـاي بروجـردي بنـا    منتظري است كه آنجا نشسته است. من دم درگاه نشسته بودم. يك 
اي؟! و پهلوي خودش جا باز كرد، ما رفتيم نشستيم آن وقت گفـت كـه: خيلـي     خوردن وگفت: چرا اينجا نشسته

شناسـي ايشـان را، خـدا نعمـت      گفـت: شـما نمـي    آقاي منتظري خوبند، آقاي منتظري خيلي خوبند و چند بار مي
منتظري چيزي نظرتان هست، چند بـار و كجـا   اهللا  هاي آيت از زندان س:بزرگي به شما عنايت كرده است. [...] 

بـرد [...] بـاالخره از    سال مرتب در آزار و تعقيب و زندان و شكنجه بـه سـر مـي    15 ج:زنداني و يا تبعيد شدند؟ 
سال زندان محكـوم   10زندان خبر آوردند كه حكم اعدامش درآمده! گفتم: خوب هر جور تقدير است، بعدًا به 

   مـن يـك آدمـي    ج:اهللا منتظري امام جمعه تهران شد چه حالتي به شما دسـت داد؟   وقتي شنيديد آيتس: شد. 
شود. همان وقـت كـه گفتنـد حكـم      هاي آن اوقاتم تلخ مي شوم، نه از بدي هاي دنيا شاد مي هستم كه نه از خوبي

 ).31ـ  28ص ، 1اعدام شيخ حسينعلي درآمده، من اصًال َكَكم نگزيد! (نك: فقيه عاليقدر، مصطفي ايزدي، ج 
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  ج: مكتب اساتيد

اخـالق   گمان، ُخلق، خوي و سـلوك اسـتاد در تربيـت اخالقـي شـاگرد ماننـد تـأثير        بي
هـاي معـروف،    والدين بر فرزند، تأثير فراوان دارد؛ بر همين اساس است كه در برخي آموزه

انـد. مرحـوم اسـتاد پـس از پـدر       استاد و معلم را هم در شمار پـدر هـر انسـاني فـرض كـرده     
آباد، اصفهان و قـم برخـي را توصـيف كـرده و بـه صـراحت        خويش، در ميان اساتيد نجف

  داند: تربيت خويش مؤثر مي بعضي از آنها را در

  اهللا حاج شيخ احمد حججي . مرحوم آيت1

در آن زمـان  «گوينـد:   اهللا حاج شـيخ احمـد حججـي مـي     مرحوم استاد در توصيف آيت
آباد مرحوم آشيخ احمد حججـي بـود. مرحـوم     يكي از روحانيون بسيار خوب و مؤثر نجف

بـود. در آن زمـان بـه     آبـاد معـروف   حاج شيخ احمد به جذب و پـرورش طـالب در نجـف   
ات بخـورد،   گـويم بيايـد نفسـش بـه بچـه      حاج شيخ احمد را مي«گفتند:  شوخي به كسي مي

آشـيخ احمـد اعتقـاد داشـته الزم نيسـت نوجوانـاني كـه تشـويق         ». ات را ببرد طلبه كنـد  بچه
كنم طلبه شوند حتمًا مجتهد شوند بلكـه همـين مقـدار كـه گلـيم خـود را از آب بيـرون         مي

در بازگشت، سطح اطالعات و معلومات ديني مردم را باال برند كافي است. ايشـان   كشند و
صـبح بـه صـبح قبـل از كـار نـيم سـاعت بـه         «كرد:  ها سفارش مي ها و كاسب حتي به اداري

  1».مدرسه آمده و درس بخوانيد بعد هم برويد سراغ كارهايتان
  پردازد: در جاي ديگر به توصيف ايشان مي

احمـد بسـيار عـالم روشـني بـود، روحـانيين ديگـر در         حاج شيخ مرحوم«
آباد خيلـي بـا مـردم سـر و كـار نداشـتند، نمازشـان را در مسـجد          نجف
رفتند، حتي كسي جرأت نداشت از آقا يك مسأله بپرسد؛  خواندند و مي مي

آبـاد بـود و    اش يك سـر نجـف   مرحوم حاج شيخ احمد خانه ،ولي برعكس
افتـاد بـرود    ساعت به غروب راه مـي  مسجدش يك سر ديگر، معموالً يك
زد، مــردم مســأله  هــاي مختلــف ســر مــي مســجد، در بــين راه بــه دكــان

اش را حـل   پرسيدند، يك كسي كار داشت ايشان در همان دكان مسأله مي
داد، وجوهـاتش را حسـاب    داد، نمـاز يـادش مـي    كرد و جوابش را مـي  مي
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ردم خيلي خودمـاني بـود،   كرد [...] ايشان با م كرد، اختالفات را حل مي مي

ذوق بود، اما راجع به مسائل سياسـي،   در بيان مسائل و احكام خيلي خوش
  ».اين مسائلي كه اآلن هست آن روزها در آنجا خيلي مطرح نبود

آبـاد   كه يكي از خـدمات مرحـوم حججـي را اصـالح قبلـه نجـف       مرحوم استاد پس اين
  فرمايد: داند مي مي

بود، در اظهار عقيده و انتقـاد، حتـي انتقـاد از     بسيار آدم مقاوم و شجاعي«
روحاني بايد در ميـان مـردم باشـد،    «گفت:  ميروحانيت هراسي نداشت. و 

ايشـان  ». اين يعني چه كه مردم بترسند به يك روحاني حرفشان را بزننـد 
برعكس ساير روحانيون زندگي تشريفاتي و بيروني انـدروني نداشـت و تـا    

كرد، دو تا زن هم  آباد زندگي مي هاي قديمي نجف آخر هم در يكي از خانه
كردند، ايشان در همان  داشت كه هر كدام از آنها در يك اطاق زندگي مي

داد. [...] خيلـي   كرد، هم جلسـه تشـكيل مـي    خانه هم از مردم پذيرايي مي
شود كـه روحـانيون    كه گاهي اوقات شعار داده مي كرد اين ساده زندگي مي

گونه بود، به همين جهت  م ضعيف باشند واقعاً ايشان اينسطح مرد بايد هم
مردم خيلي به او ايمان داشتند. ايشان در مسائل واقعاً اهل نظر بود. يـادم  

آقا حسين بروجردي از آسيد ابوالحسن كمتر «گفت:  آيد همان وقت مي مي
الوثقي با چهار حاشيه چاپ شده بـود از جملـه    ة؛ در آن زمان عرو»نيست
من «گفت:  الوثقي حاشيه زده بود، ايشان مي ة بروجردي هم بر عرواهللا آيت

ام، ايشان اگر از آسيد ابوالحسن بهتر نباشد  حاشية آقاي بروجردي را ديده
اهللا العظمـي آقـاي بروجـردي در     ؛ آن زمـان مرحـوم آيـت   »كمتر نيسـت 

بروجرد بودند. خالصه مرحوم حاج شيخ احمد اهل تشيخص بود و خودش 
آقا ما كتاب «كرد. يك بار من به ايشان گفتم:  سائل اظهار نظر ميهم در م
اگر پول گيرت آمد خرج كن، بخـور، سـالم بـاش،    «؛ ايشان فرمود: »نداريم

اش  ؛ خـودش در خانـه  »كتاب را برو در كتابخانه مطالعه كن يا امانت بگير
يك دوره وسائل و تقريرات اصول شيخ انصاري و دو سـه كتـاب ديگـر از    

اي دارد؟  كتاب انبـار بكنـي چـه فايـده    «گفت:  قبيل بيشتر نداشت، مياين 
كند و  گيرد و مطالعه مي بايستي سالم باشي، كتاب را آدم از يكي امانت مي

سعي كنيد خودتان را سالم نگه داريد كه بتوانيـد  «گفت:  ، مي»دهد پس مي
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  دارد؟ اي مطالعه كنيد، اگر كتاب باشد و نتوانيد مطالعه كنيد چه فايده
ر و بـال       ايشان در جمع بين روايات بسيار خوش سليقه بـود، و بـه افـراد پـ

داد كه در مسائل اظهارنظر كنند و حرف خود را بزنند، يك روز همـراه   مي
رفتيم، االغ ايشان رسيد به يـك االغ ديگـر و هـر دو     ايشان به اصفهان مي

ان بايد با انسـان  آشيخ حسينعلي، انس«االغ بنا كردند به صدا كردن، گفت: 
ديگر خوب برخورد كند ببين اين االغ به آن االغ كـه رسـيد چطـور دارد    

، ايشان با مـنِ بچـه طلبـه ايـن سـبك      »كند چاق سالمتي و احوالپرسي مي
  ».كرد برخورد مي

شـدگان   چنانچه ذكر شد مرحوم استاد، خود و پدرش و بسياري افراد ديگر را از تربيـت 
ند. از مرحوم استاد در رثاي آشيخ احمد حججي متنـي بـه تـاريخ    دا مرحوم آشيخ احمد مي

  دهيم: به جاي مانده كه با ذكر آن بيش از اين كالم را اطاله نمي 1395جمادي االول  15
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

آباد  در سنين كودكي به معيت پدرم كه خدايش محافظت فرمايد در نجف
ت مسجد نيز بسيار به منزل و باغ ما رفتم. امام جماع اصفهان به مسجد مي

آاليش و رفتـارش بـا كوچـك و بـزرگ      رفت و آمد داشت. مردي بود بي
كـم بزرگتـر شـدم و بـا خوانـدن و       بسيار عادي و بدون تشريفات بود. كم

نوشتن آشنا شدم و با ترغيب آن مرد بزرگ پدرم مرا به منظور آمـوزش  
ـ  ام تعطـيالت در نجـف  علوم اسالمي به اصفهان و قم فرستاد. در اي د از اآب
كردم و در خدمت ايشان هم  جماعت و تدريس آن مرد بزرگ استفاده مي

كـه از جهـت فضـل و     چند سفر به اصفهان و يك سفر به قم رفتم. با ايـن 
روزيدنـد و   كمال ممتاز بود و بيشتر مردم آن منطقه به ايشـان ارادت مـي  

ه و متوسط بود و با رفتـار  مرجع وجوه شرعيه بود، زندگي ايشان بسيار ساد
  داد. و عمل مردم را به دين و مذهب سوق مي

همش ترغيب مردم مخصوصاً جوانان به تعلّم و فرا گرفتن علـوم اسـالمي   
كـرد و   بود و با يك فرد محصل و طالب علم همچون پدر مهربان رفتار مي

داد و روي ايـن اصـل در منطقـة     طالب را بسيار مورد تشـويق قـرار مـي   
آباد و اطراف و حومة آن عدة بسـياري بـه سـراغ تحصـيالت علـوم       نجف
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دينيه رفتند و بين آنان اساتيد و فضالء كثيري پيدا شد. بسياري از مـردم  

آباد از تاجر و كاسب و زارع با علوم عربي و كتب ديني آشنا شدند و  نجف
در اثر اخالق عمومي ايشان و برخورد خـوبي كـه بـا اشـخاص داشـت در      

با يك برداشـت   قاطع مردم محل گرايش مذهبي عجيبي پيدا شد. اكثريت
و درك صحيحي از دين و مذهب كه هنوز پس از حدود سي سـال كـه از   

ريزي كردند  گذرد به دنبالة تحولي كه ايشان پايه وفات آن مرد بزرگ مي
تـوان كـانون علـم و دانـش و مـذهب شـمرد و        آباد را مي شهرستان نجف

آبـاد تـا    الء آن شهر حدود نيمي از مردم عادي نجفگذشته از علما و فض
باشند و در درك مسائل مـذهبي   اي با علوم عربي و اسالمي آشنا مي اندازه

امتياز خاصي دارند. خداوند به ما توفيق دهد كه بتوانيم بـه پيـروي از آن   
مرد بزرگ خدمت به اسالم و مسلمين را وجهة همت خود قـرار دهـيم و   

ديني و وجداني كوتاهي نكنيم و تجمالت و عالئق دنيـاي  در انجام وظايف 
  فاني ما را نفريبد، آمين رب العالمين.

آن مرد بزرگ كه خدا درجاتش را عـالي كنـد و بـا محمـد و آل محمـد      
 حجـة محشورش فرموده و حقوق او را بر ما جبران فرمايد مرحوم مغفـور  

ادي بـود. نـوراهللا   آب االسالم والمسلمين آقاي حاج شيخ احمد حججي نجف
مرقده الشريف بحق محمد وآله الطـاهرين. والسـالم علـي جميـع اخواننـا      

  اهللا و بركاته. رحمةالمؤمنين و 
آبادي ـ حسينعلي منتظري نجف 1395ـ  1ج  15

1  

  آبادي اهللا محمدحسن عالم نجف آيتمرحوم . 2

ي مـن بسـيار تـأثير    از افراد ديگري كـه در زنـدگ  «گويند:  مرحوم استاد درباره ايشان مي
آبادي بود كه قبًال عرض كردم من  اهللا حاج شيخ محمدحسن عالم نجف داشت مرحوم آيت

يك مقدار شرح لمعه و قوانين و رسائل و مكاسب را بيش ايشان خواندم. ايشان از نظر زهد 
كـرد. بـا    و تقوا در اصفهان خيلي معروف بود؛ پول وجوهات را خرج زندگي خـودش نمـي  

هـا و نيازمنـدان    گرفـت و بـين طلبـه    رجع وجوهات مردم بود. مع ذلـك آنهـا را مـي   كه م اين
                                                            

 .792ـ  791، ص 2. همان، ج 1
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كرد و تـا ايـن آخـر هـم      جور چيزها ارتزاق مي كرد اما خودش از منبر رفتن و اين تقسيم مي
  1».گذرانيد  كه پيرمرد شده بود باز از پول منبر زندگي خود را مي

به نجف اشرف مشرف شده بود بـه   آبادي در زماني كه براي تحصيل مرحوم عالم نجف
اي كه پزشكان از معالجه ايشان مـأيوس شـده و ديگـر     شود به گونه بيماري سختي دچار مي

اهللا حـاج آقـا    آيند. گويا روزهاي آخر عمر او فرا رسيده كه از مرحوم آيت سراغ ايشان نمي
اب خـاص  آبادي مقداري تربت اصل سـيد الشـهداء گرفتـه و آن را بـا آد     علي محمد نجف

آن را با آداب مخصوص كه وارد شده در آب حـل كـرده   «گويد:  خورد خود ايشان مي مي
بـردم ناگهـان چشـمان خـود را      و به حلق من ريخته بودند. من كه در حال بيهوشي به سر مي

كم در خود احساس نيرو و نشاط كـردم   اند. من كم باز كردم ديدم رفقا اطراف بسترم نشسته
داده نشستم. ديدم نشاط بيشتري دارم، برخاستم و ايستادم. به رفقـا گفـتم:   و حركتي به خود 
خواهم زيـارت   خواهم از شما خواهش كنم از حجره بيرون برويد چون مي بدون مجامله مي
  2».عاشورا بخوانم

  اهللا حاج ميرزا علي آقا شيرازي آيتمرحوم . 3

  گويند: ميمرحوم استاد در وصف اخالق حاج ميرزا علي آقاي شيرازي 
اي بـود، در طـب قـديم اسـتاد بـود ولـي خيلـي كـم          ايشان مرد از دنيا گذشته و وارسته«

هـايي از   را پـيش ايشـان خوانـديم، قسـمت     3سـينا  كرد، ما يك مقدار قانون بوعلي طبابت مي
اهللا العظمي بروجـردي آمدنـد    البالغه را هم پيش ايشان خوانديم. ايشان اواخر عمر آيت نهج

كرد، ديگـران   رفتند، از اول تا آخر منبر خودش گريه مي ها منبر مي هم براي طلبهقم، گاهي 
كـه كسـي    خواند و نوعًا از اين البالغه را با يك حالي مي طور نهج كردند، همين هم گريه مي

  4».پشت سرش نماز بخواند كراهت داشت
كنند به دليل  مي سپس مرحوم استاد دليل برق نكشيدن تا آخر عمر را از زبان ايشان نقل

                                                            
 66، ص 1. همان، ج 1
آبادي است و مرحوم صالحي ايـن   آبادي دايي مرحوم آيت اهللا صالحي نجف . مرحوم آيت اهللا عالم نجف2

 358ـ  357تر در كتاب شهيد جاويد نقل كرده: نك: شهيد جاويد، ص ماجرا را مفصل
هاي آن ـ ، را مرحـوم اسـتاد نـزد حـاج ميـرزا علـي         ث حميات قانون بوعلي ـ انواع تب و دارو . از جمله بح3

 اند. آقاي شيرازي تلمذ كرده
 68ـ  67همان. ص خاطرات،  .4
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اي گفته است مـن   خانه كوبيده و صاحب كه: مأمور كوبيدن تير برق روي ديوار مردم مي اين

كنيـد!   گويد: شـما كـه در آن تصـرف نمـي     اهللا منتظري به ايشان مي راضي نيستم. وقتي آيت
  ».اگر من از برق استفاده كنم اين تصرف در مسير برق هم هست«گويد:  مي

  دهند: مه ميسپس استاد ادا
معنويات حاج ميرزا علي آقـا هـم در مـن و هـم در مرحـوم شـهيد مطهـري خيلـي اثـر          «

گذاشت. يادم هست يك شب ايشان در حجرة آقاي مطهري وارد شده بودند، آن شـب تـا   
نشستند و شعر خواندند. ايشان طبع شعر هـم داشـت، آن شـب ايشـان بـراي نمـاز        12ساعت 

گفـت: مـن    كه فرزندشان فوت شده باشد. بعد مي بود مثل اينشب بيدار نشد به قدري متأثر 
شانزده ساله بودم كـه يـك شـب بـراي نمـاز شـب بيـدار نشـدم، آن روز را تـا شـب گريـه            

قدر عنايت و توجه داشت كـه نمـاز    كردم، اآلن باز آن حادثه تكرار شده است ايشان آن مي
در اصـفهان مـن در حجـرة     يك روز ]...[اي داشت  شبش ترك نشود و خيلي زندگي ساده

آن مرحوم در مدرسة صدر مهمان ايشان شدم به نان و دوغ؛ ايشان در ضمن نقل كردند كـه  
شبي خواب ديدم قيامت شده و هر كسي را به جايي فرستادند و به من گفتنـد ايـن بـاغ هـم     

م: گفـت  زدم و از روي حسرت مي مال تو؛ باغ زيبايي بود ولي در عالم خواب در باغ قدم مي
  1».علي آقا! آخر حيوان مردي و تو را روي آب و علف رها كردند

از ديگر شاگرداني كه متأثر از سير و سلوك مرحوم ميرزا حاج علي آقاي شيرازي بوده 
مباحثـه و   اهللا شـهيد مرتضـي مطهـري را نـام بـرد. شـهيد مطهـري دوسـت، هـم          توان آيت مي
د و پـس از آشـنايي ايـن دو بـا هـم در قـم،       اهللا العظمي منتظري بو اي مرحوم آيت حجره هم

آينـد كـه بـا پيشـنهاد و اصـرار       روزي شهيد مطهري به همراه مرحوم اسـتاد بـه اصـفهان مـي    
شـهيد   2شـود.  البالغة حاج ميرزا علي آقـاي شـيرازي حاضـر مـي     مرحوم استاد، به درس نهج

  گويد: باره مي مطهري در اين
                                                            

 68ـ  67. همان، ص 1
البالغه ميرزا علي آقاي شيرازي از زماني آغاز شد كه ايشان  اهللا منتظري در درس نهج . حضور مرحوم آيت2

كند. وي كه از شاگردان ميرزا بوده است اسـتاد را بـه    ي با مرحوم حاج آقا مرتضي مالّباشي برخورد ميروز
فرمايد: حاج آقا مرتضي مالباشي فـردي   گونه كه استاد مي كند. همان البالغه تشويق مي حضور در درس نهج

رود و  شيراز پاي يك منبـر مـي  كرده اتفاقاً روزي در  هايش را صرف عياشي مي پولدار و مجرد بوده كه پول
گـردد و عاشـق    شـنود كـه از همـان روز از بيـراه بـه راه برمـي       البالغـه را مـي   اي از نهـج  از زبان منبري جملـه 

 74ـ  73، ص 1اهللا منتظري، ج  شود، نك، خاطرات آيت البالغه مي نهج
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مباحثه گرامي ام كه اهل اصـفهان   هان رفتم همدر سال بيست، كه براي اولين بار به اصف«
مباحثه بوديم و اكنون از مدرسين و مجتهدين بزرگ حـوزة   بود و يازده سال تمام با هم، هم

البالغـه   علمية قم است به من پيشنهاد كرد كـه در مدرسـه صـدر، عـالم بزرگـي اسـت نهـج       
 يـة اي كه كفـا  گين بود، طلبهكند، بيا برويم به درس او. اين پيشنهاد براي من سن تدريس مي
  »البالغه برود؟! خواند، چه حاجت دارد كه به پاي تدريس نهج االصول مي

البالغـه چنـان    اهللا مطهري به همراه مرحوم استاد در حلقه درس نهـج  پس از حضور آيت
زود به اشـتباه بـزرگ خـود    «گويد:  شود كه مي جذب معنويت ميرزا علي آقاي شيرازي مي

ممن ينبغي ديدم با مردي از اهل تقوا و معنويت روبرو هستم كه به قول طالب  ]...[پي بردم 
هاي دور بار سفر ببنـديم و فـيض    ، از كساني است كه شايسته است از راهان يشد اليه الرحال

كـنم   البالغه مجسم بود، راستي مـن هـر وقـت حسـاب مـي      محضرش را دريابيم او يك نهج
  1».دانم درك صحبت اين مرد بزرگ مي ترين ذخيرة روحي خودم را بزرگ

از ديگر شاگردان مرحوم حاج ميرزا علي آقا شيرازي ـ كـه از دوسـتان همفكـر مرحـوم      
آبـادي اسـت. ايـن     اهللا صـالحي نجـف   اهللا منتظري و شهيد مطهري بود ـ ، مرحوم آيـت   آيت

  گويد: مرحوم نيز در خاطرات منتشر نشده خود مي
معلم اخـالق، بسـيار بـا ايمـان و بـا خـدا بـود، يكپارچـه         حاج ميرزا علي آقاي شيرازي «

 ]...[توانسـتم رهـايش كـنم     نورانيت و معنويت بود، به همين خاطر جذب او شـدم كـه نمـي   
هـاي ديگـر    از خصـلت  ]...[واقعًا وصف مرحوم حاج ميرزا علي آقا شيرازي نگفتني اسـت.  

  2».ايشان اين بود كه اهل تحقيق بود. زودباور نبود
آبادي اشعاري كه روي سنگ قبر شيخ مفيد است را بـراي   مرحوم صالحي نجفروزي 

گويـد كـه: ايـن اشـعار را امـام       خوانـد و همـان كـالم مشـهور را مـي      حاج ميرزا علي آقا مي
زمان(عج) روي قبر شيخ مفيد نوشته و اين نشان از مقام و عظمت شـيخ مفيـد دارد. مرحـوم    

  گويد: صالحي مي
گفتم. حاجي وقتي  و ذوق و حالت روحاني ـ معنوي اينها را مي من با يك حالت شوق «

هـا را   لـوح نبـاش! ايـن حـرف     بچـم! ايـن قـدر سـاده    «خوب گوش داد لبخندي زد و فرمود: 
من يكه خوردم كه عجب! حـاج ميـرزا علـي آقـاي     »! اند مريدهايشان بعد از مرگشان ساخته

                                                            
 226ـ  225. مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 1
 49ـ  44ي، خاطرات منتشر نشده، ص آباد اهللا صالحي نجف . مرحوم آيت2
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آبـادي،   سپس مرحوم صالحي نجف!». شيرازي با اين عظمت چرا به علما اعتقاد كمي دارد؟

گويد: ما خودمان وقتي در مباحث علمي پيشـرفت كـرديم فهميـديم كـه ايشـان از روي       مي
خواهد بگويد بايستي هـر مطلبـي را از    اعتنايي به علما اين جمالت را بيان نكرده بلكه مي بي

امـام   روي تحقيق باور كـرد و مگـر كسـي آنجـا بـوده كـه بـا چشـم خـود ديـده باشـد كـه            
زمان(عج) با انگشت خود روي قبر شيخ مفيد اين اشعار را بنويسد؟! چه بسا مريدها بنشـينند  
و پس از مرگ يك آقا و يك عالمي از اين موارد بسازند. آيـا بايـد بـدون دليـل و بررسـي      
پذيرفت؟! و چه بسا مريد بگويد من كه هـدف مقدسـي دارم آن هـم تعظـيم عـالم اسـت و       

  1.»ن راه اشكالي ندارد!دروغ گفتن در اي
در اينجا به توصيف سير و سـلوك يكـي از اسـاتيد مرحـوم اسـتاد از زبـان ايشـان و دو        

آبادي پرداختيم. با دقـت   بزرگ مرد علم و تقوا يعني شهيد مطهري و مرحوم صالحي نجف
در سير و سلوك اخالقي حاج ميرزا علي آقا شيرازي و مقايسه آن با اخالق و معنويات اين 

ه يار ديرين و شاگرد ميرزا، پي خواهيم برد كه مكتب اخالقي ايشان در آنان بسـيار تـأثير   س
  داشته است.

  اهللا العظمي حاج آقا حسين بروجردي . مرحوم آيت4

اهللا بروجردي را در سفري تابستاني به بروجرد، مالقات  مرحوم استاد براي اولين بار آيت
در درس خـارج مكاسـب ايشـان بـا موضـوع       كند و طـي چهـل روز اقامـت در بروجـرد     مي
  كند. شركت مي» واليت از قبل جائر«

اهللا بروجردي پس از يك سفر استعالجي در تهران به قم آمـده   به هر دليلي مرحوم آيت
اهللا خميني كـه گويـا خـود در آمـدن آقـاي       گيرد. آيت و مورد استقبال مردم و علما قرار مي

ـ گرچه قبل از آن اميدي به اصالح حـوزه حتـي بـا حضـور     بروجردي به قم تأثيرگذار بوده  
آقاي بروجردي، بيسـت  «گويد:  آقاي بروجردي نداشته ـ ، درباره آمدن آقاي بروجردي مي 

كـه بفهمنـد    ها غير مستقيم بـدون ايـن   سال دير به قم آمد، درس ايشان جوري است كه طلبه
  2».اند مجتهد شده

رد حـوزه كـرد كـه در ميـان علمـاي سـلف و آن       اهللا بروجردي سبكي را وا مرحوم آيت
                                                            

 49ـ  44، ص همان. 1
 111، ص 1اهللا منتظري، ج  . خاطرات مرحوم آيت2
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روز، خواهان بسيار كمي داشت يا معمول نبود، اين سبك، تأكيد بـر تـدريس فقـه تطبيقـي     
فقـه مـا   «كردنـد:   اهللا بروجـردي نقـل مـي    بود. بنابر آنچه كه مرحـوم اسـتاد از مرحـوم آيـت    

ا تا فقه آنهـا را خـوب   اي بر فقه اهل سنت است و در ارتباط كامل با فقه آنهاست و م حاشيه
مرحـوم  ». نفهميم ممكن است در مواردي نتوانيم در فقه خود، بـه طـور صـحيح فتـوا دهـيم     

داد و دستور چـاپ   اهللا بروجردي از اين جهت به كتاب خالف شيخ طوسي اهميت مي آيت
بار صادر كرد چون كه شيخ به طـرح مسـائل اختالفـي ميـان شـيعه و سـني        آن را براي اولين

ه است. پرداختن به نظرات مخالفان ـ به جز دميدن روح تحقيق ـ ، از يك جهـت، در    پرداخت
سلوك اخالقي شاگردان حوزوي از سوي ديگر، و مردم جامعه به نحو عـام اثـر بـه سـزايي     
دارد. چون كه غير مستقيم در به رسميت شناختن مخالف، تالش براي تحمل وي و شـنيدن  

هـاي حـاد عقيـدتي و مـذهبي ـ ؛ مـؤثر اسـت. اگـر بـه           رغـم وجـود اخـتالف    كالم او ـ علي 
اهللا منتظري دربارة تحمل مخالف بپردازيم، تأثيرپذيري چنين  رفتارهاي اخالقي مرحوم آيت

  1سلوك مهم از استادش را بهتر خواهيم يافت.
آبــادي از ديگــر شــاگردان مرحــوم حــاج آقــا حســين  اهللا صــالحي نجــف مرحــوم آيــت

  پردازد: رد، از زبان ايشان ميبروجردي به نقل اين عملك
شـود و شـما    تـر مـي   ه شود فقـه پختـه  سخوانيم اگر مقاي چون ما داريم فقه اسالمي را مي«

بهترين است كه با فقه ابوحنيفه، شافعي، و حنبلـي   7توانيد بگوييد فقه امام صادق وقتي مي
مـورد توجـه    جور بـدون مقايسـه علمـي بگوييـد بهتـر اسـت، كمتـر        مقايسه كنيد و اّال همين

  2».خواهد بود
اهللا بروجردي بارها مورد تأكيد مرحوم استاد بود. بـه نقـل    روحيه استقالل و حريت آيت
قداسـت  «گفتـه:   اهللا بروجـردي بارهـا بـه شـاگردان خـود مـي       از مرحوم استاد، مرحوم آيـت 

ن بزرگان و بزرگي بزرگان به جاي خود، اما هيچ وقت بزرگي بزرگان نبايد مانع فكـر كـرد  
 3».گويد بايد قانعش كرد نـه اينكـه كوبيـدش    خود ما بشود. يك بچه هم وقتي مطلبي را مي

هاي اصول ايشان را نوشته و خـدمت   اهللا منتظري درس براي همين، هنگامي كه مرحوم آيت
كند ضمن تشويق كلي، از اين جهت كـه ايشـان زيـر مطالـب طـرح شـده از        ايشان ارائه مي
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شوند و  و نظر يا نقد خويش را مطرح كرده بسيار خوشحال مي سوي استاد خود خط كشيده

االصول اولين كتابي اسـت كـه    يةنها 1دهند. شاگرد خود را مورد مالطفت و تشويق قرار مي
آبـاد   دانگ خانه در نجف اهللا بروجردي با تأمين هزينه آن به وسيلة فروش نيم از مرحوم آيت

رات آقايان عالمه طباطبايي و حـائري يـزدي   اهللا منتظري و كمك حض از سوي مرحوم آيت
  2شود. چاپ و منتشر مي

از ديگر سو خصوصيات اخالقي مرحوم بروجردي كه بيشتر در مشي علمـي و تحقيقـي   
يعنـي مـن هـر روز مـرد     » انـا فـي كـل يـوم رجـلٌ     «تر است اين جمله است:  ايشان هم نمايان

ــا نظــري را  ديگــري هســتم و اگــر ديــروز و ديروزهــاي خيلــي دور كالمــي   ــه باشــم ي گفت
كرده، پذيرفته و براساس آن فتوا دهم؛ اگر چنانچه تحقيق كردم و به مطلب جديـدي   مطرح

رسيدم، ابايي از طرح و پذيرش آن به عنوان ناسخ نظر قبلي ندارم. جوال و به روزبودن ذهن 
ذهـن  رسـاند.   ها و فرآيندهايي است كـه انسـان را بـه ايـن روش و سـبك مـي       يكي از مؤلفه

اي و متحجرانه نداشتن از جمله خصوصيات مرحوم بروجردي بوده كـه تـأثير بـه     واره سنگ
سزايي در شاگردانش داشته است. دربارة همين  مرحوم استاد ضمن اشاره به عبـارت آقـاي   

تواند ادعـا كنـد كـه بـه      اين سخن بيانگر اين نكته است كه انسان نمي«گويد:  بروجردي، مي
هاي خود در جهت  است، و همواره بايد در تصحيح مواضع و ديدگاه حقيقت مطلب رسيده

دستيابي به حقيقت برتر كوشا باشد. البته آنچه را كه بـا بـه كـارگيري همـة تـالش خـود بـه        
دست آورده و بدان رسيده است براي وي حجت است و وظيفه دارد تا رسيدن بـه حقيقـت   

  3.»برتر و يا كشف اشتباه خود به آن پايبند باشد
كند اگر عصـباني شـد يكسـال     اهللا بروجردي زماني كه بروجرد بود نذر مي مرحوم آيت

گيـرد. روزي در مقابـل    شود و يك سـال روزه مـي   روزه بگيرد و از قضا روزي عصباني مي
شود، فردايش در حضور مابقي شـاگردان   كند عصباني مي اشكالي كه يكي از شاگردان مي

ام، شما مرا ببخشيد و مبلغي بـراي آن شـخص    بسيار شرمنده گويند: من از عصبانيت خود مي
  4فرستد. مي
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مرحــوم بروجــردي روزهــاي چهارشــنبه پــس از اتمــام تــدريس حــديثي اخالقــي بــراي 
مديونيـد اگـر درس بخوانيـد    «گويـد:   خواند روزي از اين روزها سر درس مـي  شاگردان مي

برسيد. ما اآلن گرفتار هستيم. شـما   كه مرجع تقليد شويد و بخواهيد به يك رياستي براي اين
اين رياسـت   ]...[اگر هدف و نيت اين را داشته باشيد، اين سفاهت است! اين سفاهت است! 

  1»!بالست براي انسان، اين سفاهت است
اهللا بروجـردي بـه سـير و     آبادي درباره اهميت دادن مرحـوم آيـت   مرحوم صالحي نجف

كردند به طالب كه فقـط بـه    ان بارها سفارش ميايش«گويد:  سلوك اخالقي ميان طالب مي
خواندن دروس رسمي حوزه قناعت نكنيد بلكه به تهذيب نفس و سير و سـلوك بپردازيـد.   

  2».هدف واقعي ديانت، همان جنبه معنوي است
دهـد ايـن    مرحوم بروجردي گاهي شاگردان خود را عمًال و گاه بـه مناسـبت، انـذار مـي    

اهللا  روزي همراه پدرم حاج علي نزد آيـت «كردند:  نتظري نقل مياهللا م خاطره را مرحوم آيت
آباد عالوه بر كار و كشاورزي به  العظمي بروجردي رفتم، ايشان شنيده بود والد ما در نجف

ترويج ديني هم مشـغولند. در آن اتـاقي كـه رفتـيم مـن مقـداري بـاالتر نشسـته و بـه آقـاي           
م در نشسـت. بعـدًا كـه مـن پـدرم را بـه ايشـان        تر بودم. پدرم آمد همان د بروجردي نزديك

معرفي كردم؛ آقاي بروجردي بالفاصله فرمودند: ُخب! پس شما بلند شـويد و برويـد جـاي    
ايـد. در حقيقـت    ايشان بنشينيد و ايشان بيايد جاي شما! بد است شما باالتر از پدرتان نشسـته 

كـرده باشـند كـه بايـد رعايـت       خواستند مـرا عمـًال تنبيـه    آقاي بروجردي با اين كارشان مي
  ».احترام پدرت را داشته باشي

اهللا بروجردي در راستاي اجراي برنامة اصالحي حـوزه؛ ايجـاد هيـأت     شيوة مرحوم آيت
شـد در   اي بود كه از متن حوزه بيرون آمده بود. اين هيأت كه مركب از چند نفر مي حاكمه

ي مربوط به تخلف اخالقي طالب در هاي مدرسه فيضيه مستقر بود و پس از دريافت گزارش
وهله اول به نصيحت و ارشاد آنان پرداخته و در صورت عدم تأثير، شهريه طلبه خاطي قطـع  

ايشـان معتقـد   «گيرد كـه:   اهللا منتظري پس از ذكر مطلب فوق، نتيجه مي شد. مرحوم آيت مي
محفـوظ باشـد و   ها نبايد در كار روحانيت دخالت كنند، بايـد حيثيـت روحانيـت     بود دولتي

اهللا بروجـردي   چنين روزي مرحوم آيت هم». تخلفات صنفي آنها را خودشان رسيدگي كنند
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كه اين جمله ديگـران را بـه تعجـب    » زندگي بر من تلخ است«گويد:  چنان عصباني شده مي

دارد. علت عصبانيت مرحوم آقاي بروجردي، بازداشت يك روحاني در تهران بـه نـام    وامي
هنما توسط نيروهاي دولت وقت بوده است. گرچه روحاني بازداشت شـده  آشيخ مصطفي ر

هايي داشته اسـت امـا آقـاي بروجـردي اعتقـاد       در برخي جهات با آقاي بروجردي مخالفت
كـه بخواهنـد بـه حـريم      آشيخ مصطفي رهنمـا بـاالخره يـك روحـاني اسـت و ايـن      «داشته: 

اهللا بروجـردي نسـبت بـه شـؤون      تروحانيت حمله كنند. براي من غير قابل تحمل است. آيـ 
گفتنـد حـريم روحانيـت در نظـر مـردم       روحانيت تا اين حد حساس بود، به همين جهت مي
اهللا بروجـردي نسـبت بـه روحانيـت، ولـي       نبايد شكسته شود [...] اين بود شيوه مرحوم آيـت 

كلـي   ربه بهانه حمايـت از روحانيـت و حفـظ حـريم آن بـه طـو       ]...[با تشكيل  ]...[متأسفانه 
حريم روحانيت را شكستند [...] و چه بسياري افراد غير روحاني نيز به بهانه ارتبـاط بـا يـك    

  1».روحاني از حمالت آنان در امان نماندند
كنند، پـس از   روزي كه مرحوم استاد به همراه مرحوم شهيد مطهري به بروجرد سفر مي

احسـن كـه يكـي از اطرافيـان     اقامه نماز توسط آقاي بروجردي، پاي منبر حاج محمدحسـن  
نشـينند. شـبي آقـاي احسـن، فتـواي       اهللا بروجردي بوده است، مـي  مؤثر در بيت مرحوم آيت

اي را نقـل   مرحوم آسيد ابوالحسن اصفهاني، و سپس فتواي آقـاي بروجـردي دربـاره مسـأله    
كنـد. مرحـوم آيـت اهللا     كند كه از باب اتفاق فتواي آسـيد ابوالحسـن را نـاقص نقـل مـي      مي

بروجردي با اينكه رقيب آسيد ابوالحسن بود، بدون تكبر، با صداي بلنـد و خيلـي بـا احتـرام     
نقل اين خاطره از زبـان مرحـوم   ». فرمايند اهللا اصفهاني با اين قيد مي نه خير! آيت«گويند:  مي

افتـد خطيبـي در حضـور يـك      آيت اهللا منتظري از اين جهت مهم است كه كمتر اتفـاق مـي  
فتاواي مرجع ديگري را به ويژه اگر رقيب علمي او باشد نقل كند. وجـود ايـن   مرجع تقليد، 

اهللا آسـيد ابوالحسـن از جهـت     فضاي باز از جهتي، و احترام مرحوم آقاي بروجردي به آيت
  ديگر داراي اهميت خاص است.

  . مرحوم امام خميني5

ظري، شهيد مطهـري و  اهللا منت كه با اصرار مرحوم آيت اهللا خميني قبل از اين مرحوم آيت
شمار به تدريس فقه و اصول بپردازد؛ درس اخالق، فلسفه،  برخي ديگر از شاگردان انگشت
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اهللا منتظري با امـام خمينـي شـركت     اما اولين آشنايي مرحوم آيت .گفتند منظومه و اسفار مي
شنبه و جمعه ايشان در مدرسه فيضـيه بـود. توصـيف مرحـوم      در درس اخالق عصرهاي پنج

درس اخالق ايشان «درس و نقش آن در رشد و سازندگي اخالقي چنين است:   تاد از ايناس
هـا، آن وقـت طلبـه زيـاد نبـود، در آن       آمدند هم غير طلبه ها مي خيلي جاذبه داشت هم طلبه

اهللا خميني زير كتابخانـة مدرسـه    گفتند هشتصد طلبه در حوزة قم وجود دارد. آيت زمان مي
گفتند. البته در درس اخالق ايشان عرفان  نبه و جمعه درس اخالق ميش فيضيه عصرهاي پنج

گفتند بيان ايشان بسيار پرجاذبـه   هم زياد بود. چيزهايي از كلمات خواجه عبداهللا انصاري مي
فرمود تا جـايي كـه بسـياري از افـراد گريـه       و خوب بود، از توبه و انابه و معاد مطالبي را مي

ما جاذبه زيادي داشت و بسـيار سـازنده بـود و آشـنايي مـن بـا        كردند، درس ايشان براي مي
آمـد، گـاهي    جا شروع شد [...] از درس ايشان خيلـي خوشـمان مـي    اهللا خميني از همين آيت

رفتـيم خـدمت ايشـان و اگـر      شد مـن و آقـاي مطهـري مـي     اوقات درس اخالق كه تمام مي
دربـاره درس اخـالق مرحـوم    اسـتاد در جـاي ديگـري     1».كـرديم  نظراتي داشتيم اظهار مـي 

  2».خاست درس اخالق ايشان از عمق جان برمي«فرمايد:  اهللا خميني مي آيت
ــي، مرحــوم صــالحي    از ديگــر شــركت ــام خمين ــدگان در درس اخــالق مرحــوم ام كنن

اهللا منتظـري دربـاره    هـاي مرحـوم آيـت    آبادي است ايشان ضمن تأكيد همان توصيف نجف
تـأثير  «گويـد:   كنندگان اعـم از طلبـه و غيرطلبـه مـي     كتاثرگذاري اين درس در اخالق شر

رفتـيم آثـار و    درس اخالق تا يك هفته در ما وجود داشت، يعني وقتـي از درس بيـرون مـي   
شد. چون حرفي كـه   فضاي معنوي درس و بيانات ايشان تا هفته آينده در ذهن ما مجسم مي

  3».نشست خاست الجرم بر دل مي از دل برمي
ايشـان  «ي اخالقِي امام خميني ذكر شده توسط مرحوم اسـتاد ايـن اسـت:    از ديگر سجايا

اهللا العظمـي بروجـردي، آيـات:     پـس از درگذشـت آيـت    4».اصًال در وادي مرجعيت نبودند
كـس سـراغ مرحـوم     گلپايگاني، شريعتمداري و مرعشي مريدان و مقلداني داشتند ولي هيچ

اهللا  بعـد از وفـات آيـت   «گويـد:   بـاره مـي  آيـد. مرحـوم اسـتاد در ايـن      اهللا خمينـي نمـي   آيت
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بروجردي من رفتم منزل امام، نماز مغرب و عشا را با هم خوانديم و حـدود يـك سـاعت و    
نيم نشستيم و با ايشان گپ زديم، يك نفر هم نيامد آنجا! در صـورتي كـه مـن صـبح همـان      

ا سـالم و صـلوات   اهللا گلپايگاني جمعيت زيادي آنجا بـود و ايشـان را بـ    روز رفتم منزل آيت
كـه ايشـان بـه طـور كلـي در ايـن        اهللا بروجـردي. غـرض ايـن    آوردند به مجلس فاتحة آيـت 

ها نبودند، حتي رساله چاپ شده هم نداشـتند. مـن و آقـاي مـواليي بـا اصـرار، رسـالة         وادي
ايشان را گرفتيم و داديم چاپ كردند، من يادم هست حتي خانه ايشان تلفن هم نداشت، مـا  

مرحـوم اسـتاد    1».خـواهم چـه بكـنم    گفتنـد: تلفـن مـي    صحبت كـرديم، ايشـان مـي    با ايشان
اهللا خميني  اندازي شهريه ايشان با مساعدت برخي، از مخالفت آيت چنين، پس از بيان راه هم

گيـري مرحـوم امـام در     چنـين از سـخت   با قرض گرفتن براي ادامـه پرداخـت شـهريه و هـم    
  2گويد. مصرف وجوهات شرعيه مي

حقيقـت ايـن   «فرمايـد:   بندي درباره استادش امام خمينـي مـي   استاد در يك جمع مرحوم
اهللا العظمـي   است كه من به واسطة شناخت و ارتباط نزديك و صميمي كه بـا مرحـوم آيـت   

در طول ساليان متمادي ـ و قريب به نيم قرن ـ ، داشتم ايشـان را حكـيم،     » طاب ثراه«خميني 
دانسـتم و مطمـئن هسـتم كـه حاضـر       ي بـاتقوا و متعهـد مـي   عارف، زاهد، فقيه و سياستمدار

نبودند حتي سر سوزني به كسي ظلم شود و حق كسي پايمال گردد. اما حقيقـت ديگـر هـم    
اين است كه ايشان معصوم نبودند [...] همواره براي ايشان احترام قائـل هسـتم و از خداونـد    

محشــور  :داد طــاهرينشخــواهم درجــات آن قائــد فقيــد را متعــالي و بــا اجــ بــزرگ مــي
  3».فرمايد

  تأثير و تأثر استاد و شهيد مطهري بر يكديگر

توان از تأثير وتأثر مرحوم شهيد مطهري و مرحوم استاد بـر يكـديگر غافـل     در اينجا نمي
گويد كه به  مي 1320مرحوم شهيد مطهري در جايي از تابستان گونه كه گفته شد همانبود. 

سـال تمـام بـاهم     11ام كه اهل اصفهان بـود و   هم مباحثه گرامي«كند و از:  اصفهان سفر مي
، سخن گفتـه  »مباحثه بوديم و اكنون از مدرسين و مجتهدين بزرگ حوزه علميه قم است هم

 ;البالغه حاج ميرزا علـي آقـا شـيرازي   كند كه به درس نهج كه شهيد مطهري را ترغيب مي
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البالغه بايد سـر  گر براي فراگرفتن نهجگويد: م حاضر شود كه در بدو امر شهيد مطهري مي
. 1»اگر حاج ميرزا علي آقا درس بگويـد آري! «گويد:  درس رفت؟! كه آيت اهللا منتظري مي

شـود بـه    پس از ترغيب مرحوم استاد، هنگامي كـه شـهيد مطهـري در آن درس حاضـر مـي     
البالغـه  ن كه نهجعالوه بر اي«يابد كه  برد و در مي اعتراف خود زود  به اشتباه خويش پي مي

خواهد، با مردي از اهل تقوا و معنويت روبرو شده كه شايسته است از راههـاي   هم استاد مي
البالغـه مجسـم بـود و     دور انسان بار سفر بندد و فيض محضرش را دريابد كـه او يـك نهـج   

هـاي   ترين ذخيره روحي خودم را درك صـحبت  كنم بزرگ راستي من هر وقت حساب مي
  2».دانم رگ مياين مرد بز

گردد كه مرحوم استاد  اولين زمينه آشنايي مرحوم استاد با شهيد مطهري به زماني باز مي
كردنـد روزي شـهيد مطهـري بـه اسـتاد       و شهيد مطهري در درس مرحوم داماد شركت مـي 

مرحوم استاد، ايـن  » بلة«دهد: حاضري باهم مباحثه كنيم؟ و از همان روز با پاسخ  پيشنهاد مي
قـدر بـا هـم مـأنوس شـده       آن«گويـد:   شود و مرحوم استاد مـي  و انس علمي آغاز مي رفاقت

كردند ايشـان   كردند من خراساني هستم و افرادي هم خيال مي بوديم كه يك عده خيال مي
آمــد و اصــًال هرچــه داشــتيم بــاهم  اصــفهاني اســت؛ ايشــان بــه اصــفهان و نجــف آبــاد مــي 

مـان   دادند مـال دوتـايي   ختصر شهريه هم كه ميخورديم، حساب جدايي نداشتيم، يك م مي
  ».رفتيم چنان باهم يكي بوديم كه حتي سر جيب يكديگر مي«فرمودند:  . استاد مي3»بود

فكـر و بـا اسـتعداد و داراي     مرحوم استاد، مرحوم آيت اهللا مطهري را بسـيار آدم خـوش  
كند  ود؛ توصيف ميذوق فلسفي، فقه و اصولي و اهل مطالعه كه دامنه دركش خيلي وسيع ب

كند در صورت شهيد نشدن ايشان ومانـدن در حـوزه يكـي از مراجـع تقليـد       بيني مي و پيش
گويد و از  شد. سپس متواضعانه از مقيد بودن آقاي مطهري به نماز شب مي بزرگ حوزه مي

اصرار بر انجام آن توسط مرحوم استاد و بيدار كردن ايشان براي نماز شب و خوابي كـه در  
  اند: باره ديده اين
مرحوم شهيد مطهري در آن مدتي كه ما باهم بوديم نسبت به نماز شب خيلي مقيد بود «

كرد و من عالوه بر اينكه كمي مشكلم بود، در اثـر   و به من هم نسبت به انجام آن اصرار مي
درد چشم دكترها مرا از وضو با آبهاي شور و كثيف حوضها منـع كـرده بودنـد و لـذا الزم     
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كـردم لـب    د از آب جاري رودخانه بـراي وضـو اسـتفاده كـنم و شـب مـن جـرأت نمـي        بو

هاي ولگرد وجود داشتند؛ تا اينكه شـبي خـواب    رودخانه بروم چون بسياري از اوقات سگ
ديدم كه در خوابم و كسي در اطاق را زد، گفتم: كي هستي؟ گفت: من عثمان بـن حنيـف   

اند و فرمودند پاشو نماز شـب بخـوان و يـك     دهمرا فرستا 7باشم، حضرت اميرالمؤمنين مي
نامة خيلي كوچك چهارگوش از طرف آن حضرت به من دادند كه در وسـط آن بـه خـط    

؛ مـن در فكـر بـودم كـه عثمـان بـن       »هذه برائٌة لك من الّنـار «نسخ سبز روشن نوشته شده بود: 
اسـت سـراغ    و در عصر آن حضرت بودند، چگونه ممكـن  7حنيف از اصحاب اميرالمؤمنين

من آمده باشند، و ضمنًا از مشاهدة نامه خيلي مشعوف بودم كه ناگاه كسـي درب زد و مـن از   
خواب اول خود بيدار شدم، ديدم مرحوم شـهيد مطهـري اسـت بـا يـك آفتابـة آب و گفـت:        

ام، پاشـو نمـاز    چون از وضو گرفتن از حوض مدرسه ابا داشتي آفتابه را از رودخانه آب كرده
اي نداري؛ گفتم بنشين تا جريان خوابم را برايت بگويم، ايشان خيلي  و ديگر بهانه شب بخوان

باشم، گفتم پس نامـه كـو؟! و بـاالخره پـا      خوشحال شد و گفت: پس من عثمان بن حنيف مي
شدم نماز شب را بجا آوردم. برادران و خواهران محترم توجه دارند كه چه مقدار در كتاب و 

بــه  9تأكيــد شــده و در حـديثي در ضــمن وصــاياي رســول خــدا  سـّنت نســبت بــه نمازشــب 

  .1»وعليك بِصالةِ الليلِ، وعليك بِصالةِ الليل«به آن حضرت فرمودند:  7اميرالمؤمنين
نقل اين خاطره از سوي استاد در كتاب خاطرات كه عمـق تواضـع و صـداقت ايشـان را     

واداشته تا آن را دستمايه انتقاد و خـرده  كند اندكي افراد ظاهربين را به اشتباه و خطا  بيان مي
بر استاد قرار داده آن را دليل عدم تقيد ايشان بر مستحبات قلمـداد نماينـد. ولـي اهـل معنـي      

شـود   فهمند كه استاد در چه مقامي از صداقت و تواضع قرار گرفته كه حاضر مـي  خوب مي
  اي را بيان كند كه ممكن است بر او خرده گيرند. خاطره

  ث تلخ و شيرين محك مدعي!حواد

اي كه در پايان اين بخش بايد بدان پرداخت پاسخ به اين پرسش است كـه چگونـه    نكته
هـاي دشـوار قـرار دهـد تـا نتيجـه آن، قبـولي         تواند خود را در معرض امتحان يك انسان مي
 توان شخصي تر با چه چيزي مي هاي اخالقي مورد اعتقادش باشد؟ به بيان ساده عملي ارزش

  كه مدعي تخلق به اخالق حسنه است را محك زد؟
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واقعيت مطلب اين است كه اين محك و امتحـان دشـوار در آكـادمي و مدرسـه وجـود      
توانـد ادعـاي هـر انسـان مـدعي تخلـق بـه اخـالق حسـنه و           خارجي ندارد بلكه آنچه كه مي

شـيرين و   پيراستگي از رذائل نفساني را ثابت كنـد، ورود بـه دريـاي مـواج حـوادث تلـخ و      
شك گوشه محراب و مسـجد و خانقـاه نشسـتن و دم از حـق و      هاي جامعه است. بي واقعيت

نياز به سرمايه درون و بـرون! هنگـامي جـوهره     فرامين او زدن كاري سهل و كالمي است بي
رسد كه در معرض تلخ و شيرين دنيا قرار گيـرد. مرحـوم اسـتاد     انساني از قوه به استعداد مي

سـالي، همـواره و همـواره     ي خويش از خردسالي تا جواني، ميانسـالي و كهـن  در طول زندگ
حوادث تلـخ   ينعصران خويش، و از ميان تلخ و شيرين دنيا، بيشتر نسبت به همقطاران و هم

شد آن نيـز بـرايش    را چشيد و اگر چند صباحي به عنوان مرد دوم سياست كشور مطرح مي
فرمـود. امـا     7رسانده باشد چنانچه مواليش علـي تلخ و ناگوار بود مگر حقي به ذي حقي 

اي كـه   يكي از اين حوادث تلخ روزگار ورود به عرصه مبارزه سياسي بود، آن هم به گونـه 
  ها تبعيد، زندان و شكنجه و حصر را در پي داشت.  سال

هاي شـناخت خـود و ديگـران     مرحوم استاد در توصيف زندان به عنوان يكي از فرصت
عقيدة من در شرايطي مثـل زمـان شـاه، زنـدان يـك كـالس بـود، اگـر كسـي          به «گويد:  مي

بخواهد ورزيده و پخته بشود جايش در زندان است. خيلي از افرادي را كه انسان در زنـدان  
تواند ببيند در بيرون دسترسي به آنها ندارد و امكان ديدن و گفتگـو و همنشـيني بـا آنهـا      مي

كنـد، بـا    شود. انسان با روحيات مختلف برخورد مي مي فراهم نيست. در زندان تبادل فكري
شناسـانند. يـك كسـي را كـه در بيـرون       زند. افراد جوهرة خود را مـي  زندانيان سر و كله مي
دهـد و كـس ديگـر     آورند آنجا با دوتا تهديد و شالق همه چيز را لو مي خيلي ادعا دارد مي

گيـرد. بخصـوص در    را از انسـان مـي   شود. زنـدان رعـب   تر مي مثال فوالد آبديده  برعكس،
هاي درونـي خـود بـه     شود و تو جهش به انگيزه سلول انفرادي كه از جاهاي ديگر بريده مي

ها ترسي نداشـتم   ام يك جوري بود كه اصًال از اين گردد. من الحمدهللا روحيه خدا بيشتر مي
ايـن  «گفـتم:   كـردم مـي   شـان مـي   كـردم، نصـيحت   من هيچ وقت چاپلوسي آنها را نمـي  ]...[

خالصه زنـدان  ». كارهايتان اشتباه است آخرش محكوم به سقوطيد، آخرش حق پيروز است
كند، هم يـك شـجاعت و    سازد هم انسان با افراد و روحيات مختلف برخورد مي آدم را مي

دهد. انسان اگر چنانچه بخواهد در جامعـه وجـودش مـوثر باشـد و در      ساختگي به انسان مي
ها را ديده باشد تا از خامي بيرون بيايد؛ نه!  يفش را بداند بايستي اين صحنهمسير زندگي تكل

ما ضرري نكرديم، البته ما قصدمان خـدا بـود، واقعـًا قصـدمان خـدا و دفـاع از اسـالم بـود،         
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  .1»كشتند باكي نداشتيم اهداف بزرگي داشتيم، روي اين اصل هم اگر ما را مي

اهللا طالقاني و ديگر زنـدانيان ـ بـا افكـار و سـاليق      همنشيني مرحوم استاد با مرحوم آيت 
هـا   بان ها، برخورد با زندان مختلف ـ ، تدريس فقه و فلسفه، اقامه نماز جمعه، شوخي و جدي 

آموز و موجب شـناخت بهتـر    گران؛ همگي در زندان، خواندني، عبرت و بازجوها و شكنجه
متنظري اسـت كـه اهـل مطالعـه و     سير سلوك اخالقي و شخصيتي مرحوم آيت اهللا العظمي 

هاي ايشـان چـه    تحقيق و آناني كه تشنه فراگيري تجربيات كاربردي هستند را به سرگذشت
  دهيم. از زبان خود و چه ديگران ارجاع مي

  مرحوم استاد و عرفان نظري و مصطلح

پرسشي كه ممكن است از ابتداي اين مقال تا بـه حـال مطـرح شـود ايـن اسـت كـه آيـا         
  ت اهللا منتظري عرفان نظري و تئوري را نزد چه كسي آموخته بودند؟مرحوم آي

اسـفار  » نفس«منظومه و مبحث » طبيعيات«كند بحث  ايشان در جايي ضمن اينكه بيان مي
درس مرحوم امام به شكلي بود كه فلسفه را «فرمايند:  اند مي را نزد آيت اهللا خميني فراگرفته

در اسفار كه فلسفه و عرفان باهم مخلـوط اسـت و چـون    گفت. مخصوصًا  هم مي با عرفان با
شد اما مـن مسـتقيمًا    ايشان ذوق عرفاني داشت طبعًا به مناسبت، مسايل عرفاني هم مطرح مي

البتـه مـن خيلـي    «فرمايـد:   سپس در ادامه بسيار كوتاه مـي  .»پيش ايشان درس عرفان نخواندم
ب فتوحـات احتيـاج پيـدا كـردم ـ در      عقيده به عرفان مصطلح نداشته، حتي يك بار بـه كتـا  

  .2»رابطه با قصه بهائيت ـ ، و من اين كتاب را نداشتم رفتم از مرحوم امام امانت گرفتم
بــه عقيــده مرحــوم اســتاد متخلــق شــدن بــه عرفــان عملــي جســتجو در كتــب و الفــاظ و 
 اصطالحات عرفان نظري نيست، عرفان عملي از طريق مجاهدت و مبارزه بـا نفـس در پرتـو   

شود. مرحوم استاد بخشي از رفتارهاي انسان كه به نام اخالقيات شـناخته   شريعت حاصل مي
آنچـه كـه مطـابق بـا كمـال نفـس       «كند. ايشان معتقد است:  شود را به فطريات منتهي مي مي

داند (بايـدها)؛ و رفتارهـايي كـه بـرخالف كمـال نفـس و        است فطرت انجام آن را الزم مي
شمارد (نبايدها). به عبارت ديگـر انسـان بـا عقـل      رك آنها را الزم ميمورد نفرت او باشد، ت

حكم به خوب و بد  ]...[شمارد.  عملي خود اموري را خوب و زيبا و اموري را بد و قبيح مي
بودن وحكم به لزوم و عدم لزوم، اگرچه اعتباري است ولـي ريشـه در واقعيـت دارد. يعنـي     
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  .1»انسان استخاستگاه آنها فطرت و ملكات دروني 
عرفان نظـري و عملـي اگـر در مبـادي،     «فرمايد:  مرحوم استاد در جايي دربارة عرفان مي

مقدمات و اهداف خود با برهان عقلي و دليل نقلي سازگار باشد، نه تنها مردود نيست، بلكه 
  .2»باشد مقبول و مطلوب نيز مي

مـراد اسـتاد از عرفـان    با توجه به سـيره مرحـوم اسـتاد ايـن نكتـه قابـل توجـه اسـت كـه          
سـازي   مصطلحي كه مورد عقيده ايشان نيست، عرفاني است كه به دنبال مريدبازي، كرامـت 

گونه عرفان، آن را دكاني  است كه بويي از عرفان حقيقي در آن نيست و شخص مدعي اين
كنـد و از   مريداني به گرد خود جمع مي ،براي رسيدن به باورها و گاه مطامع خويش ساخته

شود كه خبري در او هست! مرحوم استاد همواره نفـس خـود را    كم باورش مي تو آن كمپر
چنان به مهار عقل بسته بود كه از نان به نام دين و عرفان خوردن گريزان بود. اگرچـه آنـان   

كردنـد ولـي    كه از ظرفيت برخوردار نبودند ايشان را به ساده لوحي و مطايبـه توصـيف مـي   
دانست كه اين گونه بـودن در راسـتاي گريـزان بـودن از      د خوب ميآنكه اهل فهم و دل بو

  همان عرفاني است كه جز شهرت و كيش شخصيت ، چيز ديگري در پندار ندارد.

  استاد مرحوم اهميت علم اخالق از منظر 

اهللا العظمي منتظري بر اين اعتقاد بود كه قرآن كـريم در خطـاب بـه پيـامبر      مرحوم آيت
 إِنَّك لَعلىG فرمايد: بلكه مي»! نَّك اصولي عظيم، إنّك فقيهي عظيمِا« نفرمود: 6اكرم

.Fخُلُقٍ عظيمٍ
3

نفرمود: خدا مـن را مبعـوث كـرد تـا فقـه و اصـول بـراي مـردم          6و پيامبر 
  4».من مبعوث شدم تا اخالق حميده را كامل كنم«بگويم بلكه فرمود: 

هـا   ژه اخالق در مجامع علمي و در حوزهكه مباحثي چون فلسفه، تفسير و به وي بارها از اين
  كردند. شود، اظهار تأسف مي يا به فراموشي سپرده شده يا كمتر بدان اهميت داده مي

                                                            
 311. اسالم دين فطرت، ص 1
به نظر من به «فرمايد:  . مرحوم استاد در جاي ديگري دربارة عرفان مي113هاي ديني، ص  . پاسخ به پرسش2

هاي زيادي وارد است. بعضي از عرفـا هـم    با توجه به چيزهايي كه عليه شيعه دارد اعتراضالدين عربي  محي
، »زنند كه با ظواهر كتاب و سنت مطابق نيسـت، مگـر اينكـه بـاب تاويـل را بـاز كنـيم        هايي مي گاهي حرف
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مرحوم استاد در پاسخ به سؤالي كه آيا رابطه دين و اخالق از نظر تقدم و تأخر چيست؟ 

به سه بخش تقسـيم   هاي اديان الهي را با توجه به مراحل وجودي انسان، كه آموزه ضمن اين
  فرمايند: . فقه؛ مي3. اخالق 2. اعتقادات 1كنند:  مي
هاي مهم و عمدة اديان بـه ويـژه ديـن اسـالم اسـت و در مقـام        اخالقيات يكي از بخش«

توان بين آنها و اصل دين تفكيك نمود و يا آنها را مقدم بـر ديـن يـا     تصوير چهرة دين نمي
توان ادعاي دينداري نمـوده ولـي امـور     م عمل نيز نميكه در مقا مؤخر از آن پنداشت، چنان

در حديث شريفي هدف از رسالت خود از سـوي   6اخالقي را رعايت نكرد. پيامبر اسالم
؛ »بعثـت التمـم مكـارم االخـالق    «انـد:   خداوند را تتميم و تكميل مكارم اخالقي بيان نمـوده 

ترين مؤمنان از  اند: كامل ز فرمودهو ني». مبعوث شدم تا اخالق حميده را در مردم كامل كنم«
  1».إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أَحسنُهم خلقاً«نظر ايمان نيكوترين آنها از نظر اخالق است: 

ها كه بعضي از آنها پايـة غيـر دينـي دارنـد      و اساسًا خلق و خوي اسالمي با ديگر اخالق
هاي اخالقي  ت: بهترين آموزهتوان به طور اجمال گف تفاوت زيادي دارد. و در اين رابطه مي

ها و با توجه به تمـام   آن دسته از تعاليم است كه با در نظر گرفتن همة مصالح و مفاسد انسان
ريزي و طراحي شده و در مقام عمل نيز پايدارترين ضمانت  ابعاد و ساختار وجودي آنها پي

دف از خلقت انسـان  اجرايي را داشته باشد. بديهي است چنين طراحي جز با علم كامل به ه
و به تاروپود وجودي او و شناخت صحيح از ارتباط هدف و عمـل و مسـير هـدف و كمـال     

گونه علم و آگاهي مخصوص خداوند  باشد؛ و روشن است كه اين حقيقي انسان ممكن نمي
متعــال اســت كــه مبــدأ نظــام تكــوين و آفــرينش جهــان اســت و نيــز مبــدأ نظــام تشــريع و   

و بهترين ناظر و پشتوانة عملي است كه با نظارت در پنهـان و آشـكار   باشد  گذاري مي قانون
تـرين ضـامن اجـراي اصـول اخـالق       ها و وعده و وعيد آنها به ثواب و عقـاب محكـم   انسان

تـرين   رو تعاليم اخالقي شرع، به ويژه اسالم كه خاتم شرايع اسـت، كامـل   خواهد بود. از اين
نيست كه بسياري از اصول اخالقي، بديهي و فطـري و  تعاليم است. البته مخفي و قابل انكار 

رو اگر به فرض بين اين قبيل از امور اخالقي با ظاهر بعضي  در نتيجه همگاني است؛ و از اين
اي ناسازگاري و تعارض مشاهده شد، حتمًا ظاهر آن متن كـه بـه نظـر     از متون ديني به گونه

كـه اگـر يـك     مراد نبوده اسـت؛ چنـان   بدوي با امر فطري و بديهي اخالقي ناهماهنگ است
اصل اخالقي، اساس منطقي و عقلي روشن و غير قابل انكار نداشت و يك متن ديني مسـًلم  
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(هم از نظر سند و هم از نظر داللت) مخالف آن اصل بود، آن متن نوعي تخطئه و هشدار به 
  ».شود درك ناصحيح نسبت به آن اصل اخالقي محسوب مي

اي را در زمـاني ممكـن    رط حل مشكالت اخالقـي در هـر جامعـه   سپس مرحوم استاد ش
داند كه اصول اخالقي مانند احكام فرعي و فقهـي از مرزهـاي پنـدار و نظـر عبـور، و بـه        مي

  باره اعتقاد دارند: عرصه عمل و كردار در آيد. ايشان در اين
فقهـي   چيزي كه نبايد از آن غفلت شود اين است كه اصول اخالقي و احكـام فرعـي و  «

تا زماني كه در مرحلة نظر و پندار و گفتار و نوشتار قرار داشته و بـه عرصـة كـردار و رفتـار     
درنيايد و فرد و جامعـه بـه خصـوص فرهيختگـان و كارگردانـان آن بـه خلعـت آن آراسـته         
نگردند، نه تنهـا مشـكلي از فـرد و اجتمـاع برطـرف نگرديـده بلكـه مشـكالت آن افـزايش          

رو قرآن و سّنت همواره بر عمل به دسـتورات الهـي تأكيـد نمـوده و حتـي       يابد؛ و از اين مي
كارهاي عملي را نيز براي بپاداري اصول انسـاني و اخالقـي و تكـاليف شـرعي بـه ويـژه        راه

تحقق عدالت اجتماعي و ممانعت از ظلم و استبداد بيان داشته است؛ و به خصوص در امـور  
يشمندان را در ايـن مسـير خطيرتـر از ديگـران شـمرده      مربوط به جامعه، وظيفة عالمان و اند

  1».است

  از يم؛ به قدر تشنگي نمي 

طـوالني  مرحوم استاد اين مقال را به دليـل  » معلمان مكتب اخالقي«خواستم پس از ذكر 
صالح در آن ديده شد كه گوشه چشمي به برخي صفات و سـجاياي   شدن به ختام برم ولي

م و آن اينكه اين بار سنگين كجا دما با يك مشكل عمده برخوراخالقي استاد داشته باشيم. ا
ب دريـا  آ« :اين بار امانت كشيد. ولي از باب دكجا كه نتوانمن هاي ضعيف و نحيف  و شانه

، بـا  »مااليـدرك ُكّلـه، اليتـرك ُكّلـه    «و » را اگر نتوان چشيد/ هم به قدر تشنگي بايد چشـيد 
تنها برخي ـ سجاياي اخالقي مرحوم استاد را بـه    توجه به بضاعت اندك كه دارم برخي از ـ 

  كشم: قلم مي
اربـاب فلسـفه، اخـالق وعرفـان، مراحـل نفـس را بـه چهـار تقسـيم           ـ نفس مطمئنـه؛ 1
اند: اماره، لوامه، ملهمه و مطمئّنه. مرحوم استاد نيز پس از ذكـر ايـن مراحـل، مصـداق      كرده
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دانست و از روايات به اين  مي 7علي كامل نفس مطمئنه را حضرت سيد شهيدان حسين بن

هـايي چـون    در اوج شـدائد، سـختي و محنـت    7گفـت: ايـن حسـين    عقيده رسيده بـود.مي 
الهـي رضـًا برضـاك تسـليمًا     «فرمايـد:   شهادت ياران، فرزندان و حمله به خيـام حـرمش مـي   

گفت: صاحب نفس مطمئنه كسي اسـت كـه در پرتـو ايمـان      و مي». المرك المعبود سواك
اي  اش را از كف بربايند و شدايد دهر بر او هجوم آورد ذره ش اگر تمام مواهب دنيويكامل

  دهد. حسرت و پشيماني به خود راه نمي
توانم ـ حداقل از ميان معاصرين اين زمانه در هر قشري ـ ، كسي    كنم نمي هر چه فكر مي

هجـوم باليـا    يابم كه اين خصوصيت عدم حسرت و پشيماني ناشي از دست رفتن مواهب و
هـايش كـه شـدايد و     نشسـت و از كـرده   در او باشد مگـر حضـرت اسـتاد. گـاه و بيگـاه مـي      

گفت، اما از سـجده شـكر    هايي برايش در پي داشت و حاكميتي كه از دستش رفت مي رنج
گفـت و از احسـاس سـبكي و راحتـي خـود       پدرش پس از عزلش از قائم مقامي رهبري مي

نة پرغبار و غوغا! و اعتباري دانستن مقامـات رفتنـي دنيـوي و    پس از آن حوادث، در آن زما
  ندارد!جايي اينكه پشيماني در اين راه در قاموس او 

هـا و   خاطر استاد چه بگويم كه سخن به درازا نكشـد، از محكوميـت   از مصاديق اطمينان
اش  واليـي  ها و تا مرز اعدام رفتن در دوران مبارزه، از زماني بگويم كه وهـابي و غيـر   زندان

خواندند چون كج فهميده بودند و او نظر و اعتقادش را گفته بود؛ از زمـاني بگـويم كـه در    
بـه سـويش   » مـرگ «در مقـابلش ايسـتادند و    9حسينيه شهدا پـس از درس فقـه آل محمـد   

كوبيدنـد و... از   حوالت دادند؛ از روزي بگويم كه چون فاتحان قلعه خيبر بر زمين پـاي مـي  
هاي عنان بريدة در پِي نان، گفتند و نوشتند هر آنچه هـزار مـن    گسيخته و قلم مهايي لجا زبان

  اي از روي آن پريده است! حال چون كوهي بود كه گويا پشه كاغذ شود؛ و با اين
را بخوانيد كه پس از قسم بـه زمانـه و   » والعصر«گفت سوره  مي . صبر را خسته كرد؛2

انـد   داند مگر آناني كه ايمان به واقعيات هستي يافتـه  ميها را در خسران و زيان  تاريخ، انسان
بيت كـردار مـردان بـزرگ تـاريخ ـ       اش عمل صالح؛ اما در پي عمل صالح، اين شاه و در پي

يابـد و حيـات ـ ، تواصـي و      كنـد اهميـت مـي    همان تاريخي كه چون خدا به او قسم ياد مـي 
ها در ايـن كشـاكش    است و محنت خار مغيالن در پي» حق«سفارش صالحان يكديگر را به 

، اكسـير اعطـايي مؤمنـان و    »صـبر «دهر؛ در اينجاسـت كـه تواصـي و سـفارش يكـديگر بـه       
صالحان به يكديگر است. مرحوم استاد در ديدار گرفتاران و غمباران و اسيران مّكـاران زر،  
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نَ أََجرهم بِغَيرِ إِنّما يوفَي الصابروGشد كـه:   زور و تزوير؛ اين خبر غيبي قرآن را متذكر مي
دهـيم، واقعـًا    گويد بدون حسـاب بـه صـابران اجـر مـي      گفت: وقتي خدا مي و مي F1حساب

  حساب است! بي
تـوان يافـت آنـاني را كـه چنـان       اينها درست! اما در زندگاني مردان بزرگي از تاريخ مي

انـو  صـبر را بـه ز  تـوان گفـت   بـه جـرأت مـي   زجر كشيده، اما چنان صبوري پيشه كرده كـه  
  اند! و صبر را خسته كرده  درآورده

تـرين كسـانش از    روزگاراني بر استاد گذشت كه جز خدا نداشت و حتي اكثر نزديـك 
هـاي صـاحبان قـدرت     هـا و نوشـته   مندان او خواسته يا ناخواسته، اسير گفته شاگردان و عالقه

بـه سـويش   هـا تـن    هاي پر توسـط هـزاران بلكـه ميليـون     شده بودند. چه آن روزي كه مشت
هايش زينت ديوارها، و چـه   فرستادند و تصويرش بر هر كوي و برزن بود و گفته مي» درود«

و شـايد از همـان قسـم اول ـ ، بـر در و ديـوار         هاي گره كرده ديگري ـ   آن روزي كه مشت
فرسـتادند؛ در هـر دو روز،    مي» مرگ«اش كوفتند و تصويرش به زير كشيده به سويش  خانه

هـا هراسـيد! صـبر را نـه در      ه مغرور به درودها شد و صبر كـرد! و نـه از مـرگ   صبر كرد و ن
گوشه و كنج خانه و مدرسه بلكه در متن حـوادث تلـخ و شـيرين جامعـه آن هـم بـه عنـوان        

اش درد و رنج و محنت بود در عمـل بـه كـار گرفـت و اگـر از       مصلحي كه سراسر زندگي
بود. البته معلـوم بـود در خلـوت و تنهـايي      صبوري دم زد، خود از اولين صابران روزگارش

گفـت: روزي نزديـك    گويد! يكي از اعضاي قديمي دفتر مي قصه ُغصة غم و دل، با كه مي
اي از  غروب آفتاب وارد خلوت اتاقش شدم پس از باز شدن بـاب سـخن، جلـويش گوشـه    

: مگـر روز  كوفتند نشانم داد پس از اينكه گفـت  مكتوباتي كه عنان بريده بر شخصيت او مي
گفـت: يـا    داوري را باور ندارند؟! دست بر محاسن كشيد و رو به آسمان كرد و سه بـار مـي  

داد، لرزه بر  گفت: وقتي با آن حالت، احكم الحاكمين را ندا مي راوي مي !احكم الحاكمين
اندام من افتاد، مني كه طرف اين شكايت به رب ذوالجالل نبودم پـس واي بـه حـال آنـاني     

  برد! تشان را به محكمه حق ميكه شكاي
ريشـه در جهـل بشـر دارد و هـر     تعصب «گفت:  مي !يادش به خير. عاري از تعصب؛ 3

عصبيت را بـه حـزب، گـروه، عقيـده، دوسـتان، خـانواده،       ». كه جهلش بيش، تعصبش بيشتر
داد هميشـه از اينكـه انسـان عقـل و منطـق را قربـاني        طرفداران، مراد، مريـد، و... نسـبت مـي   
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گفت: از ثمرات تعصب اسـت   كرد و مي صب حزبي و گروهي و مراد خود كند، نهي ميتع

كند تا چشم بـر   پاره كرده به خودي و غير خودي تقسيم مي كه انسان، جامعه و مردم را تكه
گـاه از مخالفـان منصـف و غيـر      واقعيات بسته و حـرف حـق ديگـران را نشـنود. اسـتاد هـيچ      

ف حق را بشنويد و پذيرا باشيد گرچه از مخالف سليقه و گفت: حر هتاكش رنجور نبود مي
عقيدة خود. نگارنده خود روزي بر او خـرده گرفـت كـه بعضـي از مواضـع شـما موافـق بـا         

ها زاويه  گوييد!! چرا با آنها به قول امروزي ها را مي مخالفان شماست، شما هم كه آن حرف
شما دربارة من چـه فكـر   «باز هم گفت: نداريد؟! در پاسخ، با نگاهش همه چيز را گفت، اما 

كـه هماهنـگ بـا مخـالف      كنيد نبايد حرف حقي را بزنم فقط به دليل اين كنيد؟! فكر مي مي
من است؟! نبايد هيچ بگويم چون ديگري كه با هم در تضاديم آن را گفته است؟! نـه! بايـد   

خـوش بـدارد چـه    گفت چه اينكه موافق با نظر مخالف من باشد چه هماهنگ بـا او؛ چـه او   
برايمان گفته و نوشته بودنـد كـه:    ديگران كه تا حال اي جا خوردم! چون براي لحظه». ندارد

اگر كارتان موافق با كار مخالفان داخلي يا خارجي است از خيرش بگذريد، انجـام ندهيـد   «
ر كردا و اين شده بود برايمان يك شاخص. گفته بودند: تعريف و تمجيد آنها از»! و نگوييد

فرمـود:   نشان از نادرستي كردار و گفتار شما است. ولي استاد مـي  و گرفتارتان بدون استثناء
هاي رايج يعني خودسانسوري و بـدترين نـوع سانسـور همـين اسـت و       انديشي اين مصلحت«

  »!بس
هــاي صــوتي و تصــويري رســمي  در غالــب اوقــاتي كــه فــراغ بــال داشــت، پــاي رســانه

هـم پـي   را هـاي نوشـتاري    داد و رسـانه  خـوب گـوش مـي    هـاي آنهـا را   نشست و حـرف  مي
  كاش همراه عمل بود! هاي خوبي! ولي اي كرد كه چه حرف گرفت و گاه تحسين مي مي

هايي كه حتي حاوي ناسـزا بـر او    ها، و روزنامه ها، بولتن از ديرباز تا پايان عمر خود، نامه
كـرد اينهـا را از مـن     ، سـفارش مـي  خواند و به ديگران ـ چون نگارنـده ـ     بود را، به دقت مي

  سانسور نكنيد.
درس  ،شــود روزي را، كــه همزمــان بــا آغــاز تعطــيالت گــاه از خــاطرم محــو نمــي هــيچ
قـدر  «السعادات را تعطيل و خداحافظي كـرد و در ضـمن نصـايح و پنـدهايش گفـت:       جامع

تي يك لحظات عمر خود را بدانيد، با هم بحث علمي كنيد، درس بگوييد، تدريس كنيد ح
نفر پيدا كرديد برايش درس بگوييد، اگر ديديـد فـالن كـس از شـما مّلـاتر اسـت خجالـت        

  »!نكشيد و جلويش زانوي تلمذ بزنيد
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در انتخاب استاد، مسائل سياسي را داخل نكنيد، اگـر ديديـد اسـتادي تبحـر     «بعد فرمود: 
ة سياسي خـود  اش با من جور نيست، نگوييد مخالف ماست. عقيد دارد، نگوييد خط سياسي

  ».را حفظ كنيد ولي در تعليم و تعلم مباحث سياسي را داخل نكنيد
». سياهي لشـكر اسـتاد مخـالف نشـويد    «مان خوانده بودند:  جلَّ الخالق! تا حال در گوش

كــرديم و مــا خفتگــان، ديــر از  ايــن كجــا و آن كجــا! مــا جاهــل بــوديم و مقلدانــه ســير مــي
  صد افسوس كه دير فهميديم!اندرزهايش هشيار شديم، افسوس و 

 :چيز در مقام ايراد به او گفتند اما نتوانسـتند بگوينـد   ها همه سال . قلبي عاري از كبر؛4
ترين مخالفانش را به اعتراف وا داشت چـرا كـه    اش بزرگ او تكبر داشت! تواضع و فروتني

او فرزنـد  او در اوج قدرت و در دوران عزلت و خلع از آن، اندك تكبـري بـه دل نداشـت.    
اي بود كه حاج ميرزا علي آقاي شيرازي استادش بود كه به قـول شـهيد مطهـري     البالغه نهج
فرمـود:   بـود كـه مـي    7هـاي كـالم علـي    بود. او زائيدة همـان حكمـت  » البالغه مجسم نهج«

هـاي دنياسـت يـا     شيطان خداوند را شش هزار سال عبادت كرد ـ كه معلوم نيست از سال «...
همه اينها حبط شد به واسطه ساعتي تكبر ورزيدن! چگونه ممكـن اسـت پـس    آخرت ـ ، اما  

  1».از ابليس فرد ديگري همين گناه را انجام دهد و سالم بماند؟!
بـدون در نظرگـرفتن   شـدي   تواضع و خاكي بـودنش زبـانزد بـود، وارد اتـاقش كـه مـي      

نـاتواني. بـرايش   رغـم   شد و اين اواخر هم، علـي  ، جلوي پايت بلند ميات موقعيت اجتماعي
گـر،   ور، صنعت تفاوت نداشت وارد شونده، آقا باشد يا آقازاده، روحاني يا دانشگاهي، پيشه

كوچك يا بزرگ. بسيار ديدم كه حتي نوجواناني درخواست گرفتن عكس يادگاري بـا او  
داد. وقتـي   اي دارد! تكبـر بـه خـرج نمـي     گفـت: ايـن عكـس چـه فايـده      كه مي داشتند با اين

گفتـي،   خواست از كنارش دل بكني. وقتي با او سخن مـي  ديدي دلت نمي اش را مي فروتني
ــودي چــون خــودش را هــم  گرفــت، لكنــت نمــي زبانــت نمــي ــا  گرفــت، راحــت ب ســطح ب

زدي اگر قبول داشت و درسـت بـود    هايت را كه مي آورد. حرف كنندگان پايين مي مالقات
دانست يا به ياد نداشـت،   چيزي را نميكرد. اگر  پذيرفت و اعتراف مي كرد و مي تشويق مي

گفـت   پيچانـد، راحـت مـي    نمـي » اينجا اقـوال مختلـف اسـت   «كه  مطلب را با اما و اگر و اين
گشت ولي وقتي  اش برنمي كنم. به راحتي از اعتقاد و يقين گفت: مراجعه مي دانم، يا مي نمي

شـد اگـر    ت. ناراحـت نمـي  ام، واهمـه نداشـ   برد از گفتن: اشتباه كـرده  اش مي پي به نادرستي
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كه حالت لميدگي داشـت بـه او    هاي اتاقش در حالي دانشجوي جواني روي يكي از صندلي

و در پاسـخ، بـا   » خواهيـد از ايـن نظريـه واليـت فقيـه برگرديـد؟!       حاج آقا! نمـي «گفت:  مي
مالطفت براي چند دقيقه هم كه شده برايش از نظريه فقهي و منظورش از آن و تضـاد ميـان   

  گفت. ه او گفته بود و آنچه هست ميآنچ
كردم چه دليلي دارد كه هميشه با لباس ساده آن هـم بـدون عبـا و     گاهي با خود فكر مي

نشيند. شايد يكي از داليل يا  عمامه و قبا ـ لباس رسمي روحانيت ـ ، در پشت ميز كارش مي  
بدانند اينجا، زير  آيند خواست مردمي كه به ديدارش مي ترين دليلش همين باشد كه مي مهم

هـاي مصـنوعي    هـاي سـاختگي و خودشـيفتگي    اين سقف و در اين اتاق ساده، از آن ابهـت 
خبري نيست. اين سيره حتي در اوج قدرت در او مشـهود بـود و همـين كـه سـعي نكـرد از       

كـرد نشـان از آن    طبعـي مـي   لهجة خويش برگردد يا گاه مجلس و محفل را مزين بـه شـوخ  
  ن او و خود حاجبي فرض نكند.داشت تا مخاطب بي

  ترسيم كردند!» لوحي ساده«اش را  اما! و اما افسوس بر آناني كه تواضع و فروتني
خـانواده مـا از   «فرمـود:   چند بار خـودم شـنيدم كـه مـي     . چه مهربان و عطوف قلبي؛5

م: ا گويند به آنها دوا بزنيم. من هم در جـواب گفتـه   ها در خانه گله دارند و مي دست مورچه
  »!مورچه هم براي خودش آدم است

روز، فراق اسـتاد   100شايد در بدو امر، اين پاسخ به همسر مظلومه و وفادارش ـ كه تنها  
گونـه كـه روزي    را تحمل كرد و به او ملحق شد ـ ، به يك شـوخي شـبيه باشـد ولـي همـان      

م؟! آنها هـم بـراي   باره بكشي چرا ما بايد دارو ريخته و صدها مورچه را به يك«استاد فرمود: 
و خود از اين مختصر بخوان حديث مفصـل! آيـا دلـي ايـن چنـين      ». خود، حق حيات دارند

ها ترك بـردارد. گـاه از غـم يـك      نازك چقدر بايد از غم و غصه زندان و اعدام و شكنجه
زاده در همـين اسـت.    ها خواب نداشت. تفاوت يك كشاورزاده بـا يـك خـان    محبوس شب

كه  اند، برايش كمتر سخت بود تا اين انش به ويژه فرزندانش گرفتار شدهشنيد نزديك اگر مي
اش در فراق او دربـدر دنبـال    بشنود فالن جوان شهرستانِي محصل در فالن دانشگاه، خانواده

  گردند. مرحم زخمي مي
فرســتاد تــا از آنهــا دلجــويي كنــد، تــا زمــاني كــه فرســتاده از مقصــد   و اگــر كســي مــي

گرفت. تعريف از خود نباشد كه بگـويم:   داد آرام نمي ش موفقيت نميگشت و گزار بازنمي
روزي در زمان مرخصي زندان به ديدارش در روستاي خاوه رفتم، در اولين برخورد پس از 
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كه اشـك در چشـمانش    هايش را گشود و در آغوشش قرار گرفتم، در حالي چند ماه دست
گـويي يكـي از فرزنـدانم را بازداشـت      شـما را كـه دسـتگير كردنـد    «فرمود:  زد مي حلقه مي
  كنم و افسوس كه دير شناختيم! و هنوز آن گرماي وجودش را حس مي» اند كرده

دادنـد در اردوگـاه مخالفـان او نـه تنهـا       اي ترجيح مي اگر بر حسب مقتضيات زمان عده
ن رحمانه و غيرمنصفانه در طول ساليا منتقد منصف، بلكه در صف كساني قرار گيرند كه بي

هايي بافته و به خورد جامعه دهند، ولي با همة ايـن اوصـاف اگـر     متمادي بر او تاخته، دروغ
رويي آنها را پذيرفته و چنـان در همـان برخـورد اول     آمدند با گشاده روزي به محضرش مي

شـد و بـه او    كرد كه باعث آرامش و سكون نفس ديداركنندة مخالفش مـي  پرسي مي احوال
اش اظهار تأسـف كنـد تـا نكنـد خجالـت از       ذري بخواهد و از گذشتهداد كه ع فرصت نمي

  كرده خود داشته، احساس كوچكي و حقارت كند. 
يافت كه حتي نسبت به كساني كه او را زنداني و شكنجه  اش تا آنجا وسعت مي مهرباني

نه داد. روزي تيمسـار مقـدم بـا اسـتاد در آسـتا      كرده بودند بارها از راه خيرخواهي اندرز مي
دهـد: برخوردهـاي تنـد و خشـن بـا مـردم        كند. استاد به او تذكر مـي  اش مالقات مي آزادي
اي نخواهيــد گرفــت و راه ســقوط خــويش را  كنيــد و نتيجــه العمــل دارد، ضــرر مــي عكــس

كنيـد. و تيمسـار مقـدم ماننـد مـابقي سرسـپردگان همـه چيـز را برگـردن شــاه           همـوارتر مـي  
هـاي پايـاني عمـر شـريفش نظـر افكنـيم بـه عيـان          هاي مـاه  فتهها و گ اندازد! اگر به نوشته مي

راه «گويـد:   گويد و بارها مي خواهيم ديد كه چگونه از سر خيرخواهي با حاكمان سخن مي
  ».اشتباه را از هر جايي بازگرديد غنيمت است

اش مصـاديق بسـيار اسـت بـه واسـطه رعايـت        باره، مانند ديگر سـجاياي اخالقـي   در اين
اش  هاي بـه جـاي مانـده    اي از نوشته گذرم. اما در پايان اين بخش به گوشه آن مياختصار از 

  پردازم: كينة اوست مي كه نشان از عطوفت، مهرباني و قلب بي
كس شـكايتي نـدارم و بخشـش را بهتـر از انتقـام و شـكايت        من از هيچ«...
انـد   تههايي كه داش دانم. برخي از افراد به اقتضاي موقعيت خود يا تحليل مي

اند و لزوماً همه آنها، يا هميشه، با سوءنيت كـاري انجـام    كارهايي انجام داده
ام [...]. من براي خودم و آنها  كه خود من هم اشتباهاتي داشته اند، چنان نداده

انـد، آمـرزش    كه به هر نحوي ستمي بر من و خانواده و دوستانم روا داشـته 
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ها درس عبرتي بـراي   اين سرگذشت طلبم؛ و از ما كه گذشت! اميد است مي

كند حقي  هاي من رنجيده است يا فكر مي آيندگان باشد. اگر كسي از روايت
خواهم و حـق پاسـخ گفـتن بـراي او      از او ضايع شده است از او حالليت مي

1».محفوظ است
  

  و...
سخاوت، اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر، حريت و آزادگي، بصيرت 

فاع از مظلوم و حقوق ديگران، عمل به حقيقت به جاي مصلحت، مستقالنه، د
رازداري اسرار ديگران، حفظ احترام بزرگان و اساتيد در عين بيان اشكاالت 

ديگر كه بايد در جاي ديگر بـدان  اخالقي ها خصلت و سجيه  و انتقاد، و... ده
  پرداخت.

  ... و براي حسن ختام

چند نمونه پند، نصيحت و حكمت از زبـان اسـتاد   براي حسن ختام اين پيشگفتار به ذكر 
پردازم كه از ميان آثار به جاي مانده ايشان است تا راهي باز شود براي اهـل تحقيـق كـه     مي

  :رهنمون شوندهاي به يادگار مانده مرحوم استاد  خود، به آموزه
كمال معرفت خدا اين اسـت كـه او را در دل بيـابي؛ و تصـديق كنـي و بـا همـه         •

ياتش بشناسي و از جمله خصوصيات ذات حق اين است كه واجـب الوجـود   خصوص
  است. يعني فقط هستي است و نيستي و ضعف در وجودش راه ندارد.

اگر در انجام كاري دقت كرده و وظيفه را تشخيص داديد به دنبال انجام آن برويد و  •
  از حرف مردم هراسي نداشته باشيد.

ف و نهي از منكر جزو دين و وظيفه همگاني است و هر دفاع از مظلوم و امر به معرو •
  تفاوت باشد گناه كرده است. كس ساكت و بي

خوف خواص، قرب الي اهللا است اما خوف عوام، ترس از آتش است، به همين هـم   •
  برسيم كافي است.

هويت و شخصيت انسان، به آبروي اجتماعي اوست، خرد كردن شخصيت اجتماعي  •
  اعدام فيزيكي اوست.هر فرد در رديف 

آنچه موجب سقوط و هالكت ابدي است، پيدا شدن روحيه طغيان و تكبـر در برابـر    •
  تعالي است. حق

                                                            
 65از خود، ص . انتقاد 1
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پله طي كرد و طفره محال است. ولي استقامت و همت، انسان را به  نردبان را بايد پله •
  باالترين پله خواهد رساند.

زندگي خصوصـي و كشـف   تفتيش عقايد مردم و تجسس و سوء ظن و تفحص در  •
  اسرار و افشاگري نسبت به آنان برخالف عقل و شرع و قانون است.

تواند ادعا كند كه به حقيقت مطلق رسيده است و همواره بايد در تصحيح  انسان نمي •
  هاي خود در جهت دستيابي به حقيقت برتر كوشا باشد. مواضع و ديدگاه

شود، بايد نسبت به فعل محبـوب راضـي   خواهي انس و محبتت به خدا زياد  اگر مي •
  شوي و به او وثوق پيدا كني!

اگر انساني محق باشد و نگذارند به حق خود برسد و براي آن صبر كند، پيش خـدا   •
  دهد. اجر و ثواب دارد و خداوند اجر مظلوميت را به او مي

را الگو و سرمشق خود قـرار دهيـد. بـه خـاطر      :سيره و روش پيشوايان معصوم •
  البالغه قهر نكنيد. ناراحتي از رفتار من و امثال من با اسالم و قرآن و نهج

هاي دوران جاهليت را چهـار چيـز    در خطبه معروف خود ويژگي 3حضرت زهرا •
  اند: ضعف معنوي، ضعف مادي، ضعف سياسي ـ اجتماعي و ضعف روحي. دانسته

  تفاوت نباشيد. طلب و بي يتسوره والعصر را بخوانيد و در معاني آن تدبر كنيد، عاف •

  خودسانسور نباشيد، خالف عقيدة خود حرف نزنيد و كاري نكنيد. •
كار خير فقط نماز روزه و صدقه نيست بلكه دفاع از حق مظلومـان هـم كـار خيـر      •

  است.
  كالم خوب را بشنويد از هر كس باشد حتي مخالف، حتي دشمن خود! •
لهي نموده و مواظب باشـيد در ايـن كـارزار،    هاي سياسي رعايت تقواي ا در فعاليت •

  پردازي، تهمت و غيبت وارد نشود. هتاكي، دروغ
امر به معروف و نهي از منكر را منحصر در امور جزئي نكنيد، بلكه حـد اعـالي آن    •

  تذكر به حاكمان و سالطين است.

را بايد با آب طال نوشت: كسي كه در حال قـدرتش خـودش را    7اين جمله علي •
  خته به خود مغرور شود، اين نشان از حماقت اوست.با
غيرت داشته باشيد و در مقابـل   عالوه بر غيرت بر ناموس و مال، بر دين خويش هم  •

  ها با قلم، انديشه و مال خود فعال باشيد. افكني شبهه
  بين نباشيد، اعتماد به نفس خود را از دست ندهيد. خود كم •
قت كه ايمان و عمل صـالح اسـت. الگوهـايي الزم    براي رسيدن به هدف بزرگ خل •

  هستند. :و امامان معصوم 6است كه بهترين الگوها، پيامبر اكرم
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  اما درباره اين كتاب

مانده از مرحوم استاد، و ظـرف   اندازي به آثار علمي، اجتماعي و سياسِي به جاي با چشم
ر با توجـه بـه شـرايط زمانـه و     رسيم كه اكثر اين آثا زماني طرح آن مباحث، به اين نتيجه مي

هـاي معلمـان هـر جامعـه      نياز جامعه به آنها تدريس، نگارش و منتشر شده است. از مشخصه
گرد، هميشه مردم را از خواب غفلت بيدار كرده و بـه آنچـه    اين است كه مانند طبيبان دوره

اهللا منتظـري   ت، آيـ 1357خوانند. پس از پيروزي انقـالب   اند، دوباره مي كه از آن غافل شده
البالغـه فراخوانـد و خـود عمـًال پيشـگام شـد و        مجامع علمي و مردم را به بازگشت بـه نهـج  

سـنگ را، بـر سـر خـوان جامعـه گـذارد. در        در ايـن كتـاب گـران    7هاي معنوي علي طعام
هاي پاياني عمر اما؛ اين فراخواني به حوزة اخالق سرايت كرد و جامعه و حاكمان را به  سال

هاي انساني ـ اخالقي فراخواند و عالوه بر تدريس علمي، خود از نظر كـردار    رزشرعايت ا
  اي تمام و عيار بود. اسوه

جـامع  «هايي از اخالق، شرحي بر  هاي اخالق خود با نام درس زماني مرحوم استاد درس
رسيد جامعه روز به روز در يـك خـأل مهـم از نظـر      را آغاز كردند كه به نظر مي» السعادات

بــرد، وجــود برخوردهــاي هنجارشــكن در جامعــه از صــدر تــا ذيــل، و   القــي بــه ســر مــياخ
هاي مرجع، و وجـود الگوهـاي مجـازي     سردرگمي جامعه در به دست آوردن الگو و گروه

داري در همـه   به جاي الگوهاي حقيقي و از همه مهمتر عملكرد نادرست برخي مدعيان دين
توجه به كثرت مشاغل علمي، و مراجعات ـ چه از طريق  ها؛ استاد را بر آن داشت تا با  عرصه

شـب را بـه    2شـب و سـپس در اواخـر عمـر      3دنياي حقيقي و چه مجازي ـ ، در طول هفته  
ادامـه   1388/  7/  19آغاز و تـا   1385/  7/  3تدريس اين كتاب اختصاص دهد. تدريس از 

 50ريس اين كتاب تا حـدود  رحلت كردند يعني تد 1388/  9/  29يافت؛ و استاد در تاريخ 
تنهـا چنـد    ،السـعادات  روز قبل از درگذشت ايشان ادامه يافت و پس از اتمام جلد اول جامع

 تدريس فرمودنـد. كه اختصاص به رذائل و فضائل قوة شهويه داشت، صفحه از جلد دوم را 
ل و بنابراين، مجموعه حاضر كه شامل سه دفتر است پس از ذكر مباحث مقدماتي، بـه رذائـ  

  فضائل دو قوة عاقله و غضبيه خواهد پرداخت. 
  



  55  =پيشگفتار 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1السعادات مرحوم محمدمهدي نراقي با حواشي آيت اهللا العظمي منتظريجامع
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همزمان با اقامت اجباري در شهر آشتيان، اين توفيق نصيب شد تا برخي از آثار قلمي را 

كه بسياري از دروس جامع السعادات اسـتاد را حضـورًا    اينبه پايان رسانده و عالوه بر آن با 
سازي دروس از درس اول تا پايـان، كـه تعـداد آن بـه      درك كرده بودم ولي از ابتدا با پياده

سازي رسيدم. سعي بليغ بر اين قرار گرفت كه  رسيد، به مرحله تدوين و نمايه جلسه مي 324
سـتاد در ايـن مجموعـه آورده شـود مگـر      حداكثر، عين عبارات بيان شـده توسـط مرحـوم ا   

بنـدي بـود و جاهـايي كـه الزم بـود بـا برداشـت آزاد از         جاهايي كه نياز به ويرايش و دسـته 
عبارت بيان شده، عبارات جايگزين، نهاده شـود كـه البتـه ايـن برداشـت آزاد و جـايگزيني       

  است.عبارات با رعايت امانت و حفظ مفهوم ارائه شده توسط استاد انجام شده 
ج االسالم والمسلمين حاج احمد آقا و آقا سعيد منتظري و جقبل از سخن پاياني، از حو 

كه بـذل توجـه نمـوده مـتن      حجت االسالم والمسلمين سيدهادي هاشمي سپاس فراوان دارم
اي در همين جا از خداي بـزرگ بـر  حاضر را مالحظه و مواردي را به حقير متذكر شدند. و 

وبين آن استاد سفر كرده سـالمتي و سـرافرازي روزافـزون بـه ويـژه در طـي       سيادگاران و من
  هاي آينده، را خواستارم. استاد و ارائه آن به اين نسل و نسل طريق احياء امر و آثار

  خواهم از دو اميد سخن بگويم: در پايان مي
كه خداونـد نگارنـده و خواننـدگان ايـن مجموعـه و ديگـر شـاگردان اسـتاد          اميد به اين

إنَّ «مرحوم را توفيق عمل چنان عطا فرمايد كه مصداق ايـن سـخن معصـوم(ع) باشـيم كـه:      
نفـس  «و آن » َنَفس قدسـي «آن  بركتكه؛ به  ؛ و ديگر اميد اين»نالُخلُق الحسالحسن َاحسن 
و آن مراد سفر كرده؛ در طريق تخليه و تحلية نفـس و مجاهـدت بـا آن و سـير مـن      » مطمئنه

، همواره سر و جان به حضرت دوست عاريت داده، از فراز و فرود دهر المخلوق الي الخالق
ي تمـام عيـار   ا بر خود نهراسيده، در انجام وظيفه و تكليف، مرحوم استاد را بـه عنـوان اسـوه   

العين خود قرار دهم و اگر در اين نوشتار نقصاني به چشم آيـد، عـذر تقصـير بـه روح      نصب
از يـم   ، اين اقـل را مشـمول نمـي    بداستاد مرحوم آورده از روح پرفتوحش خواستارم الي اال

نگاهش قرار دهد تا در قرار مكين چون دربانش سـر بـه درگـاه حضـرت دوسـت عزوجـل       
  آن اميد. بياسايم. و در

  آشتيان ـ مجتبي لطفي
  1389زمستان 

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  اولدفتر 

  مباحث مقدماتي
  

   ○ درباره نفس

  ○ تجسم اعمال

  ○ چه چيزي بر اخالق تأثير دارد؟

  ○ حقيقت خير و شر

  ○ فضل و شرافت علم اخالق

 



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  

  اشاره
  

و رذائل و فضـائل   ،ه و غضبيهي عاقلابه نظر رسيد قبل از ورود به مباحثي كه به قو

اسـت، بيـان    ـ كالمي  پردازد؛ مباحثي كلي كه برگرفته از مباحث فلسفيآن دو مي

  .باشدگردد تا در فهم و درك بهتر مطالب دفتر دوم و سوم راهگشا 

ـ   كه حاوي مطالب فلسفي و كالمي اسـت ـ  راي از مباحث اين دفتپاره بـا اينكـه   ،  ـ

در ايـن بـاره   ايم اما امكان دارد براي كساني كـه  شتهاد گوييسعي بر روان و ساده

سزاوار است به مباحث  ،قابل هضم نباشد بنابراين ،ندارندو تخصص الزم را آشنايي 

  تر است. تر و كاربردي آسانآنجا كه مطالب طرح شده شود دفتر دوم و سوم مراجعه 

حث آمده و اهل مطالعـه  اي از مباحث الزم براي شروع به بدر اين دفتر تنها چكيده

  و ديگر كتب مراجعه فرمايند. »آغاز تا انجام«توانند به كتاب مي

  دربارة نفس
  »هانطفه مخلوط«احتماالتي دربارة 

�  

Gاذُْكورئًا مُكنْ شَيي رِ لَمهنَ الدينٌ مانِ حلَى اإلنْسلْ أَتَى عـنْ   هانَ مإِنَّا خَلَقْنَا اإلنْس
  F1إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكرًا وإِما كَُفورا*  اٍج نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرًاُنطْفٍَة أَمشَ

نه اينكه براي پرسش  ؛استاز حروف و ادات استفهام آغاز شده  ،»هل«با كه  شريفه آيه
بـه صـورت پرسشـي     قـي را َقمطلب قطعـي و مح گوينده كه گاه است باشد بلكه از اين باب 

                                                            
 3ـ  1)، 76. االنسان (1
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  كند. مطرح مي

Gْللَى اإلِ  أَتى هذُْكوراًعئاً مُكنْ شَيي رِ لَمهنَ الدينٌ منْسانِ حFآيا بـر انسـان زمـاني    « ؛
هر يك از ما زماني بـوده كـه بـا     »كه چيزي مذكور و مشخص نبوده باشد؟! بوده از روزگار

رات و هـا، ُكـ   زمـين، درياهـا، اقيـانوس    هـا،  آسمان ؛نبوديم ،سم و رسم مشخص به نام انسانا
يا اگر بـوده از جـنس مـا نبـوده      ،همگي نبودند. انسان هم يا اصًال وجود نداشته ،ها كهكشان

سم و رسمي نداشـتيم، نبـود محـض    ايش پاست. ولي در هر صورت هر يك از ما صد سال 
و از خـارج ايـن    خـاك بـوده   و عالم ماده .چون از همين عاَلم ماده پديد آمديم ،هم نبوديم

همـين   تبلكه انسان از تراوشـا  ؛م ماده خداوند موادي نياورده تا با آن انسان را خلق كندعاَل
 آنجـا و گيـرد   البته تحوالتي ايجاد شده چون نطفه كه درون رحم قـرار مـي   .م ماده استعاَل

بـه  و  ،قدرت خويش را مطـرح  اينجاه و به صورت انسان در آمده است. خداوند علقه، مضغ
روزگاري هيچ و پوچ بودي، تو كه  ،كند اي انسان تو كه اين قدر تكبر داري ما گوشزد مي

از اين عالم پسـت بـه نـام مـاده     و و خليفه به بغداد! از اول چيزي نبودي  اينجاگويي: من  مي
اشاره به اين است كه شما بوديد ولي با نـام و  » شيئًا مذكورًا«فرمايد:  اينكه مي !درست شدي

  مشخص نبوديد. رسم
Gَشاٍجا اإلِإِنَّا خَلَقْننْ ُنطْفٍَة أَمنْسانَ مF با عبارت  اينكهيعني ما خلق كرديم؛ » إّنا َخلقنا«؛

ه طجمع آورده است چون نيروهايي در دنيا از علل و اسباب وجود دارد كه خداوند بـه واسـ  
عزرائيـل و ديگـر قـواي    ميكائيـل، اسـرافيل، جبرائيـل،    ماننـد:  نيروهايي كه آنهـا را آفريـده   

عينـًا مثـل    ؛د و اعمـال آنهـا همگـي، كارهـاي خداسـت     دهـ  صـورت مـي  را كارها  ؛روحاني
يعني من، وزراء، فرمانـداران، اسـتانداران و    ،»كار را كرديم نالفما «گويد:  پادشاهي كه مي

ايي هم خداوند بـا نيروهـ   اينجا. در يما آن كار را انجام داده من استهر كس كه زير فرمان 
كه تحت قدرت اوست انسان را خلق كرده است. انساني كـه از نطفـه خلـق شـده مقـدماتي      

اثـر  همگـي  ازدواج پـدر و مـادر و قـواي ديگـري كـه تحـت اختيـار خداسـت          :داشته مانند
 ؛آب قليـل و كـم   :يعنـي  ،»نطفـه «اي پديـد آمـده اسـت.     اند تا آنها جفت شده و نطقـه  داشته

  ها. يعني: مخلوط؛ پس امشاج يعني: مخلوط ،جمع مشيج و مشج ،»امشاج«
نطفـه  «االتي كـه دربـارة   پس از توضيح مختصر دربارة آيه شريفه سوره االنسان، به احتم

  پردازيم.، وجود دارد ميـ كه آيه به آن تصريح كرده ـ » هامخلوط
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آب مخلوط يعني همان اسپرم مرد و اوول زن كه با تركيب از اين دو بچه درسـت   .الف
شود و چون از مخلوط و تركيب زن و مرد است، اخالق و روحيات پدر و مادر در بچـه   مي

مانـدگار اسـت. پـس آب قليـل مخلـوط       باقي خواهد ماند، اين يك ارث طبيعي و تكـوينيِ 
  برد. مادر ارث  و فرزند از روحيات و اخالق پدرشود كه علت مي
م امروز آن را ثابت كرده اسـت.  هايي است كه عل ها، همان ژن شايد مراد از مخلوط .ب
  شود. ها هر يك خواص و اقتضائاتي دارند، كه به فرزند منتقل مي نژاين 

ه، هويشـ كه اين امشاج يعني قواي:  شتندمرحوم آيت اهللا العظمي بروجردي اصرار دا .ج
  كه در انسان وجود دارد. ،، واهمه و عقلغضبيه
  شده، معني امشاج باشند. احتمال ديگر اين است كه همة موارد ذكر .د

  تفاوت نطفه انسان با حيوان

، جسم حيوان و انسـان را  هر دو :حيوان از چند جهت با هم اشتراك دارند و نطفه انسان
ولـي در   .ها، غضب و شهوت وجـود دارد  عاليق، خواسته ،در هر دو غرايز، اميال سازند. مي

يعنـي نطفـه انسـان     ؛و تكامـل اسـت  يك مرحله از هم متمايز و متفاوتند و آن مرحلـه عقـل   
 ؛هــا عواطــف، غرايــز، احساســات، غضــب و شــهوت، خصوصــيات و ژن عــالوه بــر وجــود

دارد كه بـه موجـب آن از حيـوان    را به نام عقل و تفكر ديگر اي  مرحلهصالحيت رسيدن به 
  متمايز خواهد شد.

باطبــايي گونــه كــه مرحــوم عالمــه ط همــان ؛اينكــهو آن وجــود دارد  در اينجــااي  نكتــه
 حضـرت  هاي مخلـوط، دربـارة خلقـت    ها اعتقاد دارند خلقت انسان از آب گويد: بعضي مي
حال آنكه اين كـالم   .گويد را مي ×آدم حضرت سير خلقتمذكور است و آيه  ×آدم

از نطفـه نبـوده و خداونـد او را     ×وجـود اوليـه حضـرت آدم    ؛درستي نيسـت بـراي اينكـه   
همگي از نطفة  ،تا حالگرفته از هابيل و قابيل  ،ولي مابقي استثنائًا از خاك خلق كرده است.

  ايم. امشاج خلق شده
در پاسخ به اين پرسش كه خداوند بـراي چـه چيـزي انسـان را خلـق كـرده        ،پس از اين

  فرمايد: است مي
GنَبتَليهFيعني: از حالي به حال ديگر منتقـل  » ابتالء«مرحوم عالمه طباطبايي اعتقاد دارد  ؛
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ماننـد طـال كـه     ؛شـود  ه منتقـل مـي  مرحله نطفه به علقه و سپس به مضـغ  انسان از شدن؛ چون

  حالتي به حالت ديگر منتقل گردد. ازشود تا  آتش داده مي
همان معنـي مشـهور امتحـان را دارد، طـال را هـم كـه آتـش         »الءابت«رسد  ولي به نظر مي

ست است كه همين امتحان در .دردهند براي آزمايش اوست كه آيا ناخالصي دارد يا ندا مي
يعنـي آزمـايش و   » الءبـ «شود ولي  نقل و انتقاالتي دارد و از حالتي به حالت ديگر منتقل مي

فرمايـد:   خـدا مـي  و همان آزمايش است.  ،بيان هدف آفرينش ،FليهبتَنGَامتحان. پس معناي 
 ،عاليـق  ،هوهميـ ، شـهوت،  غضـبيه  ،داراي قواي عقليـه  ،كه روحيات مختلفي داردرا انساني 

آفريديم تا او را در بوته آزمايش قرار دهـيم و چـون    ،لفي استتهاي مخ عواطف و خواسته
حيوانات فاقد قوة عقليه هستند، تكليف متوجه آنها نيست پس امتحان و آزمايش براي آنهـا  

  معني ندارد.
آينـده مخلـوق   مگـر خـدا    !كنـد؟  را آزمايش ميانسان چه چيزي براي خداوند  پرسش:

  دهد؟!  را در بوته آزمايش قرار مي وداند كه ا نميد را خو
و شـكوفايي  اوًال؛ بـراي ظـاهر شـدن بـاطن و درون انسـان       ،دانـد ولـي   خـدا مـي   پاسخ:

و همچنين واضح و روشـن شـدن   ثانيًا؛ استعدادهاي نهفته در درون او و متكامل شدن انسان 
  دهد. در بوته آزمايش قرار ميرا او  انسان براي ديگر خاليق چون مالئك،هاي  توانايي
Gَفجعلناه سًصيراميعاً بF شرط اينكه امتحان كردن خداوند عادالنه و خارج از حكمت ؛

درك و فهم داشته باشد و آزمايش توقف بر عقل دارد.  ،استعداد ،نباشد اين است كه انسان
يسـت، اينگونـه   ، شنوايي و بينايي ظـاهري توسـط چشـم و گـوش ن    »صيرب ميع وس«منظور از 

ترش را هـم دارنـد، بلكـه مـراد از      دارند و بعضي از آنها قويهم چشم و گوش را حيوانات 
ور اسـت كـه بـا آن خيـر و شـر را      شـع بينايي و شـنوايي، قـوه عاقلـه، حالـت درك، تميـز و      

 »حجت بـاطني «: در وجود انسان يك هدايت و گويد آيه مي دهد. به بيان ديگر تشخيص مي
  پردازد: مي »حجت ظاهري«بيان لق كرديم. پس از آن به به نام عقل خ

Gَبيلالس يناهدإّنا هFهـدايت تشـريعي و   «راه، به ظاهر همان  نمعني هدايت و نشان داد ؛
است يعني عالوه بر حجت باطني، حجت ظاهري را هم برايش فـراهم كـرديم كـه     »ظاهري

گويند:  ها مي سماني هستند. البته بعضيهاي آ سل الهي و بزرگان دين و كتابهمان انبياء و ر
Gَانا هديناه يلبِالسF،    يـل و  دليعنـي بـه واسـطه عقـل كـه       ؛ادامه همان حجـت بـاطني اسـت
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رسـد ايـن نظريـه درسـت      ولي به نظـر مـي   .راه حق را به او نشان داديم ،هدايت باطني است
 ؛خيـر از شـر   قدرت تميِز ور وشععالوه بر اعطاي قوه درك،  :خواهد بگويد ميآيه نباشد و 

براي اتمام حجت كمبودهايي كه امكان دارد عقل داشته باشد و نتواند مواردي را تشـخيص  
تا راهنمايي عقل بـه راه حـق را تكميـل كننـد.      يمهاي آسماني را فرستاد انبياء و كتاب ؛دهد

، يعنـي  1»قـول الع نَفـائ م دهوا لَُرثيي«فرمايد:  دربارة رسالت انبياء الهي مي ×حضرت امير
گـرد و غبـاري كـه روي     ،هاي عقل را ظاهر و پراكنده كننـد  ها و گنج اند تا دفينه انبياء آمده

بـه  و ظـاهري  عقول نشسته است را بزدايند تا شك و ترديدي نماند. بنابراين حجت تشريعي 
  .است  كمك حجت باطني آمده

  فرمايد:مي پس از اتمام حجت باطني و ظاهري
اختيار دست انسان است كه از اين  ،پس از اتمام دو حجت ؛}راً و إما كفوراًإما شاك{

كنـد و از آنچـه در    كـه يـا شـكر مـي     ،دو نعمت هدايت تكويني و تشريعي چگونه بهره برد
كند و در همان راه حقي كه بايـد سـوق يابـد، قـرار      اختيار اوست در جايگاهش استفاده مي

هاي ذكر شده را بـه كنـاري نهـاده و قـواي      كند و هدايت يگيرد؛ يا كفران نعمت الهي م مي
ايـن هـم بـا اختيـار خـود اوسـت. بـه بيـان ديگـر:           ،كنـد  غضب و شهوت را بر آنها مقدم مي

هر چيزي ايـن اسـتعداد وجـود    در اض علي االطالق است و بناي بر افاضه دارد و خداوند في
هـدايت   در قبـول فـيضِ  هـا  نسـان اولي چيزي كـه هسـت    ،دارد كه فيض الهي را پذيرا باشد

خداوند مجبور نيستند و بر همـين اسـاس داراي مراتـب مختلفـي بـوده و در نتيجـه       تشريعي 
  ند.  »كفور«و برخي  ،»شكور«برخي 

  باران كه در لطافـت طـبعش خـالف نيسـت    
  

  زار َخــس در بــاغ اللــه رويــد و در شــوره  

  

  ديگري گويد:

  يكـــــي نوَشـــــد شـــــود نـــــور احـــــد
  

  شــود بخــل و حســد ايــن يكــي نوَشــد  

  

  تعريف و اسامي نفس

 ،ب ذاتسـ نفس؛ جوهِر ملكوتي است ـ يعني عَرض و ماده نيسـت ـ كـه بـه ح     «تعريف: 
  ».به بدن و ماده محتاج، و حقيقت ذات انسان استفعليت، و در مقام  ،مجرد

                                                            
 . نهج البالغه، خطبه يك1
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  نفس داراي اسامي مختلفي به حسب اعتبارات گوناگون است؛

  بر آن توقف دارد. چون حيات بدن و جسم الف: روح؛
  شوند. چون توسط آن معقوالت ادراك مي ب: عقل؛
  هاست. چون محل قلب و انقالب خاطره ج: قلب؛

البته اسامي ديگري هم براي نفـس وجـود دارد، و گـاهي اسـامي ذكـر شـده در معـاني        
  شوند. شود كه با شواهد و قرائن با معاني ذكر شده متفاوت مي ديگري استعمال مي

   نفس تجّرد

انسان كه داراي حركت بـا اعضـا و جـوارح خـود اسـت پـس از مـرگ، تمـام اجـزاء و          
؛ شـود  ادراك تمـام نمـي   مانند؛ امـا حركـت   از حركت باز ميولي جوارح سر جايش هست 

 ،دارنـد ولـي  نقـواي المسـه و ديگـر قـوا حيـات       وشـنود   بيند، نه گوش مي نه چشم مي يعني
روح «ه هويت و شخصيت او به آن است كه به آن ماند ك فعاليت ديگري از وي به جاي مي

  گويند. مي »مجرد
گنجد. روح در بدن ماننـد راكبـي نيسـت كـه بـر       اين روح در زمان و مكان خاصي نمي

مركوب خود كه همان بدن است سوار شده باشد بلكه همين بدن و مـاده بـر اثـر تكامـل بـه      
و صاف  ،نشين شدن تهپس از ايش ه لآلودي كه گ مانند آب گل ،رسيده است تجّردمرحله 
يابـد و سـپس در    مـي را المسـه   همين ماده براي اولين بار در رحم مادر حـس  .شود زالل مي
بـرد و بـه سـير تكـاملي خـود       شود و تا زنده است از اين بدن مادي بهره مي تر مي قوي تجّرد

سـد. مالصـدرا   ر دهد و هنگامي كه مرگ او فـرا رسـيد تكامـل مـاده بـه پايـان مـي        ادامه مي
است يعني روح محصول عالي هـم  » البقاء ةالحدوث و روحاني ُةمانيسروح ج«گويد:  مي

ت عـالم  است و به مرحلـه فوقيـ   »البقاء ةروحاني«جسم است، از همين جسم حادث شده اما 
: زمـان و مكـان،   مانندپس روح مجرد از سنخ عالم ماده نيست و خواص ماده  .رسد ماده مي
 .رنگ را ندارد. مانند ميوة سـيب كـه محصـول عـالي درخـت سـيب اسـت       طول و  عرض و

شـاخه و شـكوفه دارد و سـپس ميـوه سـيب از آن حاصـل        ،بـرگ  ،درست است كه درخت
درخت است ولـي وقتـي سـيب رسـيد، خـود بـه خـود از        همين شود كه محصول تكامل  مي

مانند انسان كـه   نشده است.محّقق تكاملش  ،شود و اگر قبل از آن چيده شد درخت جدا مي
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گاهي هم به واسطه مـرض   ،شود جدا مياو اش برسد و روح از تن  ماند تا اجل حتمي ميزنده 
خداونـد خلقـت    شود. آيد و روح مجرد از تن جدا مي مرگ اخترامي سراغش مي حوادث، و

بـر اثـر    يعنـي همـين نطفـه را    ؛Fراً آخَقخَل أناهنشَأَ مثGُكند و سپس:  انسان را از نطفه آغاز مي

  !در بدن او بدمد وبياورد را كند نه اينكه از عالم ديگري يك روح  لق ديگري ميَخ ،تكامل
، »مـا « :گـوئيم  بخشد، همين كـه مـا مـي    روح كه مرحله تكاملي است به انسان هويت مي
و اگـر مـا بـا چشـم و گـوش       داردبخشـد   حكايت از همين روح كه به انسان شخصـيت مـي  

 ،آالت و ابزاري بيش نيست و آنچه درك واقعـي دارد  ،شم و گوشم، در حقيقت چيبين مي
شود بـه وسـيله سلسـله     با چشم چيزي ديده ميمثًال نفس انسان است. درست است كه وقتي 

ابزار و قـواي   اينهاطور؛ ولي  شود، يا قوة المسه هم همين اي از مغز منتقل مي اعصاب به نقطه
نفس است. براي همين وقتـي   از آنلمس كردن  اصل ديدن وو نفس ادراكي انسان هستند، 

بيشتر نيست كـه   »من«در وجود تو نيست، يك  »من«من ديدم، يا من شنيدم، چند  :گويي مي
يعني نفس به  ،»ويالُق ّلفس في وحدته ُكالنَّ«گويند:  همان نفس مجرد است. در فلسفه مي

  و كارگزارانند.مقدمات  ،يانتمام نيروها و قواست و ديگر قواي جسم ،نهاييت
  گويد: باب تشبيه مي ازمرحوم ميرفندركي 

  حق جان جهان است و جهان همچو بدن

  

ــن     ــن ت ــواي اي ــو ق ــك چ ــناف مالئ   اص
  

  افــــالك و عناصــــر و مواليــــد اعضــــا
  

  توحيد همين است و دگرهـا همـه فـن     
  

  نفس تجّردداليل 

يـل آن را  دلنـد  نفس ذكر كرده كـه مـا چ   تجّردمرحوم مالصدرا يازده دليل براي اثبات 
  آوريم:  با بياني ساده مي

هاي مختلفي را پذيرا باشد، يـا در   تواند صورت و شكل واحد نمي در آِن ،يك جسم .1
كرد، شكل و  را قبول واحد در زمان و مكان واحد باشد و اگر صورت يا شكل ديگري آِن

تي دارد كـه  واحـد چنـان وسـع    ولـي نفـس انسـان در آنِ    ،شود صورت قبلي از او منسلخ مي
فوق بلكه اشكال مختلف را پذيرا شده و گرفتار زمان و مكان نيست، و ها،  تواند صورت مي

 و همه جاسـت  در آسمان، زمين، دريا يا جاهاي ديگر نيستتنها آنهاست. مانند خداوند كه 
گونه كه او محيط به همة عالم وجود اسـت، روح هـم محـيط بـه بـدن اسـت. نفـس         همان و

نخ قدرت حق تعالي نسبت به نظام وجود است. نفس چنان قـدرتي دارد كـه در   انساني از س
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كند بدون اينكه صـورت   دد اعم از محسوس و معقول را قبول ميعهاي مت آن واحد صورت

و تـر شـده    و اگر صورتي را قبـول كـرد قـوي    ،ث شدن صورت بعدي زايل شوددقبلي با حا
لع نيسـت بلكـه ُلـبس    بس بعد از َخگويند: ُل فالسفهچنانچه و كند.  صورت ديگر را قبول مي

  آن است. تجّردو اثبات  ،بعد از ُلبس است. تمام اينها نشان از جسماني نبودن روح
هـاي   ها و بـوي  ها، طعم رنگ و ول، عرض و عمق استطجسم داراي ابعاد سه گانه،  .2

ر خـارج، آنهـا را   ها براي اجسام هنگامي است كه د ضَرمختلفي دارند. تصور اين ابعاد و ع
باشد. اما نفس انسان گرچه داراي طول، عرض و عمق و رنگ، طعم نيست ولـي درك   دارا
آنهـا را ايجـاد    ،نفس انسان چنان قوي است كه با تصور خـويش  در نفس وجود دارد وآنها 
با سنخ وجود آنها در نفس متفـاوت اسـت. آنچـه در     ،اما سنخ وجود آنها در جسم ؛كند مي

طعمـي، امـا وجـود     و نهدارد ي رنگنه و نفس  ؛نه عمق و نه عرض ،دارد له طونفس است ن
به خاصيت آنهاست ولي در نفـس بـه    ،اين ابعاد و خواص و عوارض در خارجوجود دارد. 

د اما اين كجا و آن كجا. شما كوهي از طال را در نفس خود نادراك آنها. هر دو وجود دار
ًا و بقائـًا وجـود دارد و بـه محـض عـدم توجـه شـما        ثحدو ،با توجه نفس كهكنيد  تصور مي
ذكـر   گانـة  سـه امـا بـدون ابعـاد     ،موجود شده جسمي چون كوه طالبنابراين شود.  معدوم مي

 م نفس غير از عالم ماده است.شده. پس عاَل

هـم سـنخ    »جسـم انسـاني  «ات اتي دارد كه بـا لـذّ  چه بسا ماليمات و لّذ »نفس انساني« .3
ات و امـوري حقيقـي ميـل دارد كـه بـا بـدن       به لّذ ،در مرحلة باالي نفسنيست. روح انسان 

و چه بسا انسان در حال توجـه بـه    ؛ها خوشش نيايد لّذتچه بسا بدن از اين و سنخيت ندارد 
كنـد و از   خدا و حقايق امور چيزهايي از عوالم قيامت، بهشت، جهنم و مالئك را درك مي

هـاي نـازل    لـّذت ات نفسي از سنخ رتبه عالي ماليمات و لّذبرد. اما اين م آنها حّظ و بهره مي
و از ايـن اسـتفاده    ،انسان فقط همين بدن و قواي ناظر به جسـم نيسـت   ،ي نيست. بنابرايندما
 از ماده مجرد است. ،شود كه روح و نفس مي

 -اي بحث كـرده   مرحوم نراقي در جامع السعادات به گونهگونه كه  همان -دليل سوم از 
و قواي جسماني از هم جـدا هسـتند. حـال آنكـه ايـن       ،گويا مرتبه عالي نفس آيد كه  بر مي

جـوارح مـادي اسـت     و چشيدن با اعضـاء  يا شنيدن و ياگونه نيست. درست است كه ديدن 
شـنيدن و ديـدن و    ،در حقيقـت  ، واز آِن نفـس اسـت   يانـد و ادراك اصـل   آنها وسـيله  ،ولي

ادراك كلـي  در حقيقـت  گويي: مـن ديـدم،    ي ميچشيدن، همگي كار نفس است، شما وقت
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ها بـه دسـت نفـس اسـت، او      ها و فهم ام. پس تمام درك گويي من ادراك كرده كرده و مي
درسـت نيسـت    ،همه كاره است. پس اينكه خيال شده قواي نفساني جـداي از نفـس هسـتند   

 و به مـاده دارنـد  ها نياز  برخي نفس ،چون نفس مراتبي دارد ؛اند آنها مراتب خود نفس ،بلكه
  برخي نياز ندارند.

بينـد، آنچـه    انسان با چشم خود افرادي از انسان يا حيوان يا ديگـر موجـودات را مـي   . 4
پس از آن يـك كلـي انسـان يـا حيـوان انتـزاع        ، وت دارد افراد انسان يا حيوان استخارجي
اقلـه، از  ع امـا آن كلـي درك شـده بـا قـوه      ،اند شود. آنچه در خارج است همگي جزئي مي

ـ  دايره جزيي بودن خارج شده و به كليات از سـنخ مـادة جزيـي    ت رسيده اسـت. درك كلي
بايـد مجـرد    ،ات درك شده كـه نفـس اسـت   اين كليمحل نيست چون در عالم ماده نيست. 

 متقسـيم كـردي  آن را باشد پس نفس مجرد است به دليل اينكه: اگر چيزي جسم باشد وقتي 
شود. از باب مثال: اگر شما يك حبه قند را دو تكه كرديد،  م ميخواص و صفاتش هم تقسي

هم سفيدي و هم شـيريني دارنـد. اينجـا تقسـيم انجـام شـد و صـفات و         ،هر تكه تقسيم شده
تـوان   توان تقسـيم كـرد، يعنـي نمـي     ولي كلي را نمي ،خواص هم تقسيم شد چون مادي بود

صفت نفس است و اگر نفس قابل  ،ياتكلي انسان يا حيوان را تقسيم كرد. چون ادراك كل
تقسيم باشد بايد صفت او هم تقسيم شود و چون كلي انسان قابل تقسـيم نيسـت پـس محـل     

شود و مجرد  بنابراين نفس از جسم بودن خارج مي .آن كه نفس است هم قابل تقسيم نيست
 شود. بودن آن و نداشتن خواص ماده براي نفس اثبات مي

ادركاتشان و كسب علـوم   ؛و وهم ،ن شهوت، غضب و خيالقواي جسمي باطني چو .5
من فقد حسـًا،  «آيد چون:  از طريق قواي جسماني و حواس ظاهري به دست مي ،توسط آنها
هـا را از دسـت دهـد، علمـي را فاقـد اسـت.        يعني كسي كه يكـي از قـوا و حـس   » فقد علمًا

ادراكات نفس اسـت  از بعضي ولي  ،ديدن، شنيدن، چشيدن دارند رادراكات جزيي توقف ب
رسـيده كـه نيـازي بـه      تجّرداي از  به مرتبهكه نفس  ،كه فوق ماده است مانند ادراكات كلي

دانند درك چنـين مطلبـي    همه مي ؛جمع بين نقيضينمحال بودن قواي جسماني ندارد. مثال: 
در اينجـا   ؛توقف بر آن ندارد كـه انسـان بـا چشـم و گـوش محـال بـودن آن را درك كنـد        

حاصـل شـده    ،كم و امثال آنقابل درك است. اين حاين مطلب جسماني هم نباشد  حواس
 از مرتبه عالي نفس است. پس نفس از ماده مجرد است.
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م به ذات خود است. عال ،اگر چه انسان چشمان خود را روي هم بگذارد، با اين حال .6

ت خـود پـي بـرد. آن    پس الزم نيست انسان خودش را با قواي ظاهري مشاهده كند تا بـه ذا 
چيزي كه احاطه علمي به خود دارد از آن سمع و بصر نيست بلكه چيزي فوق آن است كـه  

 نفس خواهد شد. تجّرديل بر دلخود 

رود ولي در عوض  كند كه بدن و قواي آن رو به ضعف و پيري مي انسان مشاهده مي .7
ي بود، نفس هم ضـعيف  مادي و جسمان ،شود. اگر نفس تر مي ادركات عقالني و نفس قوي

 شد در حالي كه اين گونه نيست، پس نفس مجرد است. مي

همراه آن معلوماتش هم و شود،  شود دچار اختالل حواس مي انساني كه پير مي پرسش:
يا كسـي كـه    .F1لقِي الخَه فسكِّنَنُ هُرمو من ُنعGفرمايد:  رود چنانچه در قرآن مي از بين مي
شود. پس اگر نفس  د ادراكات و صفات كماليه نفس او هم ضعيف ميشو مي يدچار مريض

  به ضعف گرايد. ،داشت نبايد همراه ضعف قواي جسماني تجّرد
مربوط به ادراك و افعال متعلـق بـه همـان قـواي جسـماني       ،گوييد ضعفي كه مي پاسخ:

بـه   رچـه اگحاصل شـده   انسان اما ادراكات كلي در مسائل عميق فكري كه ذاتًا براي ،است
شود و  دچار ضعف و فراموشي نمي ،چون برايش ملكه شدهاما ، است واسطه قواي جسماني

  تر از گذشته هم باشد. چه بسا قوي

  بقاي نفس پس از مفارقت بدن

اصًال حقيقت وجود با حقيقت علم و قـدرت مسـاوي   «گويد:  مرحوم صدر المتألهين مي
. در قـرآن  »د دارد، علـم و قـدرت دارد  اي كـه از وجـو   است و هر وجـودي بـه انـدازه بهـره    

، همگـي  �}ء إِالَّ يسبح بِحمده و لكـنْ ال تَفْقَهـونَ تَسـبِيحهم    و إِنْ منْ شَي{فرمايد:  مي
؛ خواهد تا آن را بشنود ي ميدگوش داو ،گويند ولي گويند، سخن مي موجودات تسبيح مي

خواهـد تـا آن را بشـنود.     و پيـامبري مـي   د ولـي گـوش نبـوي   نـ گوي انه، سـخن مـي  حّن اسطن
تمام ادراكات براي نفس مجرد است و تا ماده به مرحله «: گويد مي كالم ديگر درمالصدرا 

گوييد من فالن شـي را   . درست است كه شما مي»ري نداردنرسد، ادراك و علم تصو تجّرد
ة اعصـاب بـه مغـز    به وسيله سلسـل و افتد  با چشم خود ديدم ولي عكس آن شي در چشم مي

                                                            
 ».گردانيمو به هر كه عمر طوالني دهيم. خلقت او را به كاستي برمي: «68)، 36يس ( .1
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  كند.  نفس است كه آن شي ديده شده را درك مي ،شود ولي منتقل مي
عرض است ولي آنچـه  الر ببصم ،به بيان ديگر: آن شي ديده شده با مقدمات و قوة باصره

نفـس بـه آن علـم حضـوري دارد. در      و ،نفـس ايجـاد شـده    عقات است در صبالّذمبصر كه 
ونه است. نفس حيوانات هم به همان انـدازه نفـس مجـرد    مسموعات و مشمومات هم اين گ

نفس است، پس با جدايي نفـس از بـدن    دارند. حال كه علم حضوري و ادراك ذاتي از آِن
عبـارت  شـود   علتش اين است كه آنچـه فـاني مـي    ،شود و ماده، نفس باقي است و فاني نمي

ماده  وت و بالقوه است آن محضه نيس فعليتكب از صورت و ماده است و است از آنچه مر
و ولي اگـر بـه حـدي رسـيد كـه صـورت و مـاده نـدارد،          ؛و صورت را به خود گرفته است

پـس فـاني    ،F1ونَُرشَحهم يبلي رإم ثGفرمايد:  مي . قرآنرود اصًال از بين نمي ،دارد فعليت
  شوند. روند و به سوي رب محشور مي نشده و از بين نمي

  تجّردانواع 

ـ 2 و طبيعـي  تجـرّد ـ 1بندي كلي به:  يك تقسيمدر  تجّرد تقسـيم   ،اختيـاري  تجـرّد  ـ
  شود. مي

  ؛طبيعي تجرّد .1

روح حيـواني   گي،چهار ماهو طي شدن ي است كه نطفه پس از بسته شدن، تجّردهمان 
طـي   در مسـير تكامـل   شـود و سـير طبيعـي خـويش را     روح انساني در او دميده مـي و سپس 

. شودمحقق نميطبيعي نباشد علم هم  تجّردو تا  ،است تجّردكات كند. منشأ علوم و ادرا مي
  ؛علوم و ادراكات در اين مرحله از چهار قسم خارج نيست

  طبيعي تجّردادراكات 

ات و بـا اعضـاء چـون چشـم، گـوش، المسـه كـه معـد         اينجادر  الف. ادراكات حسي؛
و ادراك آنهـا   ،دشـو  توسط سلسله اعصاب بـه مغـز منتقـل مـي      اشياءمقدمات است صورت 

در خـود صـورتي مطـابق محسـوس      ،توسط نفس مجـرد اسـت و نفـس چـون مجـرد اسـت      
كند. پس هنگامي كه شما كتابي را ديديد اين ديده شده، بالـذات نيسـت    خارجي ايجاد مي

                                                            
 38)، 6االنعام ( .1
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  بلكه نفس مجرد صورت آن را مانند يك كتاب در ذهن ايجاد كرده است. 

يد و در ذهن خود كوهي يا گنبدي از طـال را  هست اينجاشما اآلن  ب. ادراكات تخيلي؛
  سازي اين تخيل ذهني كار نفس مجرد است. مي

شود مانند حسن، قبح، حـب،   در ادراكات وهمي معاني درك مي ج. ادراكات وهمي؛
اين ادركات را حيوانات هم دارند كه كار نفس است. (اين سه نوع ادراكات همگـي   .بغض

شـود، مجـرد    تي كـه از محسوسـات در ذهـن ايجـاد مـي     جزيي و مجردند ولي نقشه و صور
  .برزخي است و كامل نيست)

كنيد. آنچـه كـه    دوستي را درك مي و مثال شما كلي انسان، حيوان د. ادراكات عقلي؛
هـا دارنـد و    مجرد به معني حقيقي است و عقالنـي؛ همـين مرحلـه چهـارم اسـت كـه انسـان       

  حيوانات فاقد آن هستند.

  اختياري؛ تجرّد. 2

ت جاي او را ي است كه انسان به اختيار خود از عاليق عالم ماده دل كنده و نورانيتجّرد
كات لبه م نفس نواداشتو با مجاهده نفس، تخليه و سپس تحليه  تجّردگيرد. حصول اين  مي

  شود. حاصل مي

  در پرتو كمال يا عدم آنو ألم نفس؛  لّذت

ي نفس ادراك كليات و حقايق، و قوه قوة نظر ؛نظري و عملي است دو قوةنفس داراي 
قـوه  بـا  د در نفس سعملي آن، حركت در پي ادراك نظري است. مثًال درك قبح ظلم يا ح

 :گوييم نفس است. حال مي قوه عملِيتوسط و عمل نكردن براساس ظلم و حسادت  ،نظري
بـرد   مـي  تلّذدائم يا  ؛ به طورابدي است ، وباقي ،نفس انساني پس از آنكه اثبات شد مجرد

  د.شك يا درد مي

  كمال در قوه نظري و عملي نفس

  شود كه قوه نظري و عملي به كمال برسد: نفس در حالي حاصل مي لّذت
: خـدا، مالئـك،   است ماننددرك حقايق عالم هستي  ؛نفس الف. كمال در قوه نظري

ـ عوGفرمايد:  اينكه مي. عالم عقول و وسايط فيض ـ االَ مآد مّل سهـا لَُّك ماءF��   ـات يعنـي كلي
                                                            

  31)، 2. البقره (1
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 .بلكـه احاطـه كلـي كـافي اسـت      ،حقايق را به انسان تعليم داديم. نه اينكه جزئيـات را بدانـد  
وقتي به كليو مـابقي   ،برد كـه موجـود كامـل حـق تعـالي اسـت       پي مي ،م شدات حقايق عال
هـاي شـيطان    و وقتي بـه مقـام توحيـد رسـيد و از شـر وسوسـه       ،و پرتو حقند ّلظموجودات 

اين كمـال حكمـت نظـري اسـت. در     كه  ؛شود يافت دلش به نور عرفان مطمئن مي ي الصخ
-Fو الْمؤْمُنونَ ُكلٌّ آمنَ بِاللَّه و مالئكَته و ُكُتبِه و رسلهGكند:  قرآن مؤمنان را وصف مي

 ناشـي از  ،ألـم و درد او  ،رسيدن به اين كمال است و در عوض دنشبر لّذتنفس انساني  .1
ضعف قوه نظري و پي نبردن به حقايق موجودات از مرتبه باال تا پائين يعني: خدا، مالئـك،  

  است. ديگر حقايق هستي عقول و
و  ،تخليـه  اين است كه انسان صـفات رذيلـه را از خـود    نفس؛ ب. كمال در قوه عملي

خدا پاك  اي برود كه حريم قلب را از غير مزين كند و به مرحله لئفضابه اخالق و خود را 
 به همين است كه پاك شده و رذائل از آن زدوده شـود و درد  ،مرتبه عالي نفسلّذت كند. 

  هاست. غرق شدن در گرداب پستي نفس، مرتبه عالي 
بـه كـار انـداختن قـوه نظـري و عملـي در راه صـحيح و         ،و نفسبما ه ،نفس لّذت ؛پس

و درد و رنـج آن، جهـل بـه     پاك كـردن نفـس از ماسـوي اهللا اسـت؛     و ،درك حقايق عالم
  حقايق و گرفتار اخالق رذيله شدن است.

  به بيان ديگر:
موجودي عين قدرت و حيات است، ايـن وجـود كامـل     ،وجود خداوند تبارك و تعالي

 اسـت:   داراي سـه مرحلـه  خداونـد اسـت،   وجـود ظّلـي   كه اين نظام  .پرتو و جلوه دارد ،لظ
گوينـد.   مي »قوس نزول«سير، آييم به اين  ائين ميمجردات، نفوس و ناسوت. از باال كه به پ

در اثـر حركـت جـوهري و     ،خداوند بر اثر قدرتش، همين ماده كه در عالم وجـود اسـت را  
پـس از وجـود نبـاتي، داراي روح حيـواني و      حركت داده و تكاملي، از نطفه در رحم مادر

د پـاك شـد، مسـتع   ق بـه اخـالق حسـنه شـده و     كـه متخّلـ   شود. پـس از آن  سپس انساني مي
يابد و بـه مرحلـه    ميرا و علم به خدا و حقايق هستي  ،را پذيرا باشد حقيقيشود كه علوم  مي

اش از عالم ناسوت آغاز، به مرحله نفـوس و   عقل كامل خواهد رسيد. پس، حركت تكاملي
» قـوس صـعود  «كه به آن  است، خواهد رسيد 9سپس عقول و عقل كلي كه مانند پيامبر

ه ترقي كـرده بـه   يعني از عالم ماد ؛گويند مي »كون جامع«به همين دليل به انسان  .گويندمي
                                                            

 ».ستادگانش ايمان آوردندها و فرو مؤمنان همه به خدا و فرشتگان و كتاب: «285. همان، 1
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وجـودش واصـل    ه،عالم عقول رسيده است و پس از آن وقتي بـه مرحلـه عقـل كـل رسـيد     

  است. »نفس لذّت«همين شود و در اين مرحله جامع كماالت ميكه  ،شود اهللا مي الي

  جايگاه نفس در مراتب هستي

براي اينكه جايگاه نفس را در عوالم هستي بـه   .نفس از ماده توضيح داديم دتجّردربارة 
كه با توجه به شدت و ضعف  ،دست آوريم به طور خالصه و كلي مراتب هستي و وجود را

  كنيم: بيان مي ،خود متفاوتند را
بـا  اسـت،  مستقل  و به ذات خدا كه موجودي نامحدود الف: هاهوت يا غيب الغيوب؛

  گويند. ميز صفات سلبي و ايجابي قطع نظر ا
ذات خداوند با مالحظه همه صفات كمالي اعم از سـلبي و ايجـابي كـه    به  ب: الهوت؛
  .گويند، ميعين ذات خداست
عـالم هسـتي متـأخر از ذات و صـفات خـدا را كـه عقـول مجـرده اسـت،          ج: جبروت؛ 

  گويند.
  ت را، ملكوت گويند.وجود متأخر از عقول مجرده كه عالم نفوس كلي اس د: ملكوت؛

ترين مرتبه وجود، عالم طبيعت و ماده است چه زميني باشـد   و سپس نازل هـ : ناسوت؛
  گويند. چه آسماني كه به آن عالم ناسوت مي

كنند چون جمع بين: مجردات، ملكوت و عالم  تعبير مي» كون جامع«جايگاه انسان را به 
  است كه از عقول مجرده متأخر است. نفس مجرد، مرتبه ملكوتي جايگاهماده است. اما 

  هتفاوت نفس و عقول مجرد

اشـتراك   تجّردنفس و عقول مجرده هر دو در  ؛ممكن است اين پرسش مطرح شود كه 
اين در تفاوت اين دو  گوييم: در پاسخ مي ؟!دارند پس چرا مرتبه نفس از عقول متأخر است

اما نفس انسان اگرچه ذاتـًا   ،ت مجردندهم در مقام فعلي ، وعقول مجرده هم در ذات ،است كه
ه نيـاز دارد. اگـر چشـم    ت برسد بـه مـاد  خواهد به مقام فاعلي وقتي مي ،ه است وليد از مادمجّر

و اگـر ديگـر    ؛ممتنع ن براي نفسامكان ندارد، اگر گوش نباشد شنيد براي نفس نباشد، ديدن
لبته نسبت دادن شنيدن به گوش يـا  تواند انجام دهد. ا آالت و ادراكات نباشد نفس كاري نمي

يـك موجـود اسـت كـه      ديدن به چشم از باب ضيق تعبير است و گرنـه همـة ادراكـات از آنِ   
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 ، وابـزار احتيـاج دارد   ، بـه مارتباط بـا عـالَ   رايولي در اين ادراكات، نفس ب ؛همان نفس است
الزم نيسـت مـادي   برزخي اسـت و   ،است ولي اين بدن مندم برزخ هم، به بدن نيازحتي در عاَل

  توانيم سير كنيم. باشد، مانند بدن برزخي ما در عالم خواب كه با آن در همه جا مي

  قواي نفس

ت رسيدن نفس، قوا و نيروهايي به عنوان ابـزار الزم  گونه كه گفته شد براي به فعلي همان
  :كه شامل است
  نفس در اين مرتبه داراي سه نيرو است: ـ قواي نباتي؛1

هضـم و جـذب مـواد الزم و دفـع      ،كه فايده آن، تمايل به غذا، تنـاول  ؛غاذيه ةقو الف:
  است. بدن مواد زايد
  بدن است. كاركرد آن مصرف مواد غذايي در جهت رشد و نمو ؛ة منميهقو ب:
يد مثل بـراي عـدم انقـراض نسـل بشـر      لاعمال مربوط به تو ،كار اين قوه ؛مولده ةقو ج:
  است.
  شوند: ل دو بخش ميشام ـ قواي حيواني؛2

گانـه ظـاهره يعنـي: المسـه،      پـنج  يهـا  ي شـامل حـس  ئقواي دهگانه ادراكي و جز الف:
واهمـه،   ةمشترك، قوة خيال، قو هاي باطنه: حس ه. و شامل حسباصره، سامعه، ذائقه و شام

  متصّرفه. ةحافظه و قو ةقو
ـ منشأ 1ست: هاست كه خود دو بخش ا اين بخش مربوط به اراده، حركت و فعاليت ب:

ــ قـوة   2 ،الت نفساني ناشي شده از دو قوه شهوت و غضبيحركت كه عبارت است از تما
كـة اعصـاب و تارهـاي مربـوط بـه حركـت و       ه عبارت است از قواي محّرك ،حركت رمباش

  شوند. هاي بدن كه سبب باز و بسته شدن عضالت مي ماهيچه
دو بخش  و داراي ،ح و نفس انسانيترين مرتبة رو عالي ،اين مرتبه ـ قوة عقل و فكر؛3
  است:

  و حسن و قبح اخالق و افعال است. ،درك كننده مفاهيم كلي قوه عقل؛ الف:
و  كه تحـت تـدبير عقـل و كـار كـردش تصـرف در مفـاهيم كلـي، ضـم          قوه فكر؛ ب:

 ه تركيب آنها و تشكيل قضايا و ربط ميان آنهاست تا قضاياي مجهول را روشن كند، اين قـو
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  گويند. له ميمقام عمل تحت قوه واهمه باشد به آن متخي اگر در

اي از  براي اهل فن روشن اسـت و مـا خالصـه    ،آنچه كه از قوا به طور خالصه گفته شد
چهارگانـه بيـان   را بـه صـورت    نفـس  مرحوم نراقي كه قواي ولي به تبِع 1؛آن را بيان كرديم

  يك را ذكر خواهيم كرد:فايده و كاركرد هر  ،پس از بيان آنهاما نيز  ،كرده

  الف: قوة عاقله

» عقـل نظـري  «كاركرد آن يـا: ادراك كلـي و نظـري حقـايق امـور اسـت كـه بـه آن         
دهـد كـه    با دليل و برهان نظر مـي  ،استپيدونه كه از اسمش گ همان ،عقل نظري .گويند مي

ل خيـر و  : ادراك و تميـز افعـا  قوه عاقلـه و كاركرد ديگر  .مثًال: خدا، و مالئك وجود دارند
گوينـد. اگرچـه وادار   » عقـل عملـي  «و حسن و قبح آنها از يكديگر است كـه بـه آن    ،شر

كردن انسان بر طبق اين ادراكات را مرحوم نراقي به عقـل عملـي نسـبت داده ولـي بـه نظـر       
و از عملـي نهـي    ،بـه عملـي امـر    اينكـه ولـي   ؛رسد كاركرد عقل عملي تا حد تميز است مي
كنـد نـامش وجـدان و فطـرت انسـان       ندارد بلكه آنچه امر و نهي مـي به عقل ربطي  ،شود مي

توان بـه   و نهي از ظلم را نمي عدالتاست. يعني پس از درك حسن عدل و قبح ظلم، امر به 
  كند. عقل نسبت داد بلكه نيروي وجداني و دروني اين امر و نهي را صادر مي

  غضبيهب: قوة 

مال، ناموس، وطن و دين است. از فوايـد ديگـر    ت و دفاع از جان،يمكاركرد اين قوه ح
بر اثر اين قوه است كه اگر انسان از اين ه است؛ ه و وهميمقابل قوه شهوي راين قوه، غضب د

ت و غيـرت آن  يمكند و با ح بهره برد، نفس خود را عتاب و مالمت مي در مسير شّرقوه دو 
 ،اش كنترل ديگر قواسـت ولـي   ظيفهچون درست است كه قوه عاقله و ،كند دو را كنترل مي

به كمك قـوه عاقلـه    غضبيه ةروند و قو گاهي صاحبان قوه شهوت و واهمه زير بار عقل نمي
  در مقابل ديگران تصور كرد.غضب  ،را غضبيهتوان تنها فايده قوه  آيد. بنابراين نمي مي

                                                            
، از آثـار مانـدگار مرحـوم اسـتاد كـه ديـالوگي اسـت ميـان دو         65ـ   63، ص »آغاز تا انجـام «. نك: كتاب 1

در زنـدان اويـن در حـال     1356دانشجو در موضوع اصول عقايد و مباحث كالمي كه توسط ايشان در سـال  
وجـه اينكـه نگـارش ايـن مجموعـه توسـط       سپري كردن محكوميت ده ساله، نوشته شده اسـت. نكتـه قابـل ت   

مرحوم استاد مصادف با رشد مباحث التقاطي و گرايش برخي از نيروهاي مبارز به ماركسيسم بوده است كه 
 ل).، (م ،اين خود نشان از آن دارد كه استاد مرحوم چگونه مطابق با نياز زمانه دست به قلم برده است
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  ج: قوة شهويه

هـدف و   .قـوه شـهويه اسـت    ،به كمـاالت برسـد   دتوان از ديگر قوايي كه نفس با آن مي
و ادامه  ،ي براي اكلههاي ال برداري از نعمت فايده اصلي اين قوه با حكمت خدادادي، بهره

ولي اصـرار بـر خـوراك و شـهوت جنسـي بـدون        حيات و هم چنين ادامه نسل انسان است.
هـائم و  انسان را از مسير كمال انساني خـارج و در مسـير ب   ،از ناحيه قوه عاقلهو كنترل تربيت 

دهد و از عبوديت خالق خارج و به عبوديـت شـكم و امـور جنسـي سـوق       حيوانات قرار مي
  دهد. مي

  :از ديدگاه افالطون رابطة قوه غضب و شهوت

ماند كه نرم است و قابليت انعطاف دارد ولي قوه  مانند طال مي غضبيهقوة «گويد:  وي مي
يعني قوه شهوت بلنـدپروازي   ؛»استشهويه مانند آهن است كه سخت بوده و انعطافش كم 

اگـر كسـي در دو قـوه    «گويـد:   وي سـپس مـي   .تواند او را مهـار كنـد   دارد و قوه غضب مي
شهوت و وهم فرو رفته باشد خيلي سخت است كه بـه كمـال و فضـل برسـد مگـر اينكـه از       

انـد كنتـرل و    ت و غيرت غضب استفاده كند و آن دو را كه از حد اعتدال خـارج شـده  يمح
بر شهوت و وهم نتوانسـت   غضبيهبنابراين اگر عالوه بر مقهوريت قوه عاقله، قوه  .»مهار كند
 ،و مقهور آنها شد، اميدي به اصالح اين انسان نيست. مگر اينكه شهوت و وهـم  ،پيروز شود

و در هـر   ،كه اميد به بازگشـت و اصـالح هسـت    ،به ياري قوه غضب شود ،مقهور قوه عاقله
رحمت خدا مأيوس شد چون درهاي رحمت الهي هميشـه مفتـوح اسـت و     صورت نبايد از

و كساني كه در راه ما تالش «� }والَّذينَ جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا{خود او گفته است: 
  1.»دهيمهاي خود را به آنها نشان ميكنند قطعًا راه

  د: قوة وهميه

تصرفات در امور و معـاني جزئـي اسـت مـثًال: فـالن       كاركرد و فايدة اين قوه، ادراك و
چيـدن، امـور دقيـق،     صغرا و كبـرا ها،  ها، نقشه كس دوست يا دشمن است و مجموعة طرح

گـردد تـا انسـان را بـه اهـداف صـحيح        ه استنباط مـي همگي توسط قوه وهمي ؛خدعه و مكر
  برساند.

                                                            
 69)، 29. العنكبوت (1
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  شود سه گونه است: تصرفاتي كه در امور جزئي مي

  مانند: حب و بغض، دوستي، دشمني و صداقت. ؛امور معنويادراك . 1
تصـور گنبـد   مـثًال  يـا   ،ينسـ هاست مثًال تصور حسـن يـا ح   كه ادراك صورت خيال؛. 2

 حضرت معصومه(س).

3 .در اين قسمت له؛متخي، صـغرا و  سازد و از تركيـب   ول ميحمه موضوع و مقوه وهمي
 كند. گيري مي ، نتيجهكبرا

ريـزي   ز قوه متصرفه است؛ قوه متصرفه كـه كـارش تركيـب و برنامـه    ا يقوه متخيله بخش
ـ فم«است اگـر در اسـتخدام عقـل باشـد بـه آن       و اگـر در   »اهللا موجـود «گوينـد ماننـد:   » رهكّ

گـوييم: علـي شـجاع اسـت،      هنگـامي كـه مـي    .گوينـد  »متخيله«باشد به آن  يهاستخدام وهم
» اسـت «رابطـة بـين علـي و شـجاعت كـه بـا       ، و »وهـم «با » شجاعت«و ، »قوة خيال«با » علي«

  شود. درك مي »قوه متخيله«شود، توسط  مشخص مي
توانـد دائمـًا    ولي به نظر ما ايـن قـوه نمـي    ؛ه هميشه شيطاني استقوة وهمي ،به نظر برخي

شيطاني باشد و گاهي رحماني است. اگر اين قوه به طور كلـي شـيطاني بـود خداونـد آن را     
هـا   دانند علتش اين است كـه انسـان   ه را شيطاني ميلت اينكه قوه وهميكرد. البته ع خلق نمي

  كنند. كنند و اگر رها شوند از آن سوء استفاده مي نوعًا از اين قوه استفاده شيطاني مي

  اولين قوا در انسان

اگرچه قوه عاقله برترين قوا در انسان است ولـي اولـين مرتبـه وجـودي انسـان ايـن قـوه        
طبيعت و ماده است كه صورت نطفه و نباتي دارد و تا چهار مـاه در   ،انسان نيست. اول مرتبه
شود و  روح حيواني پيدا مي ،پس از چهار ماه ؛گياه در حال رشد استيك جنين مادر مانند 

هه و قواي شهويمرتبه بعدي اوست، پس از آنكه بـه مرحلـه انسـاني رسـيد، بـه مرحلـه        غضبي
بنابراين قواي  اوست و انسانيت انسان به واسطه اين قوه است.ي ارسد كه اقوي القو تعقل مي
  آيند. قبل از قوة عاقله به وجود مي غضبيهشهويه و 

  و دردهاي قوا و غرائز چهارگانه لّذت

و  لـّذت مطابق طبيعت خـود   ؛هه و وهمي، شهويغضبيهه، عقلي هر يك از قواي چهارگانة:
ابق طبـع اوسـت، و   يك رسيدن به چيزي است كه مطـ  هر لّذتبه طور اجمال،  ؛لمي دارندَا
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  :و با اين تفصيل كه نرسيدن به چيزي است كه مطابق طبع اوستدرد و الم هر يك، 
و امـور   ،اموري عملي را بـا عقـل عملـي    ،بدان وسيله انسان ه خلق شده تاقوة عقلي الف:

ايـن   لـّذت يابـد.  ادراكي را با عقل نظري، درك كند و به حقـايق امـور معرفـت و شـناخت     
و الم آن جهل، نفهميـدن و عـدم درك حقـايق امـور چـون خـدا،        ،غريزه در معرفت و علم

  مالئك است. و پيامبر
كه براي دفاع از خود، دين و نـاموس و تشـفي و انتقـام اسـت تـا زمـاني        غضبيهقوه  ب:
شكسـت   دارد كه بتواند آنها را عملي كند و بتوانـد بـر ديگـري غلبـه كنـد ولـي اگـر        لّذت

  بخورد و نتواند به پيروزي دست يابد درد و الم اين قوه است.
ش در به دست لّذتجنسي و بقاء نسل است،  لّذتقوه شهويه كه براي تحصيل غذا و  ج:

آوردن خوراك و جنس مخـالف اسـت و اگـر بـه آنهـا دسـت نيافـت، گرسـنگي خـورد و          
  درد و الم دارد. ،محروميت كشيد

و ايجـاد رابطـه ميـان موضـوع و      ،ادراك جزئيـات و معـاني آن   ه كـه بـراي  قوه وهمي د:
دشمن يـا دوسـت مـن    شخص فالن  :ش در درك معاني جزيي است مثاللّذتول است، محم

  ول نتواند رابطه برقرار كند.محو الم و درد آن هنگامي است كه بين موضوع و م ؛است
دهيم به نوعي مسامحه صورت  يها و دردها را به قوا و غرائز نسبت م لّذتالبته اينكه اين 

وسـايل و لـوازم بـراي     ،آالم و لذائذ در حقيقت از آن نفس است و ايـن قـوا   ،گرفته و گرنه
، يعنـي نفـس بـه    »ويل الُقها ُكحدتفس في والنَّ«گوينـد:   اند. در فلسفه مي يا الم نفس لّذت

به واسطه هر يك از اند. شما وقتي  و همگي آنها كارگزاران نفس ناطقه تنهايي تمام قواست
دهيـد بلكـه    را به هـر يـك از آنهـا نمـي     لّذترسيد، نسبت درد يا  يا درد مي لّذتاين قوا به 

نيسـت بلكـه، يـك     » مـن «بردم، من درد كشيدم. در وجود شما چند تـا   لّذتگوييد: من  مي
  است كه همان نفس ناطقه انساني است.» من«

  بيشتر است؟قوه كدام  لّذت

  :ها از آن قوة عقليه است چون لّذتهاي چهارگانه بيشترين  لّذتدر ميان 
ت نفس است. تصديق به وجود خدا، مالئك، معاد، حسـن و  قوة عقليه جنبه فاعليالف: 

غضـب، شـهوت و وهـم،     :قبح افعال، اينها كار و فعاليت نفس است. ولي قواي ديگـر يعنـي  
باني شد، يا گرسنه شد يا يك امر عصانسان ضي نفس هستند. هنگامي كه َرجنبه انفعالي و ع
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  1.شوند جزيي را تصور كرد هر يك از اين سه قوه تحريك مي

حـاظ اسـت كـه    لدارد از ايـن  بر لّذات ديگر قـوا  ه قوه عقليلّذت برتري ديگري كه  ب:
هميشـه بـا او    ،مراتب تكامل انساني رسـيد  بهقوه عقليه  باقابل زوال نيست، يعني وقتي انسان 

بـاز   ،اخـتالف حـاالت و احـوال   با ولي  ؛ديوانه شوداينكه مگر  ؛شود زايل نمي هست و از او
غرائـز چـون    و ولي ديگـر قـوا   ،شود تر مي هم عقل باقي است و هر چه بماند قوه عاقله قوي

گيرند كـه بـه    اي در ضعف قرار مي شوند و گاه به اندازه هستند كم و زياد مي يمنفعلة عرض
  شوند. طور كلي منتفي مي

  !تعجب از كساني است كه و ...
كمال را خوب  دانند! هاي حسي مي لّذت دررا منحصر  لّذت !تعجب از كساني است كه

اگـر در زنـدگي بـه     انـد!  كـرده هاي شهوت جنسي قلمداد  خوردن، خوب پوشيدن و برترين
تـرين بـه حيوانـات     توان گفـت جـز اينكـه شـبيه     دنبال سه قوه غير از عاقله رويم مگر چه مي

دفـع  بـراي  لي انفعـالي و  مع ،واقعي نيست بلكه لّذته و حيواني هاي حسي لّذت !واهيم شدخ
و شـهوت  اگر نطفـه   ،خورد تا رفع آن كند الم است. اگر گرسنگي به او فشار آورد غذا مي

امـري واقعـي و وجـودي     لـّذت دهد تا دفـع درد آن كنـد.    فشار آورد عمل جنسي انجام مي
از ايـن   انسـان  براي همين اسـت كـه   ؛و حيواني امري عدمي استهاي حسي  لّذت ،است اما
  2شود چون راحتي از الم و دردهاي عدمي، خير و كمال نيست. ها سير نمي لّذت

  وتعجب ديگر!
دهنـد و كمـال    س جلوه مياز افرادي است كه خود را به شرع بسته و مقد !تعجب ديگر

و نرفتن به جهنم و نسـوختن بـا آتـش     ؛انسان را در رفتن به بهشت و در آغوش گرفتن حور
تا با حورالعين  ،زحمت بكشددر اين دنيا اين چه كمالي است كه انسان عمري  .دانند مي آن

از بهشت و حور و آتش دوزخ بسيار سخن به ميان شود؟! درست است كه در قرآن  همبستر
نفـس بـراي ايـن امـور      رياضتو اين همه عبادت  ؟!آيا كمال انسان در اينهاست ،آمده ولي

                                                            
توان گفت هميشه انفعالي است مثال، شما بدون هـيچ تحريكـي گنبـد حضـرت      قوه واهمه نمي . البته درباره1

كنيد. مگر اينكه گفته شود: منشاء تصور گنبد همان تصورات جزيي قبلي است كـه   را تصور مي 3معصومه
 در صقع نفس وجود دارد.

لم و جهل، ناراحتي و درد دارد . دربارة امور عقلي هم شايد همين مطلب صدق كند چون انسان از عدم الع2
طالب مال و علم « :رود تا دفع اين الم كند. مضمون روايتي اين است كه و براي همين دنبال فهم و درك مي

 ».شوند سير نمي
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ت انسان بـه ادراك امـور   است؟! مگر جز اين است كه اين عبادت مزدبگيران است؟! انساني
انسان نبايد براي رسـيدن بـه حـور و غلمـان باشـد       تالش .واقعي، انس با خدا و اولياء اوست

و «� �}الَّ ليعبـدونِ نْـس إِ و ما خَلَقْت الْجِـنَّ و اإلِ {اهللا باشد:  فةبلكه عبادتش مقدمه براي معر
كسي كه خـداي واقعـي را شـناخت، او را رهـا      ».جن و انس را نيافريديم مگر براي پرستش

ولي  ،آيد معرفت خدا مي طبعًا در پيهاي بهشتي بسنده كند. اگرچه آنها  لّذتكند و به  نمي
  چيز ديگري است. ،هدف

كساني عبادت خـدا  «رمايد: ف كنندگان و اهداف آنها مي دربارة عبادت ×حضرت امير
ار است كه پـولي خـرج   هاي آخرت، اين عبادت تج كنند براي رسيدن و رغبت به نعمت مي
گروهـي از تـرس آتـش الهـي خـدا را       .فروش كرده سودي ببرندو ي خريد عاتكنند تا م مي

 ،كنند، اين عبادت بردگان اسـت كـه از تـرس عتـاب و مجـازات صـاحب خـود        عبادت مي
و بـه دنبـال   كننـد   عبـادت مـي   ،هـاي او  از روي شكر نعمـت  ،و گروهي ؛كنند يبري م فرمان

و  ×سيدالســاجدين  2.»د، ايــن عبــادت آزادگــان اســتيســتنبهشــت و تــرس از جهــنم او ن
ـ ّني جمعاً فو ال طَ كن نارِوفاً مخَ تكبدعما «د: نفرماي مي ×اميرالمؤمنين تلكـن  ك و

جدُتوك أهالً للعفَ ،ةباد3.»تكعبد 

  در كشور تن ،زع و جنگ قواي نفستنا

نفس انسان به حسب فطرت اوليه از تمـامي صـفات و ملكـات اخالقـي خـالي اسـت، او       
باشد. در اصطالح به موجودي كه خالي از  ي ندارد ميفعليتكه  ،قوة محضداراي موجودي 

قوة محض استحاوي ت و فعلي، »هتنازع ميان قـوا   بر اثر ،آن از پس و گويند» وليوالي اُي
ت ميبه فعلي تـابع غلبـه هـر يـك بـر       ،ت يافتن نفس پس از تنازع قواي چهارگانـه رسد. فعلي

يـا ملكـي    ، وكشمكش قواي متضاد و اثرهاي متباين آنها، نفس يا شيطاني رديگري است. د
در عالم برزخ و قيامت، بدن و تـن انسـاني   روح و نفس از بدن، پس از مفارقت  .خواهد شد

و كيفيـت صـورت بـدن     بع همان ملكات و صفاتي است كـه در دنيـا كسـب كـرده اسـت     تا
  .برزخي و آخرتي تابع غلبه هر يك از قواي نفس است

                                                            
 56)، 51الذاريات ( .1
 237البالغه، حكمت:  . نك: نهج2
 186، ص 67ج  ،. بحاراالنوار3
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  تمثيلي از تنازع قوا

براي تقريب به ذهن و فهم بهتر تنازع قواي نفس و ستيز هر يـك تـا رسـيدن بـه مرحلـه      
ك يـا حكيمـي، سـگ،    لـ اي، م خانـه هايي زده شده از جمله؛ فـرض كنيـد در    مثال ،پيروزي

اند و هميشه با هم در حال كشمكش و جدال هستند و هـر   خوك و شيطاني با هم جمع شده
و تـن  بـردار او. گويـا پوسـت     حاكم خانه است و ديگـران فرمـان  او  ،بعچيره شد به َط كدام

قل، سـگ  ملك يا حكيم ع ؛اند كه اينها در او گرد هم آمدهاست اي  انسان چون همان خانه
و شيطان، عالمت قوة  ،ور شدن به ديگران غضب، خوك نماد شهوت جنسي به لحاظ حمله

است. 1هوهمي  
او را بـه ظلـم، آزار، دشـمني و     ،بـود  2كه نمـادش سـگ   غضبيهقوة توضيح بيشتر اينكه: 

 ،فـواحش  ،او را بـه منكـرات   ،ه كه نمادش خوك اسـت دارد. قوة شهوي اذيت ديگران وامي
كـارش ايجـاد    ،و قـوة شـيطاني وهمـي    ؛خواند و اعمال جنسي فراميطعام ن حرص برخورد

كنـد كـه هـر يـك از غضـب و       زمينة تهييج اين دو قوة ذكر شده است و انسان را وادار مـي 
 ؛اي بازدارنده است قوه، شهوت را عملي كند. اما قوة عاقله كه چون پادشاه حكيمي داناست

و صـحيح   ،ه حق را باطلد و در مواردي كه قوة وهميكن او انسان را از مكر شيطان حفظ مي
سير تاريك، مكند، آنها را از هم تميز داده و به انسان در اين  مخلوط و جابجا ميسقيم با را 

قواي ذكر شده را نه منفك  ،بخشد. عقل در اينجا با سياست و برنامه خود نورانيتي غالب مي
دهـد و در مملكـت بـدن، عـدالت      دال سـوق مـي  بلكه همگي را به راه وسط و اعتاز انسان، 
از عقل در مسير خود  ،شود. ولي اگر آنها بر عقل چيره شده و او را شكست دهند حاكم مي

تحـت يـوق غضـب،     ،اي كه بايد چون پادشاهي دانا حاكم باشـد  كنند و قوه سوءاستفاده مي
بـا   ،تهفاتت آنهـا شـ  گيرد و خود، چون آنها شده به مسـاعد  ة شيطاني قرار ميشهوت و وهمي
، در پـي آن  كـه  و معلـوم اسـت   ،كنـد  تر مـي  چگونگي اعمال آن قوا را راحت ،مكر و حيله

 ،مگر اينكه خدا به فريادش رسـد  ؛شود دچارش مي ،شقاوت ماندگار و هالكت ابدي انسان
ن ، عقل حاكم كشور بـد راهه از بي با بازگشتو  راه به راه باز گردد از بي خدا، و با توجه به

                                                            
بـرداري سـوء    ها از آن بهـره يست اما چون به نحو مداوم و نوعاً انسان. گفته شد: قوة وهميه هميشه شيطاني ن1

 كنند، به آن شيطاني گويند. مي
. مذموم بودن سگ، نه به لحاظ رنگ و صورت خـارجي آن، بلكـه بـا توجـه بـه غلبـة مفهـوم درنـدگي و         2

 ور شدن و ايجاد جراحت است. حمله
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رستگاري در پي آن است: شود كه برقرار ميدوستي و وحدت  ،صلح ،ميان قوا تعادل ه،شد
اش عقـل   مغلوبـه  ، طرفسخت ين كارزاِردر او اگر خداي ناكرده  �}ّكاهاز نْم حلَفْاَ دقَ{

  F.1اهاسد نْم د خابقَ وGكشانند:  انسان را به پرتگاه و سقوط ميديگر قوا، ، باشد

  !ا در ديگر موجوداتتنازع قو

و حيوانات هم قوايشان بـا   ، شياطينآيا اين تنازع فقط در انسان است يا مالئك :پرسش
  هم در جنگ و گريزند؟!

ت جسماني و لوازم آن ااند و جه عقل محض »مالئك«براي اينكه  گوييم: در پاسخ مي
كمـال   ص،ر دايره نقاند و به همين دليل د طبايع مختلف خالي ،صفات ،از اخالق ،را ندارند

 ،همـين  ايبـر  ؛ه و شـيطاني هسـتند  ه، شـهوي يخالي از قواي غضـب و گيرند،  و تحول قرار نمي
ـه قـوة   هـم غلبـه از آنِ  » شـياطين «شود. در  ر نميتنازعي در آنها تصواسـت و تنـازعي    وهمي

غلبه  اين دو قوه ،ند وليهستشهويه  و غضبيهچه داراي قواي رهم گ» حيوانات«وجود ندارد. 
  دارد و آنچه هست اختالف در غلبه هر يك بر ديگري است. 

و بقاسـت نهادينـه شـده،     تجـّرد كه عالوه بر آن سه قوه، عقـل كـه منشـاء    » انسان«در  اما
ت لكيـ ت و متنازع وجود دارد. انسان موجـودي اسـت جـامع كـه از: جمـاد، نبـات، حيوانيـ       

معجـوني اسـت از   و ر اسـت، ا قابـل تصـو  به همين دليل نقـص و كمـال در او    و تشكيل شده
به همين دليل ميان قواي او هميشه  ؛اي شامل تمام حقايق و نسخه 2»عالم خلق«و  »عالم امر«

بـه جايگـاهي خواهـد     ،جنگ و گريز است و اگر در اين كارزار ساير قوا مقهور عقل شوند
بـراي عقلـش   رسيد كه از تمام موجودات حتـي مالئـك برتـر خواهـد بـود و ديگـر رقيبـي        

  ماند تا منازعه پابرجا باشد. ولي خدا نكند كه عقل، مغلوب شود! نمي

  نفس چهارگانةحاالت 

ه، شـهوي  اي:اشـاره بـه قـو    ؛ه در قـرآن امه و مطمئّناره، لواند منظور از نفس ام برخي گفته
ـ   ه و عاقله است و حـال آن غصبيكـه، امامـه و مطمئنـه  اره، لو،   ـ و هـم چنـين ملهاف اوصـ  ؛هم

                                                            
طعاً رستگار است و هر كس آن را با گناه آلوده كند، هر كس نفس را پاك كند ق« 10ـ   9)، 91الشمس ( .1

 ».قطعاً محروم است
عالَم ماده را گوينـد  » عالم خلق«شود مانند مجردات، و  ، عالَمي است كه به امر حق، موجود مي»عالَم امر. «2
 ».اَال له الخلق واألمر«
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  حاالت و كاركردهاي نفس است: ،چهارگانه نفس با توجه به اختالف احوال

1اره. نفس ام  

اگر قوه عاقله مغلوب و تسليم ساير قوا شود بدون اينكـه در مقابـل آنهـا     ،در كشور بدن
گويند. در قرآن يكي از تعابير دربـاره نفـس    اره ميبه آن نفس ام ،حالت تدافعي داشته باشد

همانا پيوسته نفس، انسـان را بـه   « ،1}ما رحم ربي مارٌة بِالسوء إّالألَ سفْانَّ النَّ{همين است: 
هاي آدمي  . هوا و هوس»رحم نمايد مكند مگر اينكه پروردگار كارهاي زشت، بسيار امر مي

و بـرآوردن   ،و گفتـار زشـت  كـردار  مربوط به ايـن حالـت از نفـس اسـت كـه انسـان را بـه        
  كند. هاي نفساني امر مي شتمايالت و خواه

  ه . نفس لوام2

هه و گاه انسان در تنازع و تدافع ميان قوة عاقله و قواي شهويخـورد و   ، شكست ميغضبي
ولي چون نفسش پاك است، او را بسيار مالمـت   ،شوند آن دو پيروز مي ،در كردار و گفتار

ود. البته ايـن حالـت نفـس    ش هم تعبير مي »وجدان«كند. از اين حالت نفس به  و سرزنش مي
خـود را از   و نقـش كارسـاز  شده به تدريج ضعيف  ،گفتار نارواو گاهي بر اثر تكرار اعمال 

بـراي اهميـت    ، و ه زمينه و زيرساخت براي بازگشت و توبه اسـت دهد. نفس لوام دست مي
ـ قالْ ومِيبِ مسقْالُا{كند:  همين كاركرد است كه خداوند در قرآن به آن قسم ياد مي يامة، و 

الزمـة  . »گـر  و قسم به نفس بسـيار مالمـت   ،قسم به روز قيامت« �2}اللوامة فسِالّنم بِسقْال ُا
باكي نيست اگر بـر اثـر    چون انسان بي واست  نفس در آنها همينوجود ها  عدالت در انسان

  .اندگرد ميش كند و از گناه باز شرايطي گناه كرد، خود را سرزنش مي

  همله. نفس م3 

هاي نفس، الهام شدن و از درون يادآور شدن است. اين نفس  از ديگر حاالت و ويژگي
صـاحب آن بـا    رود ولي اگر بيدار شود، خداوند هم عنايت كرده و گاه به خواب غفلت مي

بد و خوب، و حق و باطـل  ميان  كند، قوة تميز  پيوندي كه ميان عالم غيب و خود برقرار مي
در قـرآن مـورد تصـريح قـرار      ،عنايـت و نيـروي تميـز   يابد. اين  ميت الهي، در پرتو عنايرا 

                                                            
 53)، 12. يوسف (1

 2-1)، 75( مة. القيا2
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قسـم بـه نفـس و آن كـس     « ،1}و نَفْسِ و ما سواها، فَاَلْهمها ُفجورها و تَقْواها{گرفته است: 
  .»ها را به او الهام كرد ها و خوبي ب آفريد، پس زشتيسكه آن را متنا

4طمئنه. نفس م  

در اختيـار و فرمـان قـوة عاقلـه قـرار       وهميـه ، شـهويه و  غضـبيه واي، هنگامي كه تمـام قـ  
به  ،اي كه نفس از آرامش خاص برخوردار شده و از اضطراب به دور است گرفت، به گونه
 به باالترين مرحله و اطمينان رسيده» نفس مطمئنه«گويند. صاحب » مطمئنه«اين حالت نفس 

كردن ديگر قواست. او چون نفسش متصل به  بري عقل و مغلوب دلش مستحكم از فرمان و
مقـام   و اگـر مـال  شود و اگر داراي مال و مقامي شد هرگز اسير و زنداني آنها نميحق شده 

و ها ايسـتاد،   هاي نفس و ديگر انسان دنيوي را از دست داد و در قبال آن در مقابل ستمگري
خـورد و بـه هـر آنچـه بـر       ميه نغصهايي بر او عارض شد، در اين راه مشكالت و گرفتاري

خطـاب قـرار داده   مـورد  آيد خوشـحال و خشـنود اسـت. در قـرآن ايـن نفـس را        سرش مي
اي نفسي كـه بـه   « �2}راضيًة مرْضيًة يا اَيُتها الّنفْس الْمطْمئّنة، ارجِعي إلي ربك{فرمايد:  مي

كـه از خـدا خشـنودي و    بازگرد به سوي پروردگارت در حـالي   ،اطمينان و آرامش رسيدي
مصداق كامل اين آيـه،   ،آيد ، چنانچه از برخي روايات به دست مي»خدا از تو خشنود است
ها كه كشيد و طي چند سـاعت اوالد و   است كه با آن همه سختي ×حضرت سيدالشهداء

ـ إل«اصحابش پيش چشمش به شهادت رسيدند، در لحظات پاياني عمر فرمودند:   ي رضـاً ه
ها،  استقامتش در مقابل ستمگريبه ن در حالي اين سخن را فرمود كه نسبت ايشا». ك برضا
اي به خود شك نكرد و دلش قرص و محكم بود به همين دليل شايسته خطاب خداي  لحظه

  بزرگ قرار گرفت.
  
  
  

�  
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م اعمالتجس  
�  

 هايي كه دربـارة جـزاي اعمـال انسـان در آخـرت مطـرح شـده        قبل از پرداختن به نظريه
  :دهيم توضيحي مينفساني و ملكه  دربارة حاّل ،م اعمالبه مناسبت بحث تجس ؛ وستا

  حاّل و ملكه

دهـد كـه مشـمول مـرور      گاهي انسان در عالم طبيعت عمل يا گفتاري را انجام مي :حالّ
ي نگـذارد و  زيـاد در روح انسـان اثـر    ،آن بـار چنـد  يك يا  انجامزمان شده و شايد به دليل 

در روحـش رسـوخ نكـرده شـايد     اثـر آن  چون  ه،دريا بد را تكرار نك كسي كه عمل خوب
كه به اين كردار يا گفتار  مرارت و كسالت باشد ،سختيهمراه ، انجام دوبارة آن براي انسان

  گويند.مي» حاّل«زودگذر 
بـراي چنـد بـار    و نيسـت  گاه كردار يا گفتار حادث شده توسط انسان، زودگـذر   ملكه:
و عجـين  او با روح  ،صورتي كه از عمل يا قول براي انسان حاصل شدهر اثشود و  تكرار مي
كسـي بـه    :گوينـد. از بـاب مثـال    مـي  »هئسـي  هملكـ «يـا   »حسنه هملك«شود كه به آن  ميپايدار 
ه و جـدايي  رسوخ كرداي اعمال و گفتار متواضعانه انجام داده كه تواضع در روحش  اندازه

ملكـه  «كـه بـه آن   ها امكان نـدارد   به اين زودي ،نيفروتبيني و  كوچكخودخلق نفس او از 
كسـي در مرحلـه اول كـه دروغ    ه كـ چنان ؛»هثـ خبيملكـات  «چنـين اسـت   و همگويند » حسنه
گـويي  ، صـفت دروغ د برايش قبح دارد و سخت است ولي كـم كـم بـر اثـر تكـرار     گوي مي

بينـي و   بزرگخـود  ،رتكبـ  ،. يـا بـراي بـار اول و دوم   شـود  مـي  كـّذاب  برايش پايدار شـده و 
 ،را تكـرار كـرد  بيني برتراما به مـرور زمـان كـه خـود     ،قيل استثبراي نفس او  ،فروشيفخر
و{فرمايـد:   شود. در قرآن كه مي ر برايش عادي ميتكبينَ أَساُؤا السةَ الَّذبكانَ عاق نْ أَ  ىأُثم
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اللَّه ياتĤِوا بكنـد تـا كـار بـه      ميبدكاران  ، اشاره به ملكه شدن اعمال سوء در وجود1}كَذَّب
 گـو د و ذاتـًا انسـاني دروغ  نـ كن هـاي الهـي را تكـذيب مـي     رسد كه آيـات و نشـانه   جايي مي

د. كسي كه عمل رذيله برايش طبيعي شده، آن عمل گناه در كتـاب نفسـش ثبـت و    نشو مي
اليـوم   كسفْنَفي بِكَ كتابك ءرَقْإ و{و  2}مُكعم مُكُرائط{فرمايد:  شود، چنانچه مي ضبط مي

عليك كه همان كتاب نفس است. ،3}سيبًاح  
مانند حبة ذغالي است كه در وهله اول سياه و سرد است ولي كم كم كـه  به نفس انسان 

 گـرم، و چـه بسـا    گيـرد و اطـرافش را   شـود، ُگـر مـي    حرارت ديد به مرور سـرخ و داغ مـي  
ماننـد   ،ملكـاتي در روحـش نيسـت   مـر  در آغاز ا ،سوزاند. خداوند انسان را كه خلق كرد مي

آن را ملكه يك روح بدون صورت است. سپس هر عملي را كه انجام دهد، قابليت پذيرش 
بـراي   ،نوشـت توان هر چه خواسـت در آن   مياست كه دارد و مانند صفحه خالي يك دفتر 

ت . ملكـا انـد  شـده  يـا هـدايت   ،منحـرف  ،ملكات دايشيبا پها  م انسانيبين مياست كه همين 
مگر خـدا   ؛كار شاقي است ،ش از نفس و روحا هتبديل و ازالخبيثه وقتي با روح عجين شد، 

بـر اثـر رياضـت نفـس و تكـرار       يـا توبه كنـد   خود، به انسان كمك كند و خودش به اختيار
به خيـر شـود. عينـًا    ختم عاقبتش  ؛و يا با شفاعت در قيامت ، عملي برخالف آنچه ملكه شده

صفتي در او ملكـه شـده، دوري و ازالـه آن بـرايش      ُخلق وو بزرگي كه اگر مانند افراد بالغ 
  كرد.و تربيت توان تأديب  اما اطفال و كودكان را به آساني مي ،مشكل است

جزاي انسان در قيامت چگونه اسـت   اينكهو  ،م اعمالبه بحث تجس ،با اين مقدمة كوتاه
  دو نظريه وجود دارد: ،ب در قيامتقاعكيفيت ثواب يا و درباره چگونگي  .پردازيم مي

اخـروي  هـاي   عـذاب يـا ثـواب    ،براسـاس ايـن نظريـه    الف: جزا غير از عمـل اسـت؛  
اگر فالن جرم را  :شود موضوعه بشري گفته مي جزايي و  ه در قوانينكقراردادي است. چنان
 يـا  ؛مجازات زنـدان دارد  ردامقا فالن عمل خوب را انجام دهد، فالن ي ،كسي مرتكب شود

كند چه تناسبي  كسي سؤال نمي اينجاگيرد. در  ميرا پاداش اگر كردارش خوب باشد فالن 
ديگـر كسـي از    ،بلكه چون قـراردادي اسـت   وجود دارد! ميان دزدي و مثال شش ماه زندان

همـين  ، نيـز كند. دربارة جزاي اعمال نيك و بد در قيامـت   مينپرسش عمل و جزاء، تناسب 
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بگـويي، درختـي در    »ال الـه اال اهللا «اگر شما يك در روايت آمده  ل، به عنوان مثاگونه است

 ،از تناسـب داشـتن عمـل بـا جـزا      لاؤس ،چون خدا گفته اينجا ؛شود بهشت برايت كاشته مي
  معني است. بي

گويد: همين عملي كـه در دنيـا توسـط انسـان      اين نظريه مي ب: جزا نفس عمل است؛
و نمـودار   مجسـم قيامت به صورت جـزا بـراي انسـان    انجام شده ـ چه خوب و چه بد ـ ، در   

در حقيقت گناه يا عبادت، چون در نفس انسان بـه صـورت ملكـه رسـوخ كـرده       و شود مي
همان كيفر اوست. عملي اين شود و  آشكار مي ،تدبه صورتي متناسب با گناه يا عبا ،قيامت

اي اسـت كـه    ريشـه  انندمدهد و  ملكه انسان شده شخصيت او را شكل مي ،كه در اثر تكرار
نفس باقي اسـت، آن ملكـات هـم     اينكهجزء ذات او شده و با توجه به  ،در جان او جا كرده

يا به صورت آتش  ،هاي جاري است ويجو باغ  ور وحباقي است و در قيامت يا به صورت 
  و جانسوز! خانمان برانداز
 �1}و منْ يعملْ مثْقالَ ذَرٍة شَرا يـرَه  رًا يرَهفَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَرٍة خَي{فرمايـد:   در قرآن مي

يـا   .نـه چيـز ديگـر   و  »آن عمل را خواهـد ديـد   خود ،انجام دهديا شر اي خير  هر كس ذره«
يصـلَونَ  ُظلْمًا إِنَّما يأُْكُلونَ في بُطونهِم نارًا و س  إِنَّ الَّذينَ يأُْكُلونَ أَموالَ الْيتامى{فرمايـد:   مي

همـين مـال در   حقيقـت  د نـ خور امـوال يتيمـان را مـي    ،، يعني كساني كه از راه ظلم2}سعيرًا
خـورد امـا ايـن آتـش بلعيـده شـده در        او مـي كـه  اسـت   يآتشـ بدون اينكه بداند همين دنيا 

در اگـر   .و را خواهـد سـوزاند  اآشـكارا   ،قبـي اسـت  اي نه چندان دور كه همان روز ع آينده
ر دارد قيامت چون مورچه در زير دست و پاي خاليق محشـور  كسي كه تكب«ده: آمروايت 
ناچيز، كوچك و ريز او در اين دنيا دارد و متناسب با اين ، نشان از شخصيت »شود و رها مي

هـر چيـزي در    ؛علـت علمـي آن ايـن اسـت كـه      شود.شخصيت به صورت موري نمايان مي
در عالم بيـداري   اشياءبه ه باشد، علم من و شما هاي مختلفي داشت ممكن است صورت ،معاَل

همين علم كيفي نفساني و عرض است، اما در عالم خواب كه از سنخ برزخ است  ،و خواب
و همـين علـم و صـورت     ،علم من و شما در عالم بيداري است متفاوت بابه صورتي  چه بسا
غير شـرعي  انگيز  شهوته اعمال كنمايد. چنان رخ مي متناسبعالم آخرت به صورت  درنيز 

اما در قيامت صورتش عذاب و آتش است. در  دارد يدر اين دنيا براي انسان صورت خوش
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و از ايـن عمـل    و نـيش مـي زنـد،    كند به ديگران فحاشي مي ،كند اين دنيا كسي بدزباني مي
صورت بـه گونـه مـار و عقـرب در آخـرت ظـاهر       و عمل ولي همين  ،آيد خود خوشش مي

به صـورت   خرتآدر گزد. پس صورت چيزهايي در اين دنيا سرور است و  ميشده و او را 
  :الم و درد است

ــفان  ــتين يوســـ ــده پوســـ   اي دريـــ
  

ــران       ــواب گ ــن خ ــزي از اي ــرگ برخي   گ
  

   مــتچــو مــار و كــژد يهــا ايــن ســخن

  

ــژدم    ــار و كـ ــردد و مـ ــرد دگـ ــگيـ   تمـ
  

ان سـخت  تي اسـت كـه بـراي انسـ    ر، در اين دنيا به صوچنانكه عبادت و رياضت نفسو 
  .است لّذتو  يصورتش خوشدر آخرت ولي  ،گذرد مي

نظريم اعماله عالمه مجلسي در تجس  

كه همين نظريه  ـرا   1مرحوم مجلسي پس از آنكه نظريه شيخ بهايي درباره تجسم اعمال
با توضيحات ما و قريب بـه  كرده و  لبه آن اشكا ،كند ذكر مي، ـ عينيت جزاء و عمل است  

  ويد:گ مياين مضمون 
شود، به صورت  اينكه بگوييم همان اعمال و كرداري كه در دنيا توسط انسان انجام مي«

جـوهر   ،ضَريش اين است كه عـ امعن ؛شود مي مجسمجزا اعم از آتش يا بهشت، در قيامت 
گفتـار و   ملكـاتي كـه   ،به ايـن بيـان كـه    ؛آخرت محال استدر شود و اين چه در دنيا و چه 

ات نفساني و عرض قائم به نفس انساني است از سنخ كيفي كنندمييجاد در نفس ما ا، كردار
هـاي اخـروي از سـنخ     مار، عقـرب، آتـش و بهشـت و ديگـر پـاداش يـا عـذاب        حال آنكه،

وجود دارند و قائم به غير نيسـتند. حـال اگـر براسـاس نظريـه       از نفس جوهرند كه در خارج
يا ملكه پديـد آمـده از آنهـا، كـه همگـي      و  همين گفتار و كردارعين تجسم اعمال بگوييم 

و تبـديل   ؛تبديل عـرض بـه جـوهر   همان يعني اين  شود؛ مي ، جزا و پاداش اخروياندعرض
ممكـن اسـت شـما بگوييـد: مـا       در هـر دو دنيـا محـال اسـت.    عرض به جوهر و عكس آن، 

وجـود ذهنـي و   ولـي در ذهـن    ،كنيم كه چيزهايي در عالم خـارج جـوهر اسـت    مشاهده مي
امـا   ،گنبد حضرت معصومه(س) جوهر اسـت و قـائم بـه ذات    :مثًال[ ،يابد تي علمي ميصور

و ماننـد   .نفساني من شـد  كيفو  ،قائم به ذهنعرض وقتي آن را در ذهن خود تصور كردم 
داراي مي در يـك عـالَ  چيـزي  ممكـن اسـت   بنابراين  ]بيندچيزهايي كه انسان در خواب مي
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و اشكالي  باشد يو عرضوجود ذهني  ، داراي لم ديگرو در عاو جوهر باشد وجود خارجي 

م گفت: اين نكتـه درسـت اسـت كـه ممكـن      يدر پاسخ خواه ندارد چون در دو عاَلم است.
و تفـاوت ايـن    ،ذهني داشته باشدوجودي خارج و وجود در ي دو وجود اعم از تاست حقيق

 وجود خارجي انعكاستبعي و است و وجود ذهني  اصليدو همين است كه وجود خارجي 
م دنيا و آخرت هر دو وجـود  كند چون عاَل اين مطلب درباره بحث ما صدق نمي ،است ولي

 حور، عقـرب و آتـشِ   ؛ما در اين دنيا وجود خارجي است ؛ براي اينكه عملخارجي هستند
 م واحـد و در يـك عـالَ  زيبايي دارد وحور گزد عقرب ميوجود خارجي است  ،آخرت هم
  .»جوهر شود و بالعكس، شود عرض نمي ،خارجي

م اعمال بنابراين تجس«گويد: مرحوم مجلسي در حقيقت قائل به نظريه سومي است و مي
د بلكه از سنخ علت و معلول است. با اين توضـيح:  يل هستئهست اما نه به اينگونه كه شما قا

تي ندارد، كي يا شيطاني تفاوَلاعم از خير يا شر، م ،عملي كه در نفس انسان ملكه شده است
شود نـه اينكـه عـين آن باشـد، ايـن كيـف        هر يك از اينها سبب و علت پاداش يا عذاب مي

طبيعـتش ايـن اسـت كـه از او مـار و عقـرب و        ،اعم از نفس شـيطاني يـا ملكـي   نفساني شما 
ملكـات و   ،به بيان ديگرو  شود ولش مار و عقرب يا حور ميعلمكند و حورالعين تراوش مي
و عقرب يا حور را خلـق كنـد و   ، مار وند كه خدا، يا خدا به سبب نفسشروحيات سبب مي

   1.»شودگيري بدن در آخرت به اشكال مختلف را سبب مييا شكل

م اعمالقرآن و تجس  

، براساس ايـن آيـه، آتـش جهـنم بـر كـافران       2}لَمحيطةٌ بِالكافرينَ و إنَّ جهنم{ الف:
حال است نه استقبال، يعني از همين حاال جهنم بـر   اسم فاعل به معني» محيطةٌ«احاطه دارد. 

ملكـه شـده اسـت. اگرچـه مـا چشـم        اوكافران احاطه دارد چـون كفـر و عمـل سـوء بـراي      
م كـافران همـين اآلن   كنيم اما جهن بين نداريم و اين آتش را اآلن درك و لمس نميحقيقت
  سوزاند! هم مي
ـ م تَعمما ُتجزونَ ما ُكنُتنَّإِ{و  3}و الُتجزونَ إالَّ ما ُكنُتم تَعملونَ{ب:  گفتـه   .4}ونَُل
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شـود جـزاي انسـان در     همان عملي كه در دنيا انجام مي ،شود: براساس اين دو آيه شريفه مي
م اعمال است. البتـه دربـاره آيـاتي ايـن چنينـي بايـد بحـث و        آخرت است و اين معني تجس
اگرچـه   ؟عمـال را اسـتفاده كـرد   توان از ايـن آيـات تجسـم ا    تحقيق بيشتري شود كه آيا مي

هـاي  گاه كـه نامـه  و آن« ،1}ترَشنُ حفلصاا ذَإِو{مرحوم نراقي به آيه شريفه:  مانندبرخي 
انـد. و هـم    ها را، صحيفه نفس تلقي كرده  استدالل كرده و اين صحيفه» اعمال گشوده شوند

اي  آيـه شـريفه  از و همچنين  ،10نساء آيه  و 14ـ 13سراء آيه إشريفه  سورهبه  ناداستبا چنين 
كنند و در برابرش بهـايي انـدك    كساني كه آنچه خدا نازل كرده كتمان مي«فرمايد:  كه مي

ديگر آيـاتي كـه از   از و  2؛»دهند كنند، در شكم خود چيزي جز آتش جاي نمي دريافت مي
  توان درباره تجسم اعمال استدالل كرد.  مياين سنخ هستند 

ياتم اعمال در رواتجس  

شـمرده   |قيس بن عاصم كه كتب رجالي اهل سنت او را يكي از اصحاب پيـامبر  .1
ايشان وارد شديم و به  |گويد: با جمعي از بني تميم بر پيامبر اند مي و از او تعريف كرده

حضـرت فرمودنـد:    .اي بفرمائيد ما را موعظه ،نشين هستيم عرض كرديم: ما از عشاير و كوچ
هر  ايرب؛ در پي دارد و اين دنيا آخرتي ،الش هست و هر حياتي مرگ راتي دنبتي ذّلهر عّز«

كننـد و   مالئك اعمـال را ضـبط مـي   [اي هست، هر چيزي مراقب دارد  كاري حساب كننده
اي  نوشـته و اجلـي  دي عقـاب دارد، هـر مـدت    بو هر كار  ،، هر كار خوبي ثواب]اند مراقب
، همانا همدمي است ]شود زماني انجام مي يعني هر كاري جايي نوشته شده كه در چه[دارد 

 ،]كه همان عمل است[اي و او زنده است، اگر آن همدم  شود، تو مرده كه همراه تو دفن مي
كنـد، ايـن    كند و اگر عملي پست باشد، تو را خوار و مالمت مـي  كريم باشد به تو اكرام مي

قيامـت   رملـت، و از تـو د  شوي مگر بـا ع  شود مگر با تو، و تو مبعوث نمي عمل محشور نمي
شود، حال كه بناست اين عمل همدم تو باشد، پس سعي كن عملـت   درباره آن بازپرسي مي

گيري و اگر فاسـد باشـد از او وحشـت     صالح باشد، زيرا اگر عمل صالح باشد با او انس مي
صلصال بن دلهمس كه آنجا بود گفـت: يـا    |. پس از پايان سخنان رسول اكرم»كني مي

  شعر درآوردم تا باقي بماند و به آن افتخار كنيم:صورت ! اين نصايح شما را به نبي اهللا
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ــ ــك انّ رر قتخيـ ــن فعالـ ــًا مـ ــاينـ   مـ

  

  قرين الفتي فـي القبـر مـا كـان يفعـلُ       
  

ــده  ــوت ان تعــ ــد المــ ــد بعــ   و البــ
  

ــه    ــرء فيـ ــادي المـ ــوم ينـ ــُل ليـ   فيقبـ
  

  تكــن فــال فــان كنــت مشــغوًال بشــيء
  

  غُلبغيــر الــذي يرضــي بــه اهللا تشــ      
  

  فلن يصـحب االنسـان مـن بعـد موتـه     
  

  و مــن قبلــه اال الــذي كــان يعمــلُ      
  

  ال إّنمـــا اإلنســـان ضـــيف إلهلـــه   َأ
  

ــيًال    ــيم قلـ ــلُ بيقـ ــم يرحـ ــنهم ثـ   1يـ
  

  !اختيار كن همدمي از كارهايت، همانا همدم انسان در قبر اعمال اوست
-نـدا مـي  مرد به ناچاري پس از مرگ، عملت را براي قيامت مهيا كني، براي روزي كه 

  !دكن و قبول مياو  شود
  اگر مشغول كاري هستي، مباش مشغول به جز آنچه موجب رضاي خداست!

  داده است! و قبل از آن، مگر كرداري كه انجام مي همراه انسان نيست پس از مرگش
  كند! همانا! انسان مهمان اهل و عيالش است، مدتي ميان آنها مقيم است سپس كوچ مي

يا فـالن   ،كاري را در اين دنيا بگويدذاز روايات داللت دارند كه اگر انسان ا اي دسته .2
نقلـي از پيـامبر    ماننـد شـود   رس مـي عمل را انجام دهد، در بيابان آخرت بـرايش درختـي َغـ   

آن ذكـر  ، كـه كشـت   آب و علـف اسـت   بهشت و جهنم بياباني بي«: كه فرمودند |اكرم
هسـتيد كـه بـا عمـل خـود در آن بيابـان يـا درختـي          ايـن شـما   2».سبحان اهللا والحمدهللا است

را  ×شـب معـراج، ابـراهيم   «فرمايد:  . همچنين مي»كنيد ب ميراز مار و عق ريا پ ،كاريد مي
ابراهيم گفت: به امت من سالم برسان و به آنها خبـر ده كـه بهشـت خـاكش      ؛مالقات كردم

كشـت  نسـان در آن  اآب و علف است و آنچه  پاك و آبش گواراست، بهشت صحرايي بي
  3.»اكبر استكند: سبحان اهللا و الحمدهللا و ال اله اال اهللا و اهللا مي

نقل شده كه روزي وضو گـرفتن را بـه محمـد     ×روايت مفصلي از حضرت امير .3

همين كاري كه انجام دادم تو هم انجام بـده!  «دادند پس از آن فرمودند:  بن حنفيه ياد مي
كند كه بـراي تـو    كي را خداوند خلق ميَلچكد، م ان تو مياي كه از نوك انگشت هر قطره

 از ايـن دسـت روايـات بسـيار اسـت كـه بـه حـد         4.»كنـد  تا روز قيامت برايت استغفار مي
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 ، بـراي تـو  كـي از خـدا تـا قيامـت    َلم ،كني رسيده و داللت دارد هر كار خوبي مي 1استفاضه
خـروي نتيجـة عمـل انسـان در     ثـواب و عقـاب ا  كـه،  دهـد   كند و نتيجه مي طلب مغفرت مي

  دنياست.
در  س كـه كـ  آن«درباره نوشيدن در ظرف طال و نقره نقـل شـده:    |از پيامبر اكرم .4

. يعنـي همـين   2»كند مي ]صداي آتش[جير جير  ،ظرف طال و نقره بنوشد. در شكمش آتش
آتش اسـت كـه او تنـاول     ،خورد همين محتويات اآلن كه دارد در اين ظرف آب يا غذا مي

فرمايد:  كه قرآن مي .دنخور كند. عين همان كساني است كه مال يتيم را از روي ظلم مي يم
  3.»خورند همانا آتش مي«

 نَّإِ«يكي از رواياتي كه مرحوم نراقي در جامع السعادات نقل كرده ايـن روايـت اسـت:    
ر خُالكافلنبِن ذَق م ؤْالمرس ايـن  يعنـي كـافر از گنـاه مـؤمن خلـق شـده اسـت. آد        ،»نم

روايت را ما پيدا نكرديم ولي اين روايت عالوه بر بحث سـندي آن، خـالف ظـاهر اسـت و     
بـه  آنهـا  توان گفت: تمام كفار در روز قيامت حاصـل گناهـان مؤمنـان بـوده و گناهـان       نمي

روند! به نظر ما توجيـه ايـن روايـت شـايد همـان باشـد كـه         صورت كافر شده و به جهنم مي
پس عاقبت كساني كه عمل و كردار سـوء دارنـد ايـن اسـت كـه آيـات       س«فرمايد:  قرآن مي

در قيامـت بـه    ؛يعني اگر مؤمني، گنـاه كـرد و از آن توبـه نكـرد     ،4»كنند الهي را تكذيب مي
  شود. و وارد جهنم مي ،مانند يك كافر محشور شده

ـ عمرهـونٌ بِ م المـرء «اين روايت اسـت:   مرحوم نراقياز ديگر روايات مورد استناد  هل«، 
گويد: اگـر   هون و در گرو عمل خويش است. اين روايت اعم است و ميريعني هر مردي م

                                                            
آور  اند ولي به حد تـواتر نرسـيده و يقـين    اي آن را نقل كرده يعني عده ؛مستفاضه. روايات چند گونه است: 1

كرده است كـه اگـر مـورد اطمينـان باشـد، حجـت اسـت.        ؛ خبري است كه يك نفر آن را نقل واحدنيست. 
: لفظ خاصي بـه حـدي   تواتر لفظي. 1آور است. خبر متواتر چند قسم است:  ؛ راويان زيادي دارد و يقينمتواتر

: مضمون واحد با الفاظ متفاوت نقل تواتر معنوي. 2نقل شده كه موجب يقين است؛ اين قسم خيلي نادر است. 
تـواتر  ــ  3كنـد.   را ثابت مي ×ها متفاوت است ولي واليت حضرت امير رخم كه نقلشده مانند حديث غدي

: در يك موضوع خاص، روايات و حكايات مختلفي نقـل شـده كـه بـه هـر يـك يقـين نيسـت ولـي          اجمالي
، و مطلـب را ثابـت   الكـافي دانيم همگي آنها خالف واقع نيست، و حداقل يكي از آنها صادر شده باشد،  مي
 .×هاي مختلف درباره شجاعت حضرت امير حكايات مختلف در مواقع مختلف از جنگنند ماكند.  مي
 229. بحاراالنوار، همان، ص 2
 10)، 4نساء (ال .3
 10)، 30الروم ( .4



 فراز و فرود نفس  = 92

 
يابـد و در   انسان عملي را انجام دهد و اگر خوب باشد، سعادت و اگر بد باشد شـقاوت مـي  

رسد اين روايت داللت خاص  برابر آن بهشت يا جهنم كه خدا گفته خواهد آمد. به نظر مي
ارد و حداقلش اين است كه اعم است.م اعمال ندبر تجس  

  فيثاغورس، حكيم يونانيكالم 

يونـاني   يحكيمـ  اينكـه كنـد. وي بـا    نقل مـي  1اربعين شيخ بهايي كالمي را از فيثاغورس
  است كالم مهمي مطرح كرده:

شود و براي تـو از حركـت    گفتار و كردار تو معارضه و برخورد مي كار،در قيامت با اف«
هـاي سـه گانـه     شود، اگـر ايـن حركـت    صورتي روحاني ظاهر مي ،ليفكري، گفتاري و عم

اي براي شيطان شده و برايـت بـه صـورت شـيطان      ه باشد، مادهيا شهوي غضبيهبراساس قواي 
و هم در آخرت تو را از مالقات بـا   ،دهد شود و هم در دنيا تو را اذيت و آزار مي م ميمجس
و اگر حركـت فكـر، عمـل و قـول تـو       ؛خواهي شد دارد و با شيطان محشور ت باز مينوراني

نديم و همراه توسـت كـه از    ،كيَلبه صورت م ،عقلي باشد و از سنخ غضب و شهوت نباشد
ك در آخرت به جوار حق و كرامت او رهنمون َلبري و به واسطه آن م مي لّذتهمراهي او 

  .»شوي مي

ت نفسقدرت خالقي  

ي ذهنـي و وجـود خـارجي دارد، وجـود     در جاي خـود گفتـه شـده هـر مـاهيتي وجـود      
 ،موجود نيسـت شيء اما در وجود ذهني خواص  ،خارجي خواص آن شيء را به دنبال دارد

ه قند كـه شـيريني دارد ولـي بـا وجـود ذهنـي آن دهـان انسـان         مانند وجود خارجي يك حب
 پس يك وجود ،ه قند در ذهن انسان وجود خارجي علم استاما همين حب ؛شود شيرين نمي

ذهني خودش وجود خارجي است و در عين وجـود ذهنـي، وجـود خـارجي علـم و تصـور       
  است.

آنچـه در بهشـت و جهـنم اسـت معلـول اراده و نفـس        :گويند مي ،درباره قيامتبزرگان 
با اراده نفسش مرغ بريان شـده يـا فـالن ميـوه لذيـذ و هـر چـه         ،است. يعني در بهشتانسان 
گرچـه بـدن    ،ت نفسده به مانند عالم خواب كه با خالقيتشبيه ش .شود خواهد، ايجاد مي مي

                                                            
ها عادت دارند باليي بر سر كلمات غير عربي درآورنـد   است. گاه عرب» پتاغو«. فيثاغورس اصل التينش: 1

 : تشرشل!گويند چنانچه به چرچيل مي
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يـا بـا    ؛كند و مسرور اسـت  گردش مي باغ در آنو او شود،  زير لحاف است، باغي ايجاد مي
و در خـواب انسـان را آزار    ،شـود  منظـره بـد و وحشـتناكي ايجـاد مـي      ،ت نفسهمان خالقي

  دهد. مي
پس معـاد   ،ذهني و روحاني است اينها همگي موجوداتحاال كه يك وقت خيال نشود 
تنهـا   ،چه عذاب جهنم و چه نعمت بهشتي ،در قيامت براي اينكه !معنوي است و نه جسماني

ت نفس موجـود شـده   با خالقي ،خالي نيست، درست است كه حورالعين يا مرغ بريان تصوِر
را اولياي شود. اين قدرت خالقيت نفس  اما موجود خارجي است و آثار مترقبه بر آن بار مي

شيري كه بـه صـورت نقاشـي روي پـرده      ×خدا در اين دنيا هم دارند چنانچه با اراده امام
در طـول   ،ت آنهـا هـم  ت خالقيشود و وجود خارجي دارد. اگر چه قو است، شير واقعي مي

  اراده و علم خداوند است.

  تضاد دنيا و آخرت

اشت و هم آخـرت، يـا بايـد اهـل     شود هم دنيا را د دنيا و آخرت با هم تضاد دارند، نمي
، در يك سينه دو قلب وجود نـدارد.  1»ما جعل اهللا من قلبين في جوفه«دنيا باشي يا آخرت، 

گوييم سراغ دنيا نـروي! بلكـه عالقـه و دلبسـتگي بـه مـال و مقـام دنيـا و غفلـت از           البته نمي
  وظايف آخرت مذموم است:

  چيســت دنيــا از خــدا غافــل شــدن    
  

ــ   ــره ونــ ــال و نقــ ــد  ي طــ   زنو فرزنــ
  

ــز  ــال را ك ــر م ــول به ــي حم ــن باش   دي
  

  نــول  عـــم ــالح گفـــت آن رسـ ــاٌل صـ   مـ
  

ــت    ــتي اس ــالك كش ــتي ه   آب در كش
  

  2آب در بيــرون كشــتي پشــتي اســت     
  

شوي، و هر چه به آخرت نزديك، از دنيا  دور مي تهر چه به دنيا نزديك شدي از آخر
و تضـاد ايـن دو را    ،آخـرت حقيقـت دنيـا و    كـه بدترين مردم كسي است  !دور خواهي شد

درك نكرده و از سوء عاقبت خود خوف ندارد و عمرش را در نـان و آب دنيـا فنـا كنـد و     
شناسند. در حالي كه مراحل  چيزي را نمي ،اين عادت اكثر اهل دنياست كه غير از امور دنيا

يل و اعضا و جـوارح تشـك   ،وجودي انسان از مرحله عالي عقالني، متوسطة غرايز و عواطف
  معارفي را تعيين كرده است.احكام و شده است كه دين براي هر يك از اين مراحل 

                                                            
 ، مانند آن.52، ح 274، ص 39؛ در: ج 23، ح 318، ص 24بحاراالنوار، ج  .1
 دفتر اول مثنوي مولوي .2
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  اي عزيز!

خيال مكن در اين دنياي فاني خلـود داري كـه در پـي آن اميـد ثـواب و عقـاب نداشـته        
بـا خـود    ، و آن روز كـه مـرگ فـرا رسـيد    ديد ي، روزي خواهي شدباشي! وقتي اين چنين 

و هـيچ و نـابود شـد و تـازه      ،اي مال و مقام دنيا زحمت كشيدمگويي: عجب! اين همه بر مي
اي  فهمي كاله سرت رفته است. در آن وقت در حالي كه از رحمـت خـدا مـأيوس شـده     مي

؛ اي حسرت بر آنچـه كوتـاهي   F1اهللا بِنْي جطت فرَّلي ما فَتي عسرَيا حGخواهي گفت: 
  كردم از ناحيه خدا و وظايف خود را انجام ندادم!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
�
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  چه چيزي بر اخالق تأثير دارد؟

�  
. تربيـت؛ كـه بـه تفصـيل دربـاره هـر يـك        2. مزاج، 1دو چيز بر اخالق انساني اثر دارد: 

  : مدهي توضيح مي

  . تأثير مزاج بر اخالق1

  شويم: متذكر مي ،اي را كه قبال گفته شده نكته ،قبل از هر چيز
ست كه جايي انبار شده باشد و در بـدن درج شـود، بـه    اي ني انساني به گونه و روح نفس

و مركـوب باشـد، بلكـه     راكـب شـود كـه از سـنخ     بيان ديگر نفس و روح بر بدن سوار نمي
 ،هغپس از طي مراحل خلقت چون: نطفـه، علقـه و مضـ    ؛فرمايد همانگونه كه قرآن كريم مي
از  ،، همين بدن بـر اثـر تكامـل   Fرقاً آخَلْأناه خَنشَأَ مثGُ: شود ميهمين موجود خلق ديگري 

مانند آب گل آلودي كه  ؛رسد مي تجّردو به  ،و سپس انساني ،به مرحله حيواني ،ه نباتيتبمر
يا مانند ميـوة سـيبي كـه محصـول درخـت سـيب        ،شود نشين شده و زالل مي هاي آن ته گل

ن هـم محصـول   برد. عينًا روح انسـا  است و تا متصل به آن است از امتيازات درخت بهره مي
استفاده كـرده و از   ،عالي ماده است كه متكامل شده و تا مرگ نيامده از اين ماده يعني بدن

گـذارد   پس خصوصيات مـاده در روح اثـر مـي    ،ثابت شدنكته آن جدا نيست، حال كه اين 
به بيـان ديگـر: چـون     اش اثر دارد. در ميوه ،چنانچه درخت سيب در هر مرحله و درجه باشد

خصوصيات  ،بنابراين ؛كند ند و تا بدن هست روح از بدن استفاده ميروح اتحاد داجسم و ر
گذارد. چون روح از او جدا نيست و محصول عالي همـين مـاده يعنـي     جسم در روح اثر مي

  بدن است.
چگونـه امكـان دارد    :دهـيم كـه   به ايـن سـوال پاسـخ مـي     ،اين نكته ذكر شدهتوجه به با 
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  ؟ذار باشندها بر اخالق تأثيرگ مزاج

شـوند كـه بـه آن     قبل از هر چيز بايد گفت: گاهي عناصـر مختلفـي بـا هـم مخلـوط مـي      
عناصـر  بـا  يره، يـا ماسـه و سـيمان. و گـاه     شـ قاطي كردن ماست و  ،گويند مانند مي »جامتزا«

شـود از تركيـب    بدن انسان كـه گفتـه مـي    :د مانندشو ، صورت ديگري پيدا ميتركيب شده
اك، هوا و آتش كه عناصر طبيعت است، درست شده اسـت. بـه ايـن    : آب، خ1عناصر اوليه

در مزاج، عناصـر   ؛تفاوت مزاج با امتزاج در اين است كه برعكس امتزاج .گويند مي »مزاج«
خاصي براي خود ندارند بلكه همگـي وقتـي مركـب     گاهتركيب شده هر يك جداگانه جاي
خـواص خاصـي بـراي     ،دهسازند و آن محصول درست ش شدند صورت خالصه ديگري مي

  خصوصيات آن عناصر در او هست. در عين حالي كهخود پيدا كرده است 
انسـان اثـر    نها بر روح و روا  خواهيم با توضيحات ذكر شده ادعا كنيم كه مزاج حال مي

شـده  تركيب همين بدني است كه از عناصر و مواد  ليمستقيم دارند، چون روح محصول عا
بـراي همـين اسـت كـه مـا       ؛ات خاص خود را دارا هسـتند خصوصي و هر يك از اينها ،است

اي است كه فرد را آماده براي برخـي   ها به گونه ها و تركيب كنيم بعضي از مزاج مشاهده مي
و  روحـاً  ،هـا در اصـل خلقـت    كند. برخي مـزاج  و از برخي ديگر دور مي ،كند ها مي اخالق

ــباب و حــوا   ــدون در نظــر گــرفتن اس ــا ترســو هســتند،  ، غضــبيث خــارجدب ــا ناك ي ــه ي ب
ال ذلـك. انبيـاء و اوليـاء    مثـ شـوند و ا  ب مـي گيرد يا متعج شان مي ترين چيزي خنده كوچك

چون بدن آنها بـدون نقـص اسـت    ؛ره هستندالهي كه صاحب اصالب شامخه و ارحام مطه، 
عاقلـه  و غضـب و شـهوت مقهـور     ،روح آنها طبعًا معقول است و قوه عاقلـه در آنهـا حـاكم   

 ،و لـذا كامـل العقـل    ،كه مطلوب علم اخالق است فطري شـده  ،در اينها اعتدال قوا ، وتاس
شـده، لـذا    يدو مـا طبيعـي  ، اهي اخالق از حد اعتدال خود تجاوز كردهگ شوند. وث ميعمب

اش زير سلطه غضـب و شـهوت قـرار گرفتـه      ضعيف النفس است و ناقص العقل و قوه عاقله
  است.

  قابل تغيير است؟ناشي از آن و اخالق آيا مزاج  پرسش:
بـه آن حـد   است امـا،  امري ضروري و فطري  ،وجود مزاج و طبيعت گوييم: در پاسخ مي

هاي علم اخالق همين است كه بر اثـر تكـرار    نيست كه نتوان آن را تغيير داد. يكي از مأموريت
به حـد   ،ردو تلقين، انسان ترسو را شجاع كند، كسي كه در شهوت و غضب افراط يا تفريط دا

                                                            
 گويند: اين عناصر، سيصدگانه است. . بعضي مي1
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دانند بدنشان در زير خاك قبر  افرادي كه ميتوجه اينكه؛ جالب نكته متوسط و اعتدال برساند. 
كننـد   هاي سنگيني مـي  چنان برايشان اهميت دارد كه هزينه، همين بدن شود پوسد و هيچ مي مي

 نبـوده به فكر اصالت خود كه روح و نفس اسـت   ،تا بدن خود را صحت و سالمتي بخشند ولي
  د!ناي پرداز هزينه ندو براي معالجه و سالمتي آن حاضر نيست

  چيست؟ نفسدر علل و عوامل بقاي نقصان  ،بايد دانست كه اخالق درمانبراي 
تمـام ايـن    د: ضعف قوة عاقله. ،ج: ظواهر دنيوي ،ها ب: عادت ،وجود موانع الف:

ه عنايت الهـي اسـت كـه    علل و عوامل قابل برگشت و اصالح هستند و اراده انساني به همرا
رساند و اگر اصالح نشد، هالكت و فسـاد را در پـي    به كمال آن مي ،انسان را از نقص نفس

 ،رحمـت ازلـي الهـي را درك كـرد     ،اي بر نفس زده شـد  عالم غيب جرقه ولي اگر از ؛دارد
اي از  به مرحلـه  ؛فضائل اخالقي آراسته شدبه همت خويش را در رفع نقائص صرف كرد و 

به مقـام   ،مل خواهد رسيد كه مشاهده جالل و جمال حق كند و در جوار او مشرف شدهتكا
ايـن مقـام    !شـنيده  ينه گوشو رسد كه نه چشمي ديده  رسد و به مقامي مي سرور حقيقي مي

  حلواي تنتناني تا نچشي نداني! است و گفتني نيست.يافتني دست

  اخالق. تأثير تربيت بر 2

اي براي نفس كـه بـر اثـر آن     عبارت است از ملكه خلقاست.  اخالق جمع ُخلق و ُخُلق
شـود. نفـس    به سـهولت از انسـان صـادر مـي     ،ـ  به فكر باشد زبدون اينكه نياـ  افعال و گفتار

اگـر  و گـذارد   اگر اخالقي بر آن وارد شد، بر نفس اثر مـي و انسان چون صفحه خالي است 
 ؛گوينـد  مـي » حـالّ «به آن  ،فس پاك شداز صفحه ناثرش ، ـ   چه خوب و چه بدـ آن خلق  

 ،اي كه به ايـن زودي برطـرف نشـود    اي اثر گذاشت و ذاتي او شد به گونه ولي اگر به گونه
لـق  سـبب ملكـه و خُ  گونه كـه ذكـر شـد،    همانگويند.  مينيز  »خُلق«شده كه به آن » ملكه«

ترسو، يـا   و استعداد يا ناشي از مزاج اوست چنانچه افرادي طبعًا كم ،شدن اخالقي در انسان
گاهي حصول صورت ُخلق در نفس، عادت كردن به عمـل يـا   و  ؛استعداد هستندبا شجاع و 
  بر اثر تربيت و زحمت است. ،و گاه ملكه شدن براي نفس ؛قولي است

  تغيير ملكه بر اثر تربيت

ملكـه كـه از كيفيـات نفسـاني و راسـخ در       آيـا  وجود دارد اين است كه اينجابحثي كه 
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لـق درآمـده   يا چون رسوخ كرده و به صـورت خُ  ؟بر اثر تربيت قابل تغيير است ،است نفس

 فايده هسـتند.  ديگر عوض كردن آن نشايد؟ اگر اين گونه باشد پس شرايع و علم اخالق بي
  ميان علماي اخالق اختالف وجود دارد: ،در پاسخ

  نظريه اول:  

و  ،رتي اسـت در روح انسـان  لق و ملكه درآمـده ماننـد صـو   آنچه در نفس به صورت ُخ
هر چه بر صفحه نفس انساني نقـش   ،قابل ازاله و تغيير است. صاحبان اين نظريه اعتقاد دارند

. البتـه  را داردقابليت اتصاف به هـر دو طـرف خيـر و شـر     انسان و نفس  ،بسته عارضي است
گـر  و ا ،موافـق بـا مـزاجش باشـد    در صورتي كـه  شود  تي ميفگاهي به راحتي متصف به ص

  با سختي روبروست. ،مخالف مزاجش باشد تغيير و متصف شدن
انـد: هـر اخالقـي     و دليل عقلي ذكر كرده ا و كبرايك صغر ،استدالل اين نظريهدر مقام 

طبيعي و هر چه قابل تغيير است طبيعي و ذاتي نيست؛ پس اخالق  ؛در انسان قابل تغيير است
راي آن كبـ ودن اخالق، امري بديهي اسـت و  اي مطلب يعني قابل تغيير بصغر. و ذاتي نيست

چـون مشـاهده    ؛نيست، هم امري وجداني اسـت  و ذاتي ير است طبيعيغييعني: هر چه قابل ت
شـوند. اصـًال فلسـفه مجـازات در      ها بر اثر تربيت آدم خوبي مي كنيم كه بسياري از انسان مي

پـس   ،نها كارساز نباشـد مجرمين است. اگر اياخالق جوامع بشري براي تغيير دادن و تربيت 
ا ه است. پس از بديهي و وجداني بودن صغربيهودر شده لغو و هاي موضوعه و مقد مجازات
قـرآن   درآيد. اگر واقعا اخالق قابـل تغييـر نباشـد خداونـد      نتيجة يقيني به دست مي ،و كبرا
و  ؛»خالَقُكـم حسـنوا أَ «بفرمايـد:   |و نبايد پيامبر اكرم �1}َقد َاْفَلح مْن زّكاها{فرمود:  نمي

ت تغييـر  . چون اگـر بنـا باشـد اخـالق قابليـ     2»ت الُتمم مكاِرم األخالقثاّنما بع«نبايد بفرمايد: 
خواهـد بـود و عـالوه بـر     ندر تربيت اخالقي مردم، كار آمد  |نداشته باشد رسالت پيامبر

  تمام شرايع و اديان را لغو كرد!بايد  ،آن

  نقدي بر اين استدالل:

ت داشـته باشـد   توانـد كليـ   گويد: هر ُخلقي قابل تغيير اسـت. نمـي   اي مطلب كه ميصغر
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هاست كه قابليت تغيير ندارنـد بـه ويـژه     شود كه بعضي از اخالق چون در خارج مشاهده مي
حافظه خوبي دارد يـا   كه مثًال كسي ؛اخالقي كه متوجه ادراكات و متعلق به قوه نظريه است

بـه  معمـوًال  كوشش در تغيير و تبديل اين مـوارد  و سعي  ؛تعداد استخوش استعداد يا بد اس
فايـدگي   مـالزم بـا تعطيلـي و بـي     ،عدم قبول نظر تغيير در اخـالق  :رسد. اما اينكه جايي نمي

تا حدي قابل خدشه اسـت چـون الزم نيسـت كـه ايـن عوامـل        است؛قوانين، شرايع و اديان 
تـا  كند  ايت ميها اصالح گردد كف بعضي از اخالق ،ت جوامع را تغيير دهند بلكهتربيتي كلي
ماننـد علـم پزشـكي كـه      ؛اخالق قابل تغيير است و قوانين و شرايع كارآمـد هسـتند   :بگوييم

 :تـوان گفـت   نمـي  ،ها قابل معالجه نبـود  حال اگر برخي از مرض ،براي معالجه امراض است
  !پس اين علم ناكارآمد و بيهوده است

  نظريه دوم:

ات كيفيـ بـراي اينكـه:    ؛و قابـل زوال و تغييـر نيسـت    ،ي ثابت در انسـان اسـت  تيلق كيفُخ
بـر ايـن كيـف و     ،و آثار بدن و مـاده  ،محصول عالي همين بدن است نساننفساني و روحي ا

كنيم افراد  و اگر مشاهده مي ؛و قابليت تغيير ندارد ،اخالق نفسي اثر دارد و تابع مزاج اوست
پـس از طـي مراتبـي اسـت كـه در عـرض        ،ات مختلفي دارنـد انسان در سنين مختلف روحي

 ،شـود  از برخي روايات همين مطلب استفاده مـي  ،ست. عالوه بر اينآنهاعريض همين مزاج 
ن طال و نقره هستند، آنها كه در دمردم مانند معا«فرمايد:  ميكه  |مانند كالم پيامبر اكرم

انـد در اسـالم هـم     ر جاهليت شر بودهجاهليت خوب بودند در اسالم هم خوبند و آنها كه د
و اگـر   ،اگر شنيديد كوهي از جاي خود تكان خورده، تصديق كنيـد «اند:  يا فرموده 1.»شرند

ــده   ــل ش ــش زاي ــردي اخالق ــنيديد م ــد  ،ش ــوده   ،تصــديقش نكني ــه ب ــي ك ــر آن طبيعت  ،او ب
  2.»گردد بازمي

  نقدي بر اين نظريه:

بـه نحـو    ،نفسات و ملكات اخالق، روحير تأثير آثار بدن و مزاج و ديگر عوامل ب :لفا
 ،نحو علت تامه كه نتوان آنهـا را از نفـس منفـك و زايـل كـرد چـون       هنه بو مقتضي هستند 

و اگر در  ؛اي خالي از اخالق و احوال است نفوس و روح انساني در بدو فطرت مانند صفحه
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بـر روي آن   ،گيـرد  رار يا استعداد خاصي از بدن و مزاج قو ت عادجريان تربيت، محيط بد، 

هـيچ   ،است به اين معني كـه  »هيوالي اولي«نفس انسان  :گويند گذارد. در فلسفه مي اثر مي
ي ات را پيـدا كـرده و ترّقـ   ات و سپس نظريبديهي به تدريجو نرسيده  فعليتچيزي در آن به 

ود دارد وجـ  ،يابد. نفس انساني مانند آب سردي است كه امكان زوال سردي آن با گرما مي
، يـا  ـ   چون قابليت قبول هر صورتي را داردـ بر اثر تلقين، معاشرت و ديگر عوامل   نفس نيز
ماننـد زوجيـت نسـبت بـه اربعـه       ،هـا  لـق لكـات و خُ و يا شر خواهد شد. پس بنابراين م ،نيك

  نيست كه زوال آن امكان نداشته باشد.
و  ،د كه يا خوبنـد يـا بـد   هستنو نقره  طال نمعادمانند ها  انسانگويد:  ميل كه روايت او :ب

دهـد   ي درباره انسان را نشان مييتواقعاين روايت  ،قابل تغيير نيستند؛ داللت بر مدعا ندارد بلكه
و در آن هنگـام كـه فـوت     ،ميـرد  ست و وقت مردن يا خوب يا بـد مـي  و نقره ا مانند طال او كه
كـه اخـالق و    ،. ولي شامل زمان حيـات ثه در او رسوخ كرده استبيكند يا ملكه حسنه يا خ مي

امكان دارد بر اثر تربيت يا طال شده يا نقره شود! ،و قابل تغيير نباشد، نيست چونالكات م  
عامي بوده و سند نـدارد؛ داللـت بـر زوال و تغييـر ُخلـق       اينكهعالوه بر  ؛اما روايت دوم

به زودي به طبيعتـي كـه    ،»ل عليهبود إلي ما جعي«فرمايد:  دارد. به دليل اينكه در ذيل آن مي
بـه   ،داراي ملكاتي است كه ذاتي او شده اسـت  كه به اين معنا كه انساني ؛گردد داشته بازمي

پـس از كنـار رفـتن ايـن      بـد و يا مـي واسطه ارشاد، و هدايت و عوامل ديگر خـارجي، تغييـر   
ه طبـع اوليـ   اگـر بـر طبـع خـويش بـاقي گـذارده شـود بـه همـان          ،عوامل ارشادي و هـدايتي 

شـود ولـي اگـر گرمـا از آن      داغ مي ماب كه طبعش سردي است و با گرآگردد مانند  بازمي
  گردد. اش بازمي گرفته شود به همان حالت اوليه

لق در انسان هسـت اگـر چـه امكـان دارد بـه      قابليت تغيير و زوال ُخ :خالصه كالم اينكه
  1اش بازگردد. همان طبع اوليه

  نظريه سوم:

بايـد ميـان اخـالق و     ،بلكـه  نيستندكامل هيچ كدام  ،دوم و نظريه اولظريه سوم، مطابق ن
اين بلكه اكثر آنها قابل تغييرند چون خود به عيان  ،ها تفاوت قائل شد. بعضي از اخالق لكهم

                                                            
توان گفت: مفاد اين روايت اشاره به جنبـه اقتضـاء خيـر و شـر دارد كـه در نفـوس افـراد        . عالوه بر اين مي1

سـت:  موجود است و تأثير مقتضي موقوف به وجود شرايط و فقدان موانع است. بنابراين معني روايـت ايـن ا  
افرادي كه در جاهليت نفوس آنها مقتضي خير يا شر بوده، بعد از اسالم نيز اين مقتضي وجـود دارد. بـديهي   

 است كه به دليل فقدان بعضي شرايط يا وجود بعضي موانع تأثير خويش را نداشته باشند.
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د پس شرايع و قـوانين بايـد باطـل شـوند     نايم و عالوه بر آن اگر قابل تغيير نباش ديدهتغيير را 
مگر انسان از حيـوان كمتـر اسـت، هنگـامي كـه       ،از سوي ديگر .باطلي است حرفاين  كه

تـوان گفـت انسـان بـر اثـر       شوند چگونـه مـي   با تربيت رام مي ،ولگرد سگاسب چموش و 
مربي، متح تربيتگونه كه گفته شده نفس انسان مانند لوحي خالي اسـت  شود. همان ل نميو 

قابل پاك و جايگزين شدن است. اما در  ،سوييشود و از  تواند در آن حك هر نقشي مي و
ملكـاتي   مانندت تغيير و تربيت ندارند. قابلي ،بعضي از ملكات نفساني ها، اكثريت ُخلق لابقم

اينهـا اخالقـي اسـت كـه متعلـق       ند،و به اين سـادگي قابـل زوال و تغييـر نيسـت    بوده كه ذاتي 
مـثًال كسـي از    ،به قـوه عقلـي اسـت    ها و روحياتي كه متعلق لقُخمانند برخي تكليف نيست 

  درجه هوش بااليي برخوردار است، يا حافظه قوي دارد.
گويـد:   مـي  اين قابليـت را ندارنـد  و برخي  ،ها قابل تغيير برخي خلق اينكهارسطو درباره 

ت ندارد. چونكه تربيت در برخي بدها را خوب كرد ولي اين مطلب كلي ،توان با تربيت مي«
لق قبلـي را  كند، در برخي ديگر فقط ُخ لق قبلي را به طور كلي زايل ميه ُخچنان اثر دارد ك

  .»دهد، و گاهي اصًال اثري ندارد تقليل مي
زايل كردن  .هم متفاوتند »سيرت«اختالف دارند در  »صورت«ها در  گونه كه انسان همان
و با سختي،  لق در افراد به واسطه دستورات و سفارشات تربيتي، گاه به سهولت، گاهيك ُخ
توانيد دو انسـان   ر شما در دنيا بگرديد نميگبراي همين است كه ا ،اصال امكان ندارد يگاه

  ات و ساليق اخالقي پيدا كنيد.لكمشابه به يكديگر از نظر م

  آيا اصل غرائز قابل زوال و تغييرند؟

اصل وجود غرائز در انسان بنابر حكمتـي اسـت كـه خداونـد در وجـود انسـان گـذارده        
 هو قـوة شـهوي   ،براي دفاع انسان از جان، مال، دين و ناموسش نهادينه شده غضبيهاست. قوه 

و شهوت جنسي براي بقاي نوع بشر و نسل است. آنچه كـه در علـم    ،طعام براي بقاي حيات
 ،زايل شدن كلي و ريشه كـن شـدن آنهاسـت   براي نه  ،شود اخالق درباره اين قوا مطرح مي

مسئوليت تعديل آنها از افراط و تفريط به حد اعتـدال   ،هاي اخالقي شارزدستورات و بلكه 
تهـور هـم    ،گونـه كـه تـرس مـذموم اسـت      به عهده دارند. در غضب، همـان را، و حد وسط 
مـذموم اسـت،   جنسـي  ميلي  و بيكردن آن گونه كه سركوب در شهوت همان ؛مذمت شده

و  ت،شـجاع  ،د وسط غضـب ممنوع است. حهم رها كردن آن بدون رعايت موازين شرعي 
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ت غرائـز انسـاني قابليـ    اينكـه علت  است.از آن شهوت، بهره بردن به جا و شرعي حد وسط 
ت و استعداد تغييـر دارنـد   دارند اين است كه اوًال: قابليرا از دو سوي افراط و تفريط تعديل 

 تبديل و تبـدل  تواند آنها را مختار خلق شده و با مجاهدت و رياضت نفس مي ،و ثانيًا: انسان
  شوند.ديگر موجودات به طور كلي معدوم مطلق نميمانند اگرچه  .كند

نسبت به افراد و اخـالق آنهـا    ،شرايط زوال و تغيير اخالق ،گونه كه قبًال اشاره شد همان
به نسبت قوانين و مجريان  ،و حالتي به حالت ديگر  تبديل ملكه ،متفاوت است به همين دليل

دسـتورات و   ،لاو هم و تربيت كننـد معّل .كنندگان هم مراتب دارند تربيتآن متفاوت است. 
و  ؛براي تربيت نفـس صـادر كـرده اسـت     ،اوامر الهي است كه در پي آن، ذكر و عبادات را

دارنـد و بـا   كـافي و كامـل   ه، شـناخت  ّقـ حاند كـه بـه معـارف     مربيان قوي بنيه ،مين مربيدو
  كنند. نفس را تربيت مي ،ها حكمت و موعظه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
�



 

 

  

  

  

  

  

  حقيقت خير و سعادت
�  

» خيـر «رسيدن به:  ،هدف تهذيب نفس از رذائل و تكميل و آراسته كردن آن به فضائل
است. اما تعريف حقيقي اين دو چيست؟ دربارة اينكه حقيقت خيـر و سـعادت   » سعادت«و 

  چيست، تقسيمات و نظراتي وجود دارد.
  اند: ست را به دو گونه تقسيم كردهروشن ا كه معنا و مفهوم آن ؛خيرالف: 
خيـر  بنـابراين  نظـام عـالم اسـت.     كننـدة خير و خوبي مطلق، همـان ايجاد  . خير مطلق؛1

االطـالق اسـت،    اض عليخداوند كه في كه خداوند است و از طرفي مطلق يكي بيشتر نيست
براسـاس  اشـد،  ب مـي خواسته است انساني كه در قوس نزول ـ عالم عقول، نفوس و ناسـوت ـ   

كـه   |نبـي اكـرم   ماننـد عقـل كـل    ،نزول به قوس صعود برسد و از آن قوساز  ،فيض او
بـر اثـر حركـت    انسان  محصول عالي همين عالم ماده است، پرورش يابد. خدا خواسته است

بـه  به نفس مجرد، سپس  ،است تجّردحل اه كه اولين مرمضغ و يعني از نطفه، علقه ،جوهري
ا خلقـت  لـوالك لمـ  «سـد و اوسـت كـه غايـت الغايـات و مخاطـب:       ربمرحله عقـل كامـل   

هاي شيرين و  هدف او، ميوه و كند است. عينًا مانند باغباني كه باغي را احداث مي »االفالك
 تجـّرد بـه   ،و تكامل دوعهمين عالم پست ماده در مسير ص، خداوند خواسته است .ناب است
لم ملكـوت و  عـاَ بـه  عالوه بر ماده بودن، هم  ،اين موجود به نام انسان و خواسته استبرسد، 

وصول  ،وقتي كامل شدو گويند. » ون جامعكَ«براي همين به انسان  ؛قول برسدعم هم به عاَل
ـ عيّال لِإ سْناِإلو نَّالِج قتَلا َخموGكند و مصداق:  اهللا پيدا ميالي بوَندF1كـه   ؛»ـ ي عبدر  ،»ونَد

                                                            
 56)، 51الذاريات ( .1
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معرفت خداوند كمال و  گيريم كهبنابراين نتيجه مي 1.فسير شده استت» ونَفُرِعي«روايات به 

كـه غايـت حقيقـي اسـت، در      ،شوق وصال به كمال و خير مطلق خير حقيقي و مطلق است.
چنـان فطـري    ،نهادينه و فطري است. اين عالقه و شـوق  ،فطرت موجودات و از جمله انسان

 ،هاي كمـال مطلـق   ند ولي در يافتن مصداقها هم به دنبال آن هست انسان تريِن است كه پست
  كنند، ثروت، مال و مقام دنيا كمال است. روند چنانچه برخي انديشه مي به اشتباه مي
برخالف خير مطلق كـه   و مقدمه و راه براي رسيدن به خير مطلق است . خير مضاف؛2

كـه بـراي   ـ ق  هاي رسيدن به خير مطلـ  راه 2،ير و چندگانگي ديدگاه وجود ندارددر آن تفاس
كوهي برسيم، هـر يـك    خواهيم به قلة وان مثال ما مي، مختلف است. به عنـ  همه يكي است

ها متفـاوت   ه است اما راهكنند و هدف همگي رسيدن به قّل راهي را از دامنه كوه انتخاب مي
وي وصـول   .ولي ارسطاطاليس اعتقاد دارد خير انسان همان كمـاالت نفسـي اوسـت    3است.

                                                            
مـا در مصـادر روايـي نيـافتيم. الحـويزي در       شود روايت اسـت را كه گفته مي» اَي ليعرفون«كالم مشهور:  .1

يـا ايهـا النـاس ان اهللا    «آورده اسـت:   7از علل الشرايع به سندش از امام باقر 132، ص 5تفسير نورالثقلين ج 
 ل).، ، (م»عزول ذكره، ما خلق العباد االّ ليعرفون، فاذا عرفوه عبدوه...

شـد، در شـناخت او و تفسـير صـفات و افعـال او هـم       اگر مراد از خير مطلق همان خالق ال يـزال هسـتي با   .2
طـرق معرفـت الهـي بـه عـدد نفـوس خاليـق        «گويد: چندگانگي ديدگاهها وجود دارد. شايد حديثي كه مي

 ، شاهد اين مطلب باشد.»است
شـود   هاي رسيدن به آن اگرچه به مناسبت، در مباحـث اخالقـي ذكـر مـي     . مبحث خير مطلق، و تفاوت راه3

مي است كه از بطن آن، نظريه پلوراليزم معرفت ديني، قابل زايش اسـت. از مجمـوع نظـرات    ولي بحثي كال
آيد كه آن مرحوم، نسبت صدق، در اديـان غيـر اسـالم بـا      هاي مختلف اين چنين برمي  مرحوم استاد در جاي

همه اديـان را بـه ماننـد     دانند و دانند. به اين معني كه مرتبه دين اسالم را باالتر مي اسالم را، داراي مراتب مي
هـاي اول، دوم و...   گونه كه در يـك مدرسـه، كـالس   دانستند و همان هاي درس براي هدايت بشر مي كالس

كردنـد. از سـوي    تـرين فـرض مـي    وجود دارد، كالس درس اسالم از ميان اديان الهي را براي هدايت، كامل
تقاد دارنـد براسـاس آيـات قـرآن اگـر كسـي پـس از        ديگر معتَقَدان به ديگر اديان را به رسميت شناخته و اع

تحقيق و تفحص به يكي از اديان الهي اعتقاد داشته باشد و آن را حق بداند و همراه با عمل صالح باشـد، در  
آخرت معذور و مأجور است. از جمله بر اين نظرند كه تغيير هر انديشه و اعتقادي، حق هـر انسـاني اسـت و    

ن: ارتداد و فساد با وي برخورد كرد مگر اينكه تغيير دين از روي عناد و لجاجت و با توان با عناويني چو نمي
هدف تضعيف و توهين دين باشد. مرحوم استاد متدينين به ديگر اديان آسماني را از دايـره كفـر اصـطالحي    

ر داشته و دربارة بندي و تكثرگرايي ديني به صدق و نجات را باو  دانند. ايشان تقسيم خارج و آنها را پاك مي
پاداش اخروي ـ پس از تقسيم بهشت به عقايد و كردار ـ ، بر اين نظر بودند كه اگر انسـاني ديـنش براسـاس      

شـود؛ اگرچـه مرتبـة ايـن بهشـت       صدق و حق نباشد ولي اعمال صالح انجام دهد به بهشت كـردار وارد مـي  
 Fلَقَـد كرّمنـا بنـي آدم   Gين حال بـه آيـه شـريفه:    تر از مرتبه بهشت عقيده حق و كردارِ توأمان است. با ا نازل

فارق از هر عقيده و مرام، حقوق انساني و شهروندي را قائل » انسان بما انه انسان«اعتقاد راسخ داشتند و براي 
 ل). ،كوشيد. خدايش رحمت كند، (م اي مي بودند و در دفاع از حقوق انسان با هر ايده و عقيده
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و خيـر   را خير مطلق ذكر نكرده و معتقد است كماالت نسبت به افراد متفـاوت اسـت   اهللا الي
نفـس  كـه انسـان را بـه آن كمـال     دانـد   مـي م و صـحت  تعّلـ ماننـد  مضاف را شامل مقدماتي 

  رساند. مي
اي نيست. هر كـس   گونه سعادت و خوشبختي برخالف خير، مطلق و تك ب، سعادت؛

، متفـاوت  هسـتند كه به دنبـال آن   ينسبت به اشخاص رسد و بخت خاصي دارد كه به آن مي
كمال و  ،متفاوت از ديگري است به همين دليل ،هر كس ساخت وجودِيبراي اينكه  ؛است

، داراي تفـاوت  ــ   كه بـراي آن خلـق شـده   ـ ها و رسيدن به مقصد   سعادت هر يك از انسان
  است.

  در متعلق سعادتنظرات 

نظراتـي مطـرح شـده     ،يـا هـر دو  و يا بـدن   ،نفس است به قتعلدربارة اينكه سعادت آيا م
  است:
بازگشـت بـه نفـس دارد و بـدن از آن حـّظ و       ،سعادت حقيقـي  :قدماء اعتقاد داشتند .1
علت حصر سعادت در نفس دانسته، اي ندارد. آنان سعادت را منحصر در اخالق فاضله  بهره
وسيله و آلت  ،طقه اوست و بدنحقيقت انسان همان نفس نا :كردند كه بيان ميگونه اين  ،را

كمـال و سـعادت بـراي     ،شـود  بنابراين آنچه كه سعادت بدن محسوب مي ؛نفس ناطقه است
  انسان نيست.

 .نـد ندا ميمتعلق  ،اي ديگر چون ارسطو و تابعين او، سعادت را به نفس و هم بدن عده. 2
بدن برسد. به يا  و د چه اينكه اين سعادت به نفسندان آنها سعادت را بازگشت به شخص مي

سـعادتش ايجـاد    ،چون هر جزيي از بدن اگر داراي سالمت باشـد سـعادت اوسـت و نفـس    
 ،اگر اجزاء بدن صـحت و سـالمتي نداشـته باشـند     ، وصحيح است اخالق فاضله و اعتقادات

  سعادت مربوط به مجموع نفس و بدن است. ،بنابراين ؛اخالق فاضله هم قابل يافتن نيست
  شود كه:  مشخص مي اينجانظريه در  ثمره اين دو 

پـذيرا   ،سعادت مربـوط بـه نفـس اسـت     :گويند كه ميرا اگر نظريه حكماي قديم الف: 
گويند: انسان تا زنده است و نفـس متعلـق بـه     را هم پذيرا شويم كه مي بايد دنباله آن ،باشيم

قق نخواهـد  كمال مح ،به حد كامل از سعادت نخواهد رسيد و هر چه تالش كند ،بدن است
او را احاطه كرده و بـه آنهـا وابسـتگي دارد و تـا      ،هاي عالم ماده و طبيعت شد چون تاريكي
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هنگامي كه از اين تاريكي و ظلمت مادي رهايي نيابد و نفس از بدن جدا نشود، به سـعادت  

  رسد. نمي
نظريـه   ولـي معلـم اول ـ ارسـطو ـ كـه از حكمـاي دوران متوسـط اسـت ضـمن رد           ب: 
بـه   ،شـود  حتي با تعلق نفس به بدن هم حاصل مـي  اسعادت عظم« :قدم معتقد استحكماي ا
اگر قوة عاقله حاكم و ديگر قوا مقهور و محكوم او شدند هم خود بـه سـعادت    ؛دليل اينكه

مانند انبياء و اولياء الهي كـه بـه سـر حـد      ،رساند كامل رسيده و هم ديگران را به سعادت مي
، يح است كـه بگـوييم انبيـاء و رسـل الهـي تـا در ايـن دنيـا هسـتند         اند. چقدر قب كمال رسيده

 ،قبيح درست باشـد  شوند. اگر اين كالِم ولي وقتي نفس از بدن جدا شد كامل مي اند؛ ناقص
بنابراين در همين دنيـا بـا حالـت     ».اند؟! اند مأمور سعادت ديگران شده چگونه آنها كه ناقص

و به اصطالح مقـول   ،داراي مراتبسعادت ولي  ،شود سعادت حاصل مي ،تعلق نفس به بدن
است و اين كمال قبـل از مفارقـت روح    |اش نبي اكرم به تشكيك است كه مرتبه عالي

در عـالم آخـرت ديگـر تكامـل معنـي       .است و پس از آن هم ماندگار اسـت  موجوداز بدن 
 ست.م دنيا با مجاهدت به دست آورده اآنچه هست هماني است كه در عاَل و ندارد

متفـاوت   سعادت در مماتاما حكماي متأخر اعتقاد دارند سعادت در زمان حيات با ج: 
  است.
سعادت روحي و بـدني  زمينة  ،انسان تا زنده استگونه كه بدين سعادت در حيات؛. 1
هـا در ايـن بـاره داراي     مجموع اين دو شرط است. البته انسان ،دارد و در حصول سعادترا 

اش غلبه داشـته   سعادت روحي راش ب سعادت بدني بالفعل، است كسيمراتب هستند. ممكن 
شوق وصول به معنويات را دارد و به دنبال تقويت معنويات است و  ،باشد ولي در عين حال

و  ،جنبه مادي اوست كه از آِن فعليتدر مرحلة به باالترين مرتبه برسد يعني هم  داردامكان 
اسـير   فعليتاالت قرار گيرد. درست است كه در مقام جنبه شوق، در مسير كمبه واسطة هم 

از آنهـا بـه عنـوان ابـزار و مقدمـة      و كند  از آنها به اندازه ضرورت استفاده مي ،دنياست ولي
  برد. بهره مي ،روح تكامِل
چـون وقتـي    ،منحصـر بـه نفـس و روح اسـت    در ممات سعادت  ؛سعادت در ممات. 2

ن محتـاج نيسـت. در دنيـاي مردگـان اشـتغال و      بـه آ  ، ديگـر نفس از بـدن طبيعـي جـدا شـد    
هـاي مـادي اسـت بـرايش      وابستگي به بدن وجود ندارد، شهوت و غضب و وهم كه از جنبه
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سـعادت نفـس هـم خالصـه      .نفـس اسـت   سعادت تنهـا از آنِ  ،د بنابرايننجاذبه و معني ندار
؛ تا اينكه ]نظري يعني عقل[ه يقيني ّقعلوم ح و ]همان عقل عملي[ملكات فاضله  :شود در مي

  خواهد نشست.  ،به مشاهده جمال ابدي و همان صفات ثبوتي حق
در مقايسه ميان سعادت زندگان با مردگان بايد گفـت: زنـدگان چـون بـه بـدن خـويش       

نسبت به مردگان كه خالي از  ،وابستگي دارند و ناچارند از ماديات براي حفظ آن بهره برند
هم  |هايي بزرگ چون نبي اكرم دارند. ولي انسان تري اين وابستگي هستند، درجه پايين

 ،درجه باالي دنيا و هم پس از مرگ را دارنـد چـون هـم در ايـن دنيـا و هـم پـس از مـرگ        
 دنيوي را ندارند. و وابستگي ها گرفتاري

تـا  نفـس   :گويـد  اي كـه مـي   نظريه ،نظر متأخرين از حكماي مسلمان با توجه به در نتيجه؛

شـود   شود، و وقتي حاصل مي حاصل نمي شياسعادت عظما بر ،بدن است در كالبدزماني كه 
گـاهي خصوصـياتي بـراي     اما قابل انكار نيست كـه درست است  ؛كه نفس از بدن خارج شود

كننـد چنانچـه پيـامبر     كند كه از جنبه بدني صرف نظر مي هاي كامل در اين دنيا بروز مي انسان

اوقـاتي در   :»لرسم بيالَن ب ومقرَّ لكني فيه مسعالي تقو اِهللا علي م«: فرمايند مي |اكرم

توانـد   اي بـه آن مقـام نمـي    جوار قرب الهي هستم كه هيچ ملك مقرب يا پيامبر فرسـتاده شـده  
از قـواي   ،هم |گي و دائمي نيست و حتي پيامبر اكرمهميشولي اين حاالت  نزديك شود.

نشـده و   حاصـل عظماي امثـال ايشـان در ايـن دنيـا     و سعادت  ،اند جسماني و مادي خالي نبوده
آنهـا  كامـل  بنـابراين سـعادت    ؛برسند تراند تا به مراتب عالي كرده تالش و مجاهده ميهمواره 

هم پس از مرگ است. چنانچه ايراد ارسطو دربارة انتساب نقص بـه انبيـاء و اوليـاء الهـي هـم      
نفـس خـود را بـه     ،اردركـ د با اعمـال و  كنن وارد نيست چون آنها هم مراتبي دارند و سعي مي

تـري هـم داشـته     مراتب پاييننسبت به يكديگر، ها  درجات باالتري برسانند و اگر در اين جنبه
  ها باالترند. نسبت به ديگر انسانولي در هر حال باشند 

دانـد هـم صـحيح     اي كه سعادت را متعلق به مجمـوع روح و بـدن مـي    و هم چنين نظريه
در حـالي كـه بـدن در تـالش      ،براي وصول به سعادت و مراتب عالي آنچون تالش  ،است
كه سعادت  يدن به طريق حق و سعادت مطلق است،سعادت اضافي و براي رساز نوع  ،است

صـحت،  ماننـد  هـاي سـعادت بـدن     مطلق پس از مرگ حاصل خواهد شد. البته اگر مصداق
باشـد، بـراي   الهـي  قـاب  عط و اي براي كسـب سـخ   وسيله ،مال و ديگر مواردداشتن مقام و 
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  1سعادتي متصور نيست. ،بدن

  حصول سعادتطريق 

پس از آنكه گفته شد سعادت از كماالت نفـس و بـدن اسـت و سـعادت عظمـا پـس از       
توان به سـعادت و   شود اين است كه: چگونه مي مرگ و قيامت است؛ پرسشي كه مطرح مي

  كمال حقيقي رسيد؟
دامن باال زده و تمام صـفات و   ،شود كه انسان يدا ميسعادت وقتي پ گوييم: در پاسخ مي

كمـال در  تحصيل قواي خود را به كمال رسانده و بر آن دوام داشته باشد. بنابراين اصالح و 
فايـده اسـت. چنانچـه     بـي  ،از طرفي موقت بودن آنهـا  نه تمامي آنها، و برخي صفات و قوا و

شود مگر اينكه تمام اعضـاي   صل نميصحت و سالمت جسم و تدبير امور جامعه و منزل حا
تـوان گفـت بـه     به كسي مـي  اصالح شوند.، در تمام اوقاتآن هم بدن، اشخاص و طوايف 

هنگـام   ،اي كه ها باعث تغيير او نشود به گونه ر احوال و زمانيسعادت مطلق نائل شده كه تغي
چون خدا و راضي به رضاي حق باشد و صبرش را از كف ندهد  ،گرفتاري بر اثر مشكالت

با بـدي   ،يقين و رضايش ،و با بروز شبهات ،شكرش ،ها با حدوث حوادث و محنت ،را دارد
بـه   هآراسـته شـد   رود. انسان سعادتمند صداقتش از بين نميها  با دشمنيو  ،ديگران احسانش

دارد و و نفـس  ت ذات داسـع  ،شود چـون  در حالش ايجاد نميخاصي اخالق حسنه، تفاوت 
 ،چنين شخصي سـعادت را در وجـود خـود    ؛رسوخ كرده است او نيكو دراخالق و صفات 

كند و به عوارض طبيعي، به امور فلكي و سحر و جادو براي رسيدن بـه سـعادت    جستجو مي
 |گـذارد چنانچـه پيـامبر    خود در آنها اثـر مـي   ، بلكهشود متوسل نمي ،و دوري از نحسي

  2اند.بازگرد ×خورشيد را براي علييا القمر كرد و  شّق
                                                            

اند حقيقـت انسـانيت بـه نفـس و روح مجـرد      وم استاد بارها در مباحث نفس مطرح كرده. با توجه به آنچه مرح1
اوست بنابراين سعادت او نيز متعلق به نفس اوست و بدن و اعضاء وسيله براي وصول به سعادتند و بروز و ظهور 

و نمايـان  حقيقي سعادت نفس، پس از مفارقت نفس از بدن است و آنچه در دنيـا تحصـيل كـرده بـرايش ظـاهر      
 (م، ل). ،توانند مشاهده كنندشود، البته اولياي الهي قبل از اين مفارقت، كماالت و سعادت خود را ميمي

نك: كتب تفسيري ذيل آيه اول از سوره قمر و رد شمس توسـط آن   |. دربارة شق القمر توسط پيامبر اكرم2
اند، در دو موقعيت زماني بـوده اسـت.    قل كردهحضرت چنانچه مرحوم مفيد در االرشاد آورده، و اهل سنت هم ن

ها، كه خوف قضا شدن نماز ظهر و عصر شده بـود و مـورد ديگـري: هنگـامي كـه       اولي: در جريان يكي از جنگ
در حال دريافت وحي از سوي جبرئيل بودند و حالت خاصي براي ايشان حاصل شده بـود و در   |پيامبر اكرم

كه نماز  ×گذاشته بودند، تلقي وحي طول كشيد و علي ×حضرت علي آن حال كه سر خود را بر روي ران
فرمـود:   7به حال آمد به علي |ظهرش را اقامه كرده بود مجبور شد نماز عصر را نشسته بخواند. وقتي پيامبر

ايستاده نمازش را به پا داشت. البته اينها از اصـول   ×اين چه نمازي است؟! سپس تقاضاي رد شمس كرد و علي
 متواتر نيست.» شق القمر«، مانند روايات »رد شمس«نيست كه اگر كسي منكر آنها شد، كافر باشد و روايات دين 
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  ظهريت وجود و صفات حقمغايت سعادت: 

 ،حكما تصريح دارند كه غايت و هدف سعادت اين است كه انسان در وجود و صـفات 
كه چون خداوند خلـق را آفريـده و بـه     معنيظهر و شبيه حضرت حق عزوجل باشد. بدين م

 يـل و كامـل  و چـون جم  ؛دهد بدون اينكه نياز يا طعمي بـه آنهـا داشـته باشـد     آنها روزي مي
آنهـا را   ،اش نظام وجود است و براي دفع ضرر و يا جلـب منفعـت   ، جلوه دارد و جلوهاست

ـ ل لقَالخَ خلقتعرف، فَأُن أَ بتحباياً فَخفنزاً مكَ نتكُ«گويـد:   ميخلق نكرده است و  ي كَ
كنـد   باشد، به خلق خـدا خـدمت مـي    خداظهر صفات خواهد م پس انساني كه مي .1»عرفأُ
كسـي   چه اينكه كند كار نيك مي ؛ون اينكه توقعي از تقدير و سپاس ديگران داشته باشدبد

او هـم   2»يحـب الجمـال  «اسـت و   »جميـل «يد يا نيايد. همانگونه كه حضرت حق بياخوشش 
زيباست و زيبايي را دوست دارد و كار خـوب چـون زيباسـت، او دوسـتش دارد. هنگـامي      

هـا و   خيـر محـض شـود و از تمـام خبائـث و طمـع       ،كهشود  انسان مظهر حق و صفات او مي
شيطاني او را احاطه  راهدافش حيواني نباشد و عوارض طبيعت و خواط ،توقعات خارج شود

نكرده باشد، و نفس خود را از انوار و معارف الهيه و حقيقي پر كند، عقل محـض شـده بـه    
ور موضـوع و  اي كه معقوالت چنـان بـرايش آشـكار و روشـن اسـت كـه صـرف تصـ         گونه

از او  ،اسـوه و الگـوي او خـدا شـده     ؛شـود  مـي و لزوم عمل  ،موجب جزم به حكم ،محمول
اين انسان هـم   ،فياض علي االطالق است خداكند پس چون  كند و به او اقتدا مي غفلت نمي

  شود. در حد و حيطه خود فياض مي
، اگـر شـما   »شت داردعلت غايي به علت فاعلي بازگ« :گويند در فلسفه مي ؛ديگر عبارتبه 

وي علت فاعلي سفوايد اين عمل از  ؛اي برسيد دهيد فاعل آن هستيد تا به نتيجه كاري انجام مي
 ،ها خداوند بدون واسطهچون گردد.  بازمي ،براي هر هدفي، به خود شما كه علت فاعلي هستيد

هـاي   او جلـوه هاسـت، از   تمـام خـوبي  او مظهـر  چـون  و الغايات است،  ةيمبدء المبادي و هم غا

 در نتيجـه،  ذات خدا جميل هسـت پـس ذات فعـل او هـم جميـل اسـت.       ؛شود خوبي صادر مي
ذات و فعل  غايت فعل اوست و چون ذات حق تعاليظهر اين صفات خدا شد، انساني هم كه م

  .شود مانند خداوند جميل صادر مي اين انسان همجميل است از  او هر دو
                                                            

 163، ص 5؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 344و  199، ص 84بحاراالنوار، ج  .1
  ، 79؛ ج 192، ص 73؛ ج 92، ص 10، بحـاراالنوار، ج  »انّ اهللا جميـل ويحـب الجمـال   «. اشاره بـه حـديث:   2
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  عشق و انس باهللا

آيـد، حقيقـت خيـر و سـعادت را در      ن از خيـر و سـعادت بـه ميـان مـي     هنگامي كه سخ
اسـت؛   »عقل عملي«كه عملكرد  ،گويند، و اخالق طيبه »عقل نظري«معارف حقه كه به آن 

سعادتي باالتر از انس به و عشـق بـه    ،ار گرچه درست است ولينحصكنند. اين ا منحصر مي
سعادت واقعي كه همـان انـس و    ،استخدا نيست. آنچه نتيجه عملكرد عقل نظري و عملي 

در و ، خـدا، پيـامبر، مالئـك    مانندانساني كه بر حقايق عالم هستي  باشد. ، ميعشق باهللا است
وتاهي نكرد، قهرًا انس و عشق هـم  كمعارف حقه، آگاهي يافت و در مقام عمل  ،كالم يك

و  ،فكاكي وجـود نـدارد  ان ،كند. بنابراين ميان عقل نظري و عملي و عشق و انس باهللا پيدا مي
خير و مطلوب بالذات عشق به اوست. اگر كسي به عشـق و انـس رسـيد ديگـر نظراتـي كـه       
درباره سعادت گفته شده چون: علم و عقل، زهد و ترك دنيا را در بطن خود دارد و عشـق  

  هاي تصور شده ديگر است. و انس مستجمع تمام سعادت

  رضعو بالشر بالذات 

گونه كه گفته شـد خيـر بالـذات و مطلـق     همان ؛ماند اين است كه مي اينجابحثي كه در 
وجود دارد اما آيا در مقابل خير، شر بالذات هم وجود دارد؟ و وجود شروري كـه در عـالم   

  وجود هست را چگونه بايد توجيه كرد؟!
ه و نويـ ثاي از  ها را به خود مشغول ساخته اسـت. عـده   از قديم االيام اين نكته ذهن انسان

انـد   هـا كـه ميـان خداونـد عـادل و مهربـان، و شـرور واقـع در نظـام عـالم، نتوانسـته            جوسيم
مبـدء خيـر بـه نـام      :و مبـدء وجـود دارد  دانـد: در عـالم هسـتي     سازگاري برقرار كننـد گفتـه  

هدف آنها از ايـن دوگـانگي در مبـدأ، فـرار از     ». اهريمن«و ديگري مبدا شّر به نام  ،»يزدان«
  اند. خداوند است ولي در نتيجه براي خدا شريك قائل شده نسبت دادن شرور به
گوينـد:   اين سخن را باطل دانسـته و مـي   ،و به تبع آنان حكماي اسالمي ،حكماي يوناني

  گويد: حاجي سبزواري مي ،شّر امري عدمي است و به علت وجودي نياز ندارد
  قــد ضــل مــن   معــدام فكــ ر َاّشــلو ا

  

ــرمن     ــم االهــ ــاليزدان ثــ ــول بــ   يقــ
  

ل شـده  قائـ عدام است پس چه گمراه است كسي كه به يزدان و اهـرمن  َاجزو شر ني: يع
  است.

يا مرگ كه عدم الحيات و  ،اند: يا عدمي هستند مانند جهل كه عدم العلم شرور دو گونه
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محض است و نيازي به علـت وجـودي نـدارد     عدماين قسم از شر  .است هحمرض عدم الص
اگرچـه امـري    ها. قسـم ديگـر از شـر   اسـت علت وجودي آن  و عدم ،بلكه استناد آن به نبود
ماننـد زلزلـه كـه امـري وجـودي       ،امر ديگري اسـت  د عدِمعلت و موِج ،وجودي است ولي

يا شيطان كه  ،شود ها مي عدم بقاي بناها و عدم آرامش انسان ،است ولي موجب عدم حيات
ي بـه نـام   و موجـب شـرّ   ايمان را گرفتـه اي است كه  به گونهلقش امري وجودي است اما َخ

 ×يا حتي شمر لعين موجـب قطـع حيـات و عـدم حيـات امـام حسـين        ،شود عدم ايمان مي
مترتب بر عدم هدايت مردم است كه امري عدمي و شر اسـت.   ×ينحس  شود. نبود امام مي

  گويند. مي »شر بالعرض«به اين قسم از شرور، 
كنيم، در عالم هستي  حساب مي »اتشر بالذ«آنچه كه ما آنها را به غلط  ،به دقت فلسفي

منشـاء   ،شود همگي خير محض است و در عالم وجود وجود ندارد و آنچه از خدا صادر مي
هايي است كـه   ت آن از جهت مالزمه ذاتي آن با عدمو شري ،وجود خيرات و بركاتي است

شـود شـر    تزاحمـي كـه در عـالم طبيعـت وجـود دارد كـه مـي       ، به دليـل  بر آن مترتب است
و وجـود او ممكـن اسـت بـراي      ،خيـر اسـت   ،. پس وجود هر چيزي بـراي آن چيـز  رضعبال

  شر باشد كه اين براساس امري نسبي و اعتباري است نه ذاتي. و ديگران بد
بدون در نظر گـرفتن قسـاوتي   ـ  لعين الجوشِن ربن ذيمكنيم: همين ش ي را مطرح ميلاثم

او امري وجودي اسـت و مخلـوق    ،ظر بگيريدرا در ن ـ ،كه در ماجراي عاشورا به خرج داد  
اهل تصـميم   شمرشود،  خداي فياض علي االطالق است كه جز خير محض از او صادر نمي

تواند از نعمت اختيار بهره برد و آدم خوبي شـود و بـه كمـال برسـد، او      مياو و اراده است، 
مـال و خيـر محسـوب    اگر با كفار و مشركين كارزار كند، ك ،اش شمشيري دارد كه با اراده

شود. پس او هم يكي از مصاديق خيـر محـض اسـت ولـي او از اراده، قـدرت و شمشـير        مي
توانست در مسـير كمـال    برد و با اينكه مي بهره مي ×خود در مسير عدم حيات امام حسين
  شد.  ×قرار گيرد سبب قطع حيات امام حسين

نيسـت بلكـه امـري     رد شـم وجـو  ،شود شر محسوب مي اينجاآنچه كه در بر اين اساس، 
مترتب بر نبود هدايت و  ×عدم امام حسين ؛است ×عدمي به نام عدم حيات امام حسين

ايـن   ؛گري براي مردم است كه امري عدمي است. حتي يك عقرب را فـرض كنيـد    اصالح
موجود حيات دارد و كمالش به اين اسـت كـه نـيش بزنـد و سـالمت را از مـا بگيـرد، رفـع         

شنده او شر بالعرض است نه اينكه خود عقرب بالـذات  دمي است و نيش ُكامري ع ،سالمتي
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  جزو شرور باشد.

 ازشّر از آن جهت كه عدم و عدمي است به خداونـد منسـوب نيسـت چنانچـه      ،بنابراين
ـ كُ يـرُ لخاَ«گويد:  نقل شده كه در مناجات خود با خدا مي |پيامبر ـ بِه، لُّ يديك ـ و  رُالشَّ

و هنگامي كه بيمار «� }فينِشْي وهفَ مرضت ذاا{گويد:  مي 7ابراهيم ، حضرت»ليكإ يسلَ
بـه خـدا نسـبت داده     ،و شـفا را  ،كه شر است به خـود را مرض  اينجا 1».شوم او مرا شفا دهد

  2است.

  از رذائل و تحليه به فضائل تخليه

ي است كـه  صفات ،نفساني را بشناسد. فضائل رذائلانسان بايد فضائل و اولين مرحله، در 
به سـعادت  او سبب نجات و رسيدن  ،متوسط بين افراط و تفريط است. فضائل اخالقي انسان

  ابدي است. رذائل اخالقي انسان را هالك كرده و سبب شقاوت ابدي و دائمي است.
از تحـت حاكميـت و سـلطنت جنـين خـارج شـد،       اگر گونه كه بچه در رحم مادر  همان

آيـد كـه    و وقتي سالم به دنيا مـي  ،آيد ناقص به دنيا ميرت به صوفل طو قهرًا  ،منحرف شده
مطابق نظام رهـاي شـرع ـ يعنـي حـد وسـط آن ـ         كسي كه از نظـام و آمـوزه   ؛دنم رشد كح

نخواهد شد و در حالي پاي به نظـام آخـرت خواهـد گذاشـت كـه       يخارج شد، انسان كامل
و منْ كانَ { :نخواهد رسـيد  فل ناقص الخلقه، خواهد بود و به كمال و حيات حقيقيطچون 

كسي كه در اين دنيا كـور باشـد، در   « ،3}و أَضَلُّ سبِيالً  فَهو في الĤْخرَةِ أَعمى  عمىفي هذه أَ
  .»تر از كور خواهد بود آخرت هم كور و گمراه

مرحله بايد نفـس را از رذائـل پـاك كـرده و      اولين در ،انساني كه به دنبال سعادت است
 اوخداوند بـه نفـس    ،ه فضائل آراسته سازد. پس از آنكه آراسته به اخالق حسنه شدسپس ب

بركـات ديگـري شـامل انسـان      ؛عالوه بر اعتقاد به خدا، پيامبر و ديگر حقـايق  ،تفضل كرده
صور قدسيه براي انسان كشف خواهد شد. در برخي تعابير نفس را چون مـاده فـرض    ،شده
در صـورتي افاضـات قدسـيه بـر نفـس مـنّقش        شـود.  اضه ميها بر آن اف اند كه صورت كرده
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فضـائل اخالقـي كـه مسـتفاد از      ،در ايـن تعبيـر   شود كه آراسته به فضائل اخالقي شـود؛   مي
فـرض شـده    ،حكمـت نظـري  معارف حقة مستفاد از به منزله ماده براي است حكمت عملي 

بدن  ؛دهد به خوبي نشان نميكدورت دارد، صورت انسان را تا اي كه  عينًا مانند آئينه ؛است
لبـاس چـرك و    ؛مريض تا ريشه مرضش برطرف نشود، صحت بـه دنبـال آن نخواهـد آمـد    

عابد دهر هم باشـد و  كسي اگر  ؛گيرد كثيف تا زماني كه تميز نشود، رنگ زيبا به خود نمي
ريـاء، طلـب   حسـد،  طاعات ظاهري را انجام دهد ولي دلش از صفات مذمومـه چـون كبـر،    

اي بـراي او نـدارد. اگـر چنـان      شرك پاك نشده باشد، هيچ خاصيت و بهـره  و يارياست، ر
اگـر   ،كند و حقوقي براي آنها قائل نيست جامعه را ناچيز حساب ميو متكبر است كه مردم 

كند و انواع و اقسام جنايات را  كند و حقوق آنها را پايمال مي دارد به آنها ظلم مي نيمخالفي
شب را زنده نگـه دارد و در انجـام مسـتحبات عـالوه بـر واجبـات        شود؛ اگر هر مرتكب مي

  بكوشد، هيچ اثري در روح و نفس او ندارد.
و باطني زشت و نازيبا دارد مانند: چاه مستراحي اسـت كـه    ،مثال كسي كه ظاهري نيكو

ظاهر قبرهايي كه ظاهري و مانند اند ولي داخلش متعفن است،  سفيد و زيبا كردهبيرونش را 
چون  ،دونشپاك از اخالق ذميمه چنانچه نفس  !باطنش مرداري بد بوستدر ل دارند و مجل

بـاقي   آن فقـط سـرش كنـده شـود، ريشـه      و علف هرزي است كه اگر ريشة آن كنده نشده
  كند. اخالق ذميمه همان ريشه افعال و گفتار مذموم است. است و باز هم نمو مي

م امكـان احاطـه پيـدا نخواهـد     به حقـايق عـالَ   تا اخالق زشت در انسان ريشه دارد، انسان
در آن منقش و منعكس نخواهـد شـد. دل    زير پرده است و صور واقعيدر كرد، چون نفس 

و روح انسان مانند ظرف پر از آب كثيفي است كه تا از آن آب تخليـه نشـود، آب پـاك و    
اي  فايـده  ،هاي كدر و متعفن ريختن آب پاك روي همان آب ؛گيرد ب در آن جاي نميطي

  هاي پاك ندارد. جز كثيف شدن همان آب
ـ مـا جG  !اگر به دنبال حب و انس الهي هستي، دلـت را بـه غيـر او مشـغول نكـن      ل اهللاُع 

لل رجقَن ملبين في جوفهF1 ، يك قلب بيشتر قـرار نـداده؛ قلبـي     هر انسانيخداوند در دل
كـودكي حفـظ    د. حـديثي را در راهـاي مجـازي در آن راه نـد    كه عشق واقعـي دارد، عشـق  
اگـر نبـود اينكـه شـياطين بـه      «روايت شده:  |از رسول اكرم كردم، حديث خوبي است:

. 2»يافـت  ملكوت آسمان و زمـين اطـالع مـي    ازآدم  ينهاي ب دل ؛ها در طوافند دور قلب آدم
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 شـود، و وقتـي   ي و مرتبط با خدا مـي حازپس به اندازه پاكي دل از خبائث است كه انسان م

شود. هم چنين اشـاره   حقايق وجود در دل انسان منعكس مي ،با خدا ارتباط برقرار كرد ،دل
تـان   در روزهاي زندگي ،1»هاوا لَتعرضُال فَهركم نفحات أَيام دأَكم في ربإنّ ل«فرمايد:  مي
  وزد، همانا خود را در معرض آنها قرار دهيد.  هايي از ناحيه خدايتان مي نسيم

  ه مضمون اين حديث سروده است:مولوي دربار

ــق   ــاي حــ ــه نفحتهــ ــر كــ ــت پيغمبــ   گفــ
  

  آرد ســـــبقانـــــدر ايـــــن ايـــــام مـــــي  
  

  گــــوش هــــش داريــــد ايــــن اوقــــات را
  

ــات را     ــين نفحــ ــن چنــ ــد ايــ   2در ربائيــ
  ج

هاي معنوي حق تعالي است، خداوند براي فيض بـردن   ها همان افاضات و نسيم اين نسيم
بهـره بـردن از   هـا بهـره بريـد.     د از ايـن فرصـت  كند كـه شـما بايـ    هايي ايجاد مي شما فرصت

هاي الهي هنگامي است كه انسان قلـب خـود را    متعرض شدن در برابر اين نسيمها و  فرصت
مسـتعد   ،ها پاك كرده و به طاعات و عبادات الهي اقبال كند كه در پي آن قلـب  از كدورت

ينَ جاهـدوا فينـا لَنَهـدينَّهم    و الَّذ{فرمايد:  پذيرش افاضات خدايي خواهد شد. در قرآن مي
. »كنـيم  و آناني كه در راه ما مجاهده كنند هر آئينـه بـه راههايمـان هدايتشـان مـي     «، 3}سبلَنا

خاصي نيست بلكـه مطلـق كـار خيـر بـراي      و كوشش جهاد شامل جهاد كردن در راه خدا، 
كــه همــان كنــد و موجــب هــدايت الهــي  رضــاي خداســت كــه در دل نــورانيتي ايجــاد مــي

دانـد عمـل    هر كـس بـه آنچـه مـي    «فرمايد:  گونه كه مي . همانشود ، ميهاي حق است افاضه
مصـداق بـارز    |پيـامبر اكـرم   4.»دهد داند به او مي كند، خداوند علم چيزهايي را كه نمي

اي  گاه به خدا به اندازه«فرمايد:  پاكي است و افاضات حق به ايشان عطا شده براي همين مي
شوم كه هيچ ملك يا پيامبر يا بندة مؤمني كه خدا قلبش را براي ايمان آزمـايش   يك مينزد

  5.»رسد به آن موقعيت نميكرده؛ 
فيض بهره بردن از الطاف الهي به اندازة استعدادي است كه هـر انسـان در وجـود خـود     
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ت را اسـتعداد رسـيدن بـه آن مقامـا     ،دارد. گاهي انساني به مقاماتي ايمان و عقيده دارد ولي
تنهـا   ،كه مورد تصديق مؤمنـان اسـت ولـي    ^و معصومين ^ندارد مثل مقامات پيامبران

اند. اينكه ماها درجات عالي از فيض الهي را  ها را داشته خود آنها استعداد رسيدن به آن مقام
ايم به اين دليل نيست كه فيض خداوندي نقص دارد، بلكـه او فيـاض    كسب و درك نكرده
و افاضـه جـزو ذات بـاري تعـالي اسـت، تفـاوتي اگـر هسـت از ناحيـة           علي االطـالق اسـت  

رسـيدن فـيض الهـي بـه آنهـا نـه بـه        اند كه  مجرداتمثل  موجوداتي گاهي .موجودات است
مثـل  گـاه  كنـد و  واسطه معـدات و مقـدمات، بلكـه صـرف امكـان ذاتـي آنهـا كفايـت مـي         

پـس   .ات و مقـدمات دارد دتوقـف بـر معـ    ،اند كه رسيدن فيض به آنها موجودات عالم ماده
  علي االطالق است. ،موجودات است و گرنه فيض خداوندناحيه كمبود و نقص از 

علوم حقيقي اسـت و در   ،شود علومي كه از سوي خداوند افاضه مي ،پس از طهارت نفس
 ولـي علـومي را در چنتـه دارد    ،مقابل علومي است كه پايه و اساسي ندارد. گـاه انسـان آلـوده   

علـم حقيقـي    پـس  .شـود  ش از آلودگي پاك نشده، علمش هم دچار آلـودگي مـي  چون باطن
علم نوري است كه خداونـد  علم به زيادي يادگيري نيست و همانا «فرمايد:  همان است كه مي

ـ في َق ه اُهللاُفقذي ما العلم نورم و اّنالتعلُّ ليس العلم بكثرةِ«: »اندازد در دل هر كه بخواهد مي ب ل
مشود.   و اين نشان از استعداد او دارد كه نور الهي در دلش افاضه مي ،1»شاءن ي  

ترين بندگان نزد خدا كسـي اسـت كـه خـدا بـه او       از محبوب«فرمايد:  مي ×حضرت امير
ه، حزنش در دل و خوفش در چهره نمايان، لباس شهوات را از خـود كنـده، از همـه    دتوفيق دا

 ،]بـه فكـر عاقبـت خـويش اسـت     [در دلش مانـده   ها دلش خالي است و فقط يك هم هم و غم
از كليـدهاي درهـاي    خـارج شـده،   يمشـاركت بـا اهـل هـو     از روشن اسـت و از كوري دلش 

كنـد و   بينـد و راهـش را طـي مـي     او راه را مي كند، هاي هالكت را قفل مي هدايت شده و باب
او  ،ا گرفتـه اسـت  ترين ر كند و دستگيره محكم ها را طي مي شناسد، گرداب محل نورش را مي

    2.»نش مانند نور خورشيدي است كه در آن شك و ترديد وجود ندارديدر يق
را خـود  ، يعني اگـر بـا تقـوا    �}فُرْقانَاً كُمجعل لَي اهللاَ تَتَّقُوانْ إِ{فرمايد: در قرآن كريم مي

كنـد. مشـكل اساسـي مـا      عطا مي شماخداوند روحيه فارق بين حق و باطل را به  ،ديپاك كن
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خودپسندي در وجودمان هست و خالي از  مانندهايي از هواي نفس  اين است كه چون جنبه

جـاي   ،شـويم و گـاه   دچار شك و تزلزل مـي  ،در مقام تشخيص حق از باطل ؛تعصب نيستيم
قـدرت تشـخيص حـق و     ،پاك كـرديم را از خود كنيم ولي اگر رذائل  اين دو را عوض مي

  باطل به ما داده خواهد شد.
را  عقلـش آنكـه  «فرمايـد:   حضرت امير مي ،ن دربارة پاكي دل و تلقي انوار الهيهم چني

اعضـاء او از   و راند به قدري كه پوست و اسـتخوانش آب شـده  اره را مياحيا كرد و نفس ام
 ،حقايق و براي او زند هايي از الطاف الهي برق مي برايش درخشنده ؛خوف خدا نازك شده

اگـر تمـايالت نفسـاني سـراغش      ؛برد به سوي طريق و راه مي را اوروشن و راه آشكار شده 
 ،در آن موقـع  ؛شود آيد آنها را دفع كرده تا اينكه باب سالمت و دار اقامت به رويش باز مي

  1.»لرزد چون قلب را در راه رضاي خدا به كار انداخته است پاهايش در راه حق و خدا نمي

  مالئك وسايط فيض الهي

چنانچه رابط افاضه علوم ربـوبي بـه    ؛به واسطه مالئك است ،معرفتافاضه علوم الهي و 
و مأموريـت خـويش را    ،اردوخواهـد مالئـك بـر او     جبرئيل بود و اگر كسي مي ،9پيامبر

 ،ـ يك سگ در درون اسـت   به مانند كه هر يك از رذائل ـ را  بايد سگ درون  ،انجام دهند
 اينكـه  2.»شوند سگ در آن باشد وارد نمياي كه  مالئك در خانه« :از خود بيرون كند چون

نقل شده: دين بر نظافت بنا شده اسـت، هـم نظافـت ظـاهري مـراد اسـت و هـم         9از پيامبر
ايمـان   گونـه كـه  همانيعني فرمايد: طهارت نصف ايمان است؛  و آنجا كه مي ؛نظافت باطني

ه شـدن بـه   يك امر قلبي است، البد طهارتش هم بايد قلبي باشـد و نصـف ديگـرش، آراسـت    
  فضائل اخالقي است.

  اختياري تجّرددر پرتو  ،افاضه حق

طبيعـي   تجّردشود.  تقسيم مي »اختياري«و  ،»طبيعي«به  تجّرد :همانگونه كه قبًال گفته شد
 خـود  ،اختيـاري  تجـّرد ولـي در   .شـود  از زمان بسته شدن نطفه آغاز مـي  كهرا همگي دارند 

صـاحب   .كند و كثافات عالم ماده پاك و طيب ميدلش را از عاليق  ،شخص به اختيار خود
تزكيـه كـرده از اخـالق     رذائـل كند تا نفـس خـود را از    اختياري تالش و كوشش مي تجّرد
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 اينكـه  .شـود  هـاي هـدايت و معرفـت بـه روي او بـاز مـي       راه ،پس از آن و زشت خالي شود
، سـخن از مجاهـده در   �}ينَّهم سبلَناو الَّذينَ جاهدوا فينا لَنَهد{فرمايد:  مي در قرآن خداوند

  اختياري است. تجّردهمان مراد كه  ه،دمآ راه خدا به ميان 
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  فضل و شرافت علم اخالق
�  

آن علـم  » هـدف فايـده و  « ،»موضـوع «بـا ميـزان اهميـت     ،فضل و شـرافت هـر علمـي را   
  ديگر علوم افضل و اشرف است به دليل اينكه:سنجند. علم اخالق با اين دو ميزان از  مي

 به نظر شما باشد. مي ،موضوع علم اخالق نفس ناطقه كه همان حقيقت انسان است الف.
كـه موضـوعش   ـ ، بـا علـم دبـاغي      ـ   كه موضوعش بدن انسـان اسـت  ـ در مقايسه علم طب  

معلـوم   پاسـخ ، كـدام يـك ارزش و شـرافت بيشـتري دارد؟!     ـ   پوست گاو و گوسفند است
به همين موازات علم اخالق چون موضوعش نفس انسان است، نسبت به علم پزشكي  .است

در عالم  ، ــ  دارد. انسان اشرف مخلوقات ـ به جز مجردات  شرافت كه موضوعش بدن است،
گوينـد چـون در    مـي » كـون جـامع  «امكان است، او جامع كماالت است و براي همين به او 

نسـان از عقول مجرده گرفته تـا ملكـوت، تـا ناسـوت؛ ا    و » الهوت« ،»هاهوت«به جز  ،معوال 
او  او از جمـادات و حيوانـات برتـر اسـت.     ،م ناسوت و مـاده هـم  جامع بين آنهاست. در عاَل

بـه   و ،توانـد از عـالم مـاده پـرواز     برسد، و در حركت جـوهري مـي   تواند به قوس صعود مي
جبرئيـل هـم نتوانـد او را همراهـي      شود كه حتي |مرحله عقل برسد و چون پيامبر اكرم

  »!ام من همره تو نيي !رو رو«كند و گويد: 
هدف و فايدة علم اخالق چيزي به جز كمال انسان نيست. هيچ موجودي در جهـان   ب.

رسـد   ه به حدي از پستي و رذالت مـي چچنان ؛خلقت مانند انسان داراي تفاوت مراتب نيست
در كمال انسانيت به نفس مطمئنـه  چنانچه آيد؛ و  الجوشن از كار درمي كه چون شمربن ذي

علم اخالق آمده تا انسان را از مراتب نـازل بـه    .×حضرت سيدالشهدا مانندرسد  مي

، در مرتبـه نـازل چـون حيوانـات و بهـايم اسـت و در مرتبـه اعلـي         ترين مرتبه برساند عالي
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  رسد: جبرئيل هم به گردش نمي
اصـل و فـرع نـدانم چـه گـوهري      اي نقد  

  

  كــز آســمان بلنــدتر و از خــاك كمتــري  
  

تفـاوتي   ،است. در حركت طبيعي »اختياري«و  »طبيعي«انسان داراي دو حركت، گفتيم: 
رسـد سـپس   و به مضـغه مـي   از نطفه به علقه ،انسان در حركت جوهري .ها نيست ميان انسان

و عقـل   رسـد و وقتـي متولـد شـد قـوه تميـز       انساني ميبه مرحله و سپس  ،حس المسهواجد 
در عـين وجـود حركـت طبيعـي داراي     رسد. اما  به روح مجرد مي ،يابد و در طي مراتب مي

يا به راه صحيح افتد يـا   ،تواند با بهره بردن از قوه اختيارش حركت اختياري هم هست او مي
همگـي در   ،شـود و گرنـه   ها از همين حركت اختيـاري ناشـي مـي    متفاوت بودن انسان .فساد

نيسـت  آنهـا  هـا از ناحيـه جسـم     اشتراك دارند. وجود تفاوت در انسان ،شدطبيعي ر حركت
علمي كه مراتب كمال  ، ومراتب كماليه و معنويه مايه جدايي آنها از يكديگر اسـت  ،بلكه

. شما درختـي را تصـور كنيـد، ايـن درخـت      علم اخالق است ،دهد ي را رشد ميوو معن
امـا در ايـن حركـت     ،شـود  كند و بزرگ مـي  مياش كاشته شد، طبيعتًا رشد و نمو  وقتي دانه
اما اگر زير  ؛اش كرمو شود ممكن است كج شود، آفت زده شود، سرما بزند، ميوه ،اختياري
رشدش صحيح خواهد بود و ميوة مـورد   ؛دانا به درخت و آفات و موانع آن باشد نظر باغباِن

هايي كه ممكن  را از كژيعلم اخالق همان كاركرد را دارد تا انسان نظر را خواهـد داد.  
اكسير اعظم گوينـد چـرا    ،به اين علم .باز دارد ،است در حركت طبيعي عارضش شود

كدام علـم اسـت كـه ايـن      .رساند كه، انسان را از حضيض خبائث به اوج سعادت مي
  ترين موجودات را به اشرف آنها تبديل كند. قدرت را دارا باشد كه پست

ر د ،اخـالق در رسـاندن انسـان بـه اوج كمـاالت نفسـاني      به دليل اهميت و شرافت علـم  
گرفتند، علم اخالق بود و در تدريس و  اين بود كه اولين علمي كه فرا ميرسم بر ها  گذشته

نبايد  ،كات اخالقي را فرا نگيردلآنها اعتقاد داشتند تا انسان م ؛كردند يادگيري آن مبالغه مي
سوء استفاده كند. شما انساني را فرض كنيد كه مـزاج  برود تا مبادا از آنها ديگر سراغ علوم 

بـه او  اگـر لذيـذترين غـذاها را     ؛جسمي او خراب است و مرض در جسـم او رسـوخ كـرده   
ي در او اثـر نـدارد.   و تا بدنش سـالم نشـود غـذاهاي مقـو     ،چه بسا برايش مضر باشد ،بدهيد

و از آن استفاده نيك كند. اگر  روح و اخالق هم بايد صالح باشد تا علوم در انسان مؤثر باشد
بـه ديگـران هـم     ،عالوه بر ضررش به خود ؛رذائل اخالقي باشد ، دارايسواد انساني عوام و بي

بـه مـوازات   ، باسـواد و عـالم شـود،    سواد فاسد فرض كنيد اگر همين بي ،حال .رساند ضرر مي
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بـه مقـام و   وقتـي  ينكـه  براي ا رسيد؛گيرد، ضررش هم بيشتر به جامعه خواهد  مي علمي كه فرا

مـذهب و هـدايت    ،به ترويج ديـن  ،شتر باشدصبش بينمكند هر چه مال و  خيال مي ،ديرس مال 
و بر اين اساس به دنبال كسب آنها از هر راهي است و كارش را پردازد،  مردم بهتر و بيشتر مي

  .حال آنكه غافل است كه همه اينها را بايد جواب دهدكند،  توجيه مي
از علم براي فخر فروشي، جدال با ديگران و پيـروزي   ،بدون تهذيب عالمانِاز ه اين دست

شـود را بـه    هايي كه برايشان ايجـاد مـي   كنند. آنها شك و شبهه در مباحث علمي استفاده مي
و خود را اهل حكمـت   ندا ند از علما و بزرگان واقعينك وانمود مي آنهاكنند،  مردم القاء مي

انـد.   فرمـوده  |آنكه حكمت حقيقي همان اسـت كـه خـدا و پيـامبر     د حالندان واقعي مي
سواد يا كم سواد هم ميان آنهـا كـم نيسـت، مـوازين و دسـتورات       اين افراد كه بيبعضي از 

ت روشـنفكرانه  ژسـ بـا  گـاه  داننـد و   شرعي را مختص به صدر اسالم و عربستان آن روز مـي 
حـال آنكـه    !از آنهـا دسـت بـرداريم   كند كه امـروزه   گويند: حكمت و عدالت اقتضا مي مي
دانند تشريع احكام در همان روزها براساس حكمت و عـدالت و مصـالح بـوده، گرچـه      نمي

آنها را درك نكنيم. آنها غافلند كه بايد دستورات ديني را بعضي از ما حكمت ممكن است 
هــاي معــارف  هــاي خانــه فراگرفــت كــه آنهــا درب :و اهــل بيــت |از قــرآن، پيــامبر

  1.}و أُْتوا الْبيوت منْ أَبوابِها{ها شد:  ها وارد خانه اند و بايد از درب مياسال

البته اين بدين معني نيست كه در مقام فهـم قـرآن و حـديث، مصـالح، زمـان و مكـان و       
نيازهاي جوامع بشري امروزه را، در نظر نگرفت به نحوي كـه تلقـي شـود ديـن پاسـخگوي      

  سايل جديد نيست.م مباحث و
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  دفتر دوم

  اقلهعقوة  رذائل و فضائل
  

  ○ شرك

  ○ جربزه

  ○ شك و حيرت

  ○ جهل بسيط

  ○ جهل مركب

  ○ شرافت علم و حكمت

  ○ يقين

  ○تفكر 

  ○ذكر 

  ○هاي نفساني خاطره

  ○ مكر و حيله



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  

  اشاره
  

بـود بيـان   مباحث مقدماتي كه مخلوطي از برخي مباحث، فلسفي، كالمي و اخالقي 

شد. كه البته به واسطه فني و تخصصي بودن برخي مباحث فهـم آن بيشـتر بـراي    

سعي مـا بـر    چهكساني است كه حداقل در اين موضوعات مطالعه داشته باشند اگر

گويي مطالب است تا همه فهم باشد. ولي مطالب دفتر دوم و سوم بـراي همـه   ساده

  قابل فهم و درك است. 

، و ـ شـود    كه شامل خيال و وهم نيز ميـ قوه عاقله   رذائلئل و در دفتر دوم به فضا

هـاي افـراط، تفـريط و     اي شامل جنبهآن خواهيم پرداخت. هر قوه رذائلراه عالج 

متوسط يعني حد اعتدال است. حد تفريط قوه عاقله جهل است اعـم از بسـيط يـا    

و اعتـدال قـوه    هاي آن و حد افراط آن جربزه و حد متوسـط مركب، همراه با شعبه

  شود.عاقله، حكمت است كه از فضائل محسوب مي

  

  شرك
�  

خداونـد سـبحان فـرض كنـد.      همـراه مؤثري ديگـر   ،وجودعالَم در انسان يعني  »شرك«
همانگونـه كـه توحيـد از علـم      .ناشي از جهل بشـر اسـت  و  ،ائل قوة عاقلهذيكي از ر شرك

يـك حقيقـت هسـتي بيشـتر وجـود       ،دانـد در نظـام وجـود    شرك نميمانسان ، شود ناشي مي
اگـر انسـان از جهـل بيـرون آيـد موحـد        ؛واحد استوجود و مابقي از ترشحات آن  ،ندارد

  .داند خواهد شد و فقط خدا را مؤثر در وجود مي

  اقسام شرك

  است: براي شرك تقسيماتي ذكر شده
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د كنـ  كنـد. تفـاوتي نمـي    ديگـر موجـودات را عبـادت     ،يعني عالوه بر خدا :شرك جلي
بـه   .و يا خورشـيد   ستاره و يا شيطان :ندنديگر ماموجود بت باشد يا  ،غير خدا ةعبادت شوند

 گويند. هم مي »شرك در عبادت« ،اين نوع از شرك

 ،داند اما خدا مي طاعت را از آنِو مشرك عبادت  انسانِ ،يخفدر شرك : يشرك خف 
مـؤثر   ،م وجـود ر خـدا هـم در عـالَ   و براي غي ،كند در اعمال و رفتارش مشركانه برخورد مي

 ،كنيم اطاعت مي :پيامبران و امامانمانند كند. البته گاهي ما غير خدا را  فرض مي يديگر
آنها را اطاعتي مسـتقل و در  پيروي و  ،خداستاطاعت در طريق گونه پيروي چون اين ولي 

مـال دنيـا و    ،ممقـا اشكالي ندارد. ولي اگر غيـر خـدا را بـراي     ،دانيم عرض اطاعت خدا نمي
   1است. شرك خفي ،ديگر مطامع اطاعت كنيم

همـه   ءنشـا مات و اگر انسان به فطرت خود رجوع كند خواهد يافت كه آنچه اصيل بالذّ
ولي ما وجدان  ؛اند و از خود چيزي ندارند هاي حق جلوه ،و مابقي ،رهاست تنها خداستخي

 !تـا لقمـه نـاني جلـوي مـا اندازنـد      كنـيم   كرنش ميدر مقابل مخلوقات خويش را فروخته و 
خدا را قبول داشتند ولي چوب و سنگ را واسـطه   ،آنها در اصل ،گونه بودند مشركين همين
  . 2}هُؤالء ُشفَعاُؤنا عنْد اللَّه{گفتند:  ميكردند و  قلمداد ميو شفيع نزد خدا فيض الهي 

يـؤْمُن أَكْثَـُرهم    و مـا {:فرمايـد  گسترش دارد كه آيه شريفه مـي چنان  ك خفي آنشر
مه ِإالَّ و شِْرُكونَ ِباللَّهشـرك  م اينكـه مگـر   آورنـد بـه خـدا ايمـان نمـي    مـردم  اكثـر  «، 3}م

آنهـا را   ،هايشـان ديگـران را دخالـت داده    شركند چون در برآورده شدن خواسـته م .»هستند
غيـر خـدا دسـت    يش پـ  داننـد و  و روزي و مقام را از غير خدا مي ،دانند منشاء اثر ميمستقالً 
كنند. شرك از اعظم كبائر هالك كننـده و   كنند و براي دنيا از غير خدا اطاعت مي دراز مي

دربـاره   اينجـا  در آن بسـيار اسـت.   در ذمموجب خلود در آتـش اسـت و آيـات و روايـات     
يلـه  ذفضيلت و اقسام آن توضيح خواهيم داد و بدين سبب به ر ،توحيد كه ضد شرك است

  بيشتر پي خواهيم برد. بودن شرك
                                                            

آيد كه اطاعت غير خداوند به نـوعي پرسـتش غيـر خداسـت و از مقولـه      كالم مرحوم استاد چنين برمي. از 1
، فرمان بردن از شيطان را پرستش او 60) آيه 36شود. در آيه شريفه سوره يس (شرك در عبادت قلمداد مي

 ل).، دانسته است، (م

 18)، 10يونس (. 2

 106)، 12. يوسف (3
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  توحيد و يگانه پرستي

خدا جسم نيسـت، جـنس و فصـل     :است يعني »اصل ذات«يا: در  1پرستي توحيد و يگانه
اسـت يعنـي نفـي شـرك در      »تواحـدي «يـا: در   ؛ندارد و وجود و صفاتش عين ذاتش است

 خداوند يك حقيقت بسيط غير متناهي است كه هيچ كثرتـي در ذاتـش   .وجود وجوب خدا
حتـي مجـردات    .نيست. غير از خدا ديگر موجودات چون ماهيت دارند وجودشان حد دارد

ي در ذاتـش  اي خاص و محدودند ولي چون خداوند غيـر متنـاهي اسـت و تعـدد     هم مرحله
اسـت  غيـر متنـاهي    ،وجـود مذات حق بما هـو   .صفاتش عين ذاتش است ،نيست براي همين

  ي است.علم، قدرت و حياتش هم نامتناه چنانچه
و ند ا گانه شده يعني صفات هشت »ةنيماثقدماء «ل به ئاند و قا اين را درك نكرده اشاعره

  .زائد بر ذات خدا هستندو  نداقديم گويند صفاتمي
كـرديم كـه آنهـا     مـي  طئـه د: ما مسيحيان را تخنگوي اشكال كرده و مي ،در مقابل تزلهعم

ي اتكثيـر داديـد بـر   قـديم  شما آن را به هشت اند حال آنكه  ل به پدر، پسر و روح القدسئاق
  تزله گويند:عهمين م

و در حقيقـت ذات خـدا    دهـد  لم، قدرت و حيات را انجام ميهمان ذات خداوند كار ع
  نايب صفاتش است.

  گوئيم: ولي ما مي

خدا علم، حيات و قدرت دارد ولي الزم نيست كه اين صفات زايد بـر ذات خـدا باشـد    
او ذاتي دارد كه در عـين واحـد بـودن، همـه      .ت عين ذات خداستبلكه قدرت، علم و حيا

يا ـ اشاعره  ـ صفات كمال را داراست چون اگر بگوئيم ذات خدا از چند صفت فراهم آمده  
اش تركيب در ذات خداسـت و تركيـب حكايـت     ، الزمهـ معتزله   ـ نايب صفات است ،ذات

ايـن ذات خداونـد كـه در آن هـيچ      سـت. نياز ا شناسيم بي كند و خدايي كه ما مي از نياز مي
و عـالوه بـر   است » تمقام احدي«عين ذات و بسيط است نامش: او تركيبي نيست و صفات 

مقـام  «و نيسـت كـه نـامش:    خدا واحد است و دـ يعني اشاعره  ـ ها   و در مقابل تكثيرياين، 

است.» تواحدي  
                                                            

اي بـه آنهـا    جا به بحث توحيدهاي ديگر چون: ذاتـي، عبـادي و صـفاتي پرداختـه و اشـاره     . مرحوم استاد در اين1
تـوان بـه طـور مفصـل از آن بحـث كـرد،        اند و چون بحثي كالمي ـ فلسفي است و در مباحث اخالقي نمي  داشته

 ايند، (م، ل).، مراجعه نم145 – 138ص » اسالم دين فطرت«توانند به اثر ديگر استاد(ره) كتاب:  اهل تحقيق مي
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ت، اراده و ديگـر  : حقيقـت هسـتي عـين علـم، قـدرت، حيـا      1لهينأصـدر المتـ  به عقيـده  

و بهره از هسـتي دارد بـه همـان انـدازه از      ي كه حظّا هبه اندازكماالت است و هر موجودي 
ضـعيف  در وجود و هستي ممكن الوجـوديم و در وجـود   اين كماالت بهره دارد و ما چون 

سـخن   7د نبـي وبـا داو كه هم ها ريزه سنگ .ضعف دارد ارادة ما همقدرت، علم و  ،هستيم
اي از علم و حيـات را   هم مرحله 2ن حنّانهتساي از حيات را دارند، اُ آنها هم مرحله دنگوي مي

پس حقيقت وجود با علـم، حيـات و ديگـر كمـاالت يكـي اسـت ولـي شـدت و          ؛داراست
                                                            

 422، 140، 118ـ  117، ص 6المتعاليه، ج  لحكمةنك: ا .1

كردنـد. پـس از آنكـه    هنگام خطبه خواندن در مسجد مدينه به نخلي تكيه مي 6. گفته شده: پيامبر اكرم2
دوست داريم هنگام خواندن خطبه شـما   6جمعيت رو به افزوني گذارد، مردم عرض كردند يا رسول اهللا

 6گر اجازه فرماييد منبري بسازيم تا بر فراز آن براي مردم خطبـه بخوانيـد. پـس از اجـازه پيـامبر     را ببينم ا
از كنار آن نخل گذشته و روي منبر نشستند كه ناگاه از ژرفـاي   6اي پيامبرمنبري ساخته شد و روز جمعه

دند و آنهـا هـم گريـه    اي كه مردم هم شـني اي مانند ضجه شتر فرزند مرده بلند شد به گونهنخل صداي ضجه
از منبر پايين آمده او را در بغل گرفت و بر او دسـت   6كردند. ضجه نخل ادامه يافت تا اينكه رسول خدا

كشيد و به او گفت: ساكت باش! رسول خدا قصد توهين و سبك كردن تو را نداشت بلكه مصـلحت مـردم   
پيامبر نخل خشكيده را مخيـر كردنـد كـه     چنين اقتضا كرد كه من از تو دست برداشته روي منبر بروم. سپس

در اين دنيا سبز شده خرما دهد يا در بهشت از درختان بهشتي شود كه نخل خُشكيده آخرت را تـرجيح داد،  
  . موالنا در همين باره سروده است:380و  365، 326، ص 17در اين باره نك: بحاراالنوار، ج 

ــوب   ــنگ و چــ ــي ســ ــتم ز آگهــ ــه گفــ   آنچــ
  ج

  ة هشـــــــدار خـــــــوب در بيـــــــانش قصـــــــ   
  

ــول   ــر رســــــ ــه از هجــــــ ــتن حنّانــــــ   اســــــ
  

  زد همچــــــو اربــــــاب عقــــــولنالــــــه مــــــي  
  

ــان   ــظ آنچنـــــ ــس وعـــــ ــان مجلـــــ   در ميـــــ
  

  كــــز وي آگــــه گشــــت هــــم پيــــر و جــــوان   
  

ــول  ــده اصـــــــحاب رســـــ ــر مانـــــ   در تحيـــــ
  

  نالـــد ســـتون بـــا عـــرض و طـــولكـــز چـــه مـــي  
  

  گفــــت پيغمبــــر چــــه خــــواهي اي ســــتون    
  

  گفـــــت جـــــانم از فراقـــــت گشـــــت خـــــون   
  

ــو   ــراق تــ ــان  از فــ ــوخت جــ ــون ســ ــرا چــ   مــ
  

  چـــــون ننـــــالم بـــــي تـــــو اي جـــــان جهـــــان  
  

  مســـــندت مـــــن بـــــودم از مـــــن تـــــاختي    
  

  بـــــر ســـــر منبـــــر تـــــو مســـــند ســـــاختي       
  

ــت    ــو درخـ ــاي نيكـ ــت كـ ــولش گفـ ــس رسـ   پـ
  

ــت     ــراز بخـــ ــو همـــ ــرّ تـــ ــا ســـ ــده بـــ   اي شـــ
  

ــد   ــي كننــ ــو را نخلــ ــواهي تــ ــي خــ ــر همــ   گــ
  

  شــــــرقي و غربــــــي ز تــــــو ميــــــوه چيننــــــد  
  

ــد   ــروي كنـــ ــت ســـ ــالم حقـــ ــا در آن عـــ   يـــ
  

ــ    ــا تــــ ــد  تــــ ــا ابــــ ــاني تــــ ــازه بمــــ   ر و تــــ
  

  گفـــت آن خـــواهم كـــه دائـــم شـــد بقـــاش     
  

ــم از چـــــوبي مبـــــاش    ــنو اي غافـــــل كـــ   بشـــ
  

  مولوي، مثنوي معنوي، دفتر اول. شمس تبريزي هم گفته است:
  كمتر ز چوبي نيستي حنانه شو حنانه شو    بنواخت نور مصطفي آن استن حنانه را

 ، (م، ل).2131ديوان شمس تبريزي، غزليات، ش 
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يسـبح بِحمـده و لكـنْ ال تَفْقَهـونَ      ء إِالّ إِنْ مـنْ شَـي  و{ :فرمايـد  ضعف دارد وقتي مـي 
مهبِيحگويـد ولكـن شـما تسـبيح آنهـا را       تسبيح خدا مي اينكهنيست موجودي مگر «، 1}تَس
ند و قدرت و حيات و اراده دار؛ براي همين است كه آنها هم به نوعي علم »كنيد درك نمي

  توانستند تسبيح خدا بگويند. نمي واالّ
 هستي غيـر متنـاهي مسـاوي    ،حال كه هستي خدا غير متناهي است و حد و ماهيت ندارد

تعبيـر   »مقـام احـديت  «ايـن را بـه    ؛ كـه بـوتي ثحيات و ديگر كمـاالت   ،است با علم، قدرت
نه در مقابـل دو،  » حداََ« اين، }قُلْ هو اللَّه أَحد{ :گوئيم در سوره توحيد مي اينكهكنند.  مي

و از  ،اسـت و در ذاتـش تركيـب جـاي نـدارد      ةالحقيقبلكه مراد اين است كه خداوند بسيط 
نـدارد يعنـي در نظـام    شريك وجود خداوند واحد هم هست يعني در وجوب  ،رجهت ديگ

» واحـد «بـا  » احد«پس  .يكي است و آن هم حق تعالي بلكه هستي دو واجب الوجود نداريم
متفاوت است و نبايد خلط شـوند. ايـن دو مقـام در الهيـات فلسـفه بحـث شـده اسـت ولـي          

  است.» توحيد افعالي«روي آن بحث خواهيم كرد  اينجاتوحيدي كه در 

  افعالي توحيد

كـتم  معني توحيد افعالي اين است كه تنها خداوند فاعل مطلق است كه موجودات را از 
 ييآورد و در اين راه هيچ كس شريك خدا نيست كسي در كارها عدم به عرصة وجود مي

 ،امورداره كند و نيازي هم براي آفريدن و ا ه او كمك نميب ،ريت جهانو مدب ترازقي مانند
 ،نـدارد، همـه چيـز عـالم     يبه ديگران ندارد. او در اعمال بندگان مؤثر است و ديگري تأثير

  توان چيزي را از تحت فرمانش خارج دانست. تحت ربوبيت خداوند است و نمي
فاعليت دارنـد ولـي    ،شان از وجود به اندازه حظّ و بهره ،موجودات ديگر به جز خداوند

و اگر  ؛ست و عين ارتباط به حق هستند نه اينكه شيء مرتبط به حقوجودشان ضعيف ا بهره
ـ  ،پس ما بدون ربط ،شويم ارتباط از حق را حذف كنيم حذف مي محـض  يء و نيسـتي  ال شَ

بلكـه   ،هستيم. حال كه فاعليت ما اين قدر ضعيف است كه ما حتي مضاف به حق هم نيسـتم 
؛ رفتـه شـد هـيچ و پـوچ خـواهيم شـد      حق است و اگـر گ  عين اضافه هستيم و اشراف از آنِ

ا بـه تبـع   مـ ضعيف اسـت و فاعليـت    مانخص است كه فاعليت ما به اندازه وجودمشبنابراين 
                                                            

 44)، 17اإلِسراء (. 1
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  فاعليت حق است و فاعليت مطلق از خداست.

  مراتب توحيد افعالي

  در وهلة اول گردويي را فرض كنيد كه داراي اين مراتب است:به ذهن براي تقريب 
1 .اوليه و زمختپوست  :شر القشرق.  
  .پوست دومين كه سفت و سخت است :. قشر2
  .غزم  :ب. ل3ُ
 كه روغن گردو است. :بلُب الّ. ل4ُ

  داراي مراتب است: توحيد هم
بـه خـدا     رحله و مرتبه ممكن است كسي عقيـده در اين م .است ي»قشر القشر«گاه  الف:

نـام مسـلمان بـر او     ،»اهللا ال الـه االّ «بـا گفـتن يـك     نداشته باشد ولي به ظاهر حكم شـده و  
ـ    مـي  مسـلمان  پاك شـده و بـه او دختـر    او، شود گذاشته مي رد در گورسـتان  دهنـد و اگـر م

آورده اسـت. اگـر   زبـاني  اسـالم   كه شود. گاه اين مسلمان مانند منافق است مسلمين دفن مي
ش آتـش را خـامو   !المنظـر  ا چون پوست اوليـه گـردو هسـتند، تنـد و كريـه     هاين ،دقت كنيم

د و جا را تنگ م مايه مزاحمت هستنهدر خانه  ،كنند كنند چون تر هستند و فقط دود مي مي
مجـرد  اگـر  دومين است. در توحيد هـم،  اش حفظ پوسته قوي و سخت  فقط فايده، كنند مي

اگر به آيات اوليه سوره بقـره دقـت    .فايده چنداني ندارد و ضررش بسيار باشد،زباني اسالم 
و سيزده آيه پيرامـون   ،ين، دو آيه مربوط به كفارقل درباره متچهار آيه او كنيد خواهيد ديد
امـا منـافق    .و ظـاهر اسـت   يكفـرش جلـ   ،چون كافر حسابش مشخص اسـت  منافقين است!
 ،بـدون اعتقـاد   ذكر زبانيِبنابراين  .زند اش را مي و ضربهكرده مؤمنين جا  ميان خودش را در

  كند. ي باشد ذكر زباني آن را آبياري و مستحكم مياي ندارد. اگر اعتقاد قلب فايده
به معنـي و مفهـوم آن    ،وقتي شهادتين گفتانسان يعني  .ي است»شرق«توحيد ديگر ب. 

و آتـش گيرانـه    ،پوسته دوم سخت اسـت و مغـز را حفـظ    ،كند. در گردو قلباً عقيده پيدا مي
 .اسـت  مفيد ،خيره كردن گردوتر است و براي ذرنفع او از پوسته سبز اولي ب و مناسبي است

گونـه   همين ،ي هم»قشر«توحيد  ي دارد.تر اما نسبت به مغز گردو، پوست است و مرتبه پائين
نفع بسياري براي انسان دارد چون مجرد نطق زباني نيست و همراهش  ،ونه توحيدگاين .است

 :يندهـد. چنـدين روايـت از معصـوم     آتش جهنم نجات مي از عقد قلب است و انسان را
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سرانجام اهل نجات خواهد بود و اگـر   ،رسيده است كه اگر كسي با توحيد از اين دنيا برود
ـ   سالياني چند در جهنم مي ،گناهاني انجام داده باشد ب شـود و سـرانجام  ماند تا پـاك و طي، 

  در بهشت است.او جاي 
ي همـراه بـا   زبـان توحيـد  از  باالتري است. اين مرتبة توحيد »بلُ« ،توحيد مرتبه ديگر ج.

اي را خوانده و وجداناً يافته است كه در  شبهات مدرسه ؛ چون صاحب آناعتقاد قبلي است
بيند اشـراف و شـهود    مياو آنچه و اند،  نظام هستي تنها يك وجود مؤثر است و مابقي جلوه

يـا آتـش    پوسـتش كنـد نـه بـراي     غـرس مـي  اند. اگر كسـي گـردو    حق است و مابقي ربطي
مغز نسـبت بـه پوسـت شـرافت دارد     اگرچه  .اش مغز گردوست ه مراد حقيقيبلك ،اش گيرانه

 را ايـن مرتبـه از توحيـد   انسان موحد، تر است.  ولي نسبت به مرحله چهارم و روغن آن نازل
 را شـكل اسـت و اگـر اشـياء كثيـر ديگـري      مفهـم آن بسـيار   البتـه  به نحو شهود يافته اسـت.  

گونـه كـه   داند و حـق بـرايش همـان    را صادر از واحد مي آنها ،بيند آنها را جلوه مي د،بين مي
اللهـم  «نيسـت. و بايـد گفـت:     قائـل هست واضح شده و استقاللي بـراي ديگـر موجـودات    

   .»هارزقنا
گردو كجا و روغن كجا! مطلـوب ذاتـي در خاصـيت     غزي است. م»ب اللبلُ«توحيد  د.
شوي كه غيـر خـدا هـيچ     ني ميبه قدري فا ،اين مرتبه در توحيد .ستاوهمان روغن  ،گردو
بينـي بـه ماننـد عاشـقي كـه بـه عشـق مجـازي          خودت را هم نميبودن بيني، حتي جلوه  نمي

به مانند كسـي   بيند! بيند، خودش را هم نمي ا نمياش ديگران ر گرفتار است و غير از معشوقه
حتـي   بينـد  بـرده و توجـه بـه او دارد و چيـز ديگـري نمـي       كه به جالل و جبروت سلطاني پي

فناء في «. اهل معرفت به اين معرفت تام: استاهللا اين مرحله و مرتبة فاني في !خودش را هم

  گويند و اين نهايت توحيد است. مي »التوحيد

  مرحله چهارم رهاي دربا نكته

تر  مهممراحل از غير خدا غفلت دارد. اين مرحله از همه  ،انسان موحد ،در مرحله چهارم
اگـر چـه مرحلـه سـوم هـم كفايـت        ،و عرفان حق اسـت واقعي ناخت است چون در مقام ش

توانـد بـه قسـم چهـارم      نمي ،در نظام زندگي انسان در مقام عمل و ؛كند. ولي نكته اينكه مي
از  ،بيـنم  من غيـر خـدا هـيچ نمـي     اينكهبسنده كرده و دست از كار و تالش بكشد و به بهانه 
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در مقـام  بلكـه   ؛ها براي ادامه حيات غافل باشدو فاعليت آنوجود م هاي عالَ وسايط و واسطه

: 1»أَمرٌبين امرين ولكنفويض ال جبرو ال تَ« :اند فرموده ^اطهار گونه كه ائمه عمل همان
بين االمرين اعتقاد داشته باشـد  به امر  نه جبر است و نه تفويض، بلكه امري است بين دو امر؛

و تصور و تصديق به فايده، شوق  اينهاه همه و در مرحله عمل بايد با مردم ارتباط داشت، ك
 ،همگي عمل و فعل من هستند ولي چون همگي از موجودات اين نظام وجود است ،و اراده
  به اراده و علم خداست.منتهي 

  توكل و ارتباط آن با توحيد

د تنهـا مـؤثر و   حچون انسان مو ؛توكل يعني اعتماد و واگذاري همه امور به خداوند
  .داند در عالم هستي را خداوند ميفاعل مطلق 

  بر كداميك از مراحل و مراتـب ذكـر شـده    ،مطرح است اينكه: توكل اينجاپرسشي كه 
توكلش تـام و تمـام    ،ن به كدام مرتبه استيزرتب است يعني انسان موحدي كه متتوحيد، م
  است؟

 ،افقانـه اسـت  زباني و گاه من ،مرحله اول كه توحيد قشر القشريدر در پاسخ بايد گفت: 
موجب واگذاري امور به مؤثر و  ،توكل معني ندارد چون صرف شهادتين بدون اعتقاد قلبي

طـور كـه مشـاهده     كنـد. همـان   فاعل مطلق نيست. مرتبه دوم هم بـراي توكـل كفايـت نمـي    
ديم اما ديگران به جز ذات حضـرت حـق   حرسيده و موبه اين مرحله كنيم خيلي از ماها  مي
ثناگوي غير خـدا هسـتيم تـا لقمـه نـاني بـه        ،دانيم و براي انجام امور فاعل ميمؤثر و هم، را 

مرتبه چهارم هم توكل معني ندارد چون انسان ذاتاً از غير خدا غفلت دارد در دست آوريم. 
داند كـه بخواهـد نسـبت بـه      اسباب و مسببات چيزي نمي ،و اصالً غير خدا را اعم از وسايط

  تخصصاً از بحث توكل خارج است. ابراين، مرحله چهارمبن ؛آنها توكل بر خدا كند
يافتـه  در د وجداناً و با نور حق حكه انسان مو ،ماند مرحله و مرتبه سوم از توحيد پس مي

جلوه  ،ومابقي !تنها يك مؤثر در نظام وجود است و بس ،»اهللا في الوجود االّر ال مؤثَ« :كه
گونه  دهد براي آنها هيچ ت را هم مد نظر قرار مياند و اگر اسباب و مسببا و عين ربط به حق

وند همگـي  شـ  داند كارهايي كه با نسبت و اراده انسان انجام مـي  نيست. او مي قائلاستقاللي 
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مگر آنكه خدا  يدخواهو شما نمي« 1}ؤُنَ إِالَّ أَنْ يشاء اللَّهوو ما تَشا{ :ندرربط به حق دا
ابا دارد خداوند كه  :2»االشياء الّا باالسبابجري ن يأَ اهللا بيأَ« :واهي نخواهيخ ،»بخواهد
 ،اين درست است اما انسان توكل كننده بر خـدا  .جريان داشته باشدبدون اسباب آنها  ،اشياء

اوست كه آنهـا را ابـداع و خلـق كـرده و      ، وداند هاي حق مي سببات را جلوهماين اسباب و 
مانها و زمـين بـدون اراده حـق قـدرت حركـت      اي از ملكوت آس يند و ذرهوا سخرمهمگي 
سـببات را بـرايش   مخواهـد كـه اسـباب و     ، و چون اعتمادش بر خداست از خـدا مـي  ندارند

  .فراهم كند
گويد: اگر مال و منال و مقام  مي و كند شيطان در اينجا بسيار وسوسه ميمخفي نماند كه 

يـع او باشـي، اگـر بـاران     فالن صاحب قـدرت و مكنـت بـروي و مط   خواهي بايد زير بار  مي
بايـد تملـق و ثنـاي او     ،واهي از ابرها بخواه! اگر فالن كس قدرت و زور دارد و سالحخ مي

كشد و راه را بـه   ها و صاحب آنها را به رخ مي قدرت و ثروت ،ست كه شيطاناينجا بگويي!
كنـد.   رسد كه شائبه شرك براي انسـان درسـت مـي    كار به جايي ميو كند  مي منتهيراه  يب

حقـوق و   ؟!حال آنكه پول در جيب فالني است ،خواهي گويد: چطور از خدا مي شيطان مي
اوسـت كـه    ،ات در دست اوست، عمر و حياتت در دست فالن صاحب قدرت اسـت  شهريه
دسـت   اينكهچرا از  شود؛ عفو و بخشش شامل تو مي زنند و االّ اراده كند گردنت را مياگر 

  بيني كه او همه كاره است؟! با چشم نمي !ر كوريترسي؟! مگ به نقد است نمي
معرفتـي و جهـل مـا سـوء اسـتفاده       امر اين است كـه شـيطان همـواره از بـي     واقعيتولي 

مـا  شـياء كَ رني األَأَلهي إ«: اند فرموده ،شده است 9از پيامبر اكرمكند، بنابر نقلي كه  مي
معنـي ايـن كـالم حضـرت      !بـده  گونه كه هست به من نشان: خداي من! اشياء را همان3»يه

و چـه  اند  ي مناسبدچه دربراي مثالً خاصيت آنها را نشان بده كه اين نيست كه  9رسول
 ،خواهد كه وضعيت و نسبت آنها به ذات حق را نشـان دهـد   بلكه از خدا ميخاصيتي دارند! 

 نشان دهد كه اضافه آنها به خداوند عين ربط است و خـداي واحـد كـه خـالق تمـام هسـتي      
 فرمايـد:  . قـرآن مـي  مانـد  چيزي نميجلوه دارد و اگر مشيت و اراده حق برداشته شود است، 
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}إِلَى اللَّه الْفُقَراء أَنْتُم ا النَّاسهفقر  ما عين ». اي مردم! شماييد كه به خدا نيازمنديد« ،1}أَي

هاي حق ارزش  جلوهبراي  ،اي كه به نور الهي روشن شد و بصيرتش كوتاه نبود سينه ،و نيازيم
رود و در همـان   اي را تصور كنيـد كـه روي كاغـذي راه مـي     نيست. شما مورچه قائلمستقلي 

ديـدش عميـق نيسـت بـه      انـدازة مورچه چون  .نويسد ميچيزي لحظه كاتبي با قلم روي كاغذ 
سـياه  چـرا كاغـذ را    :گويـد  يا به نـوك قلـم مـي    ؟!شود چرا سطورت سياه مي :گويد كاغذ مي

حتي ديدش بـه انگشـت    .اي نيستند او توجه عميق ندارد كه كاغذ و نوك قلم كاره ؟!كني مي
كـرده و قلـم،    صاحب دست كه اوست كـه اراده نوشـتن  دهد چه برسد به  و دست هم قد نمي

غافـل  عـالم  وسايط هستند. اگر ما هم از فاعـل حقيقـي نظـام     ،دست و انگشتان ،دوات، كاغذ
  !مانند مورچه كوته بين خواهيم بودر در اسباب كرديم و گسترة ديدمان را منحص ،شديم

كرد.  رمثالي ديگر: فرض كنيد پادشاهي يا هر صاحب قدرتي حكم اعدام كسي را صاد
اي بنويس تـا تـو    خشمش فرونشست و گفت: عفو نامه ،پس از مدتي عقل او سرجايش آمد

سـي بايـد تشـكر كنـد، از     دار رهايي يافت از چـه ك  اگر محكوم به اعدام از چوبه .را ببخشم
با آنها نوشت؟! يا از صاحب قدرتي كه او را عفو كرد؟! را از قلم كه تقاضاي عفو  ؟!ركبم

ــه جــاي  ــا ع  ،شــكر از پادشــاهتاگــر ب ــزار و آالت و اســباب تشــكر كــرد آي ــه او از اب قــال ب
  در دست خداست. يهمين پادشاه هم ابزار ،خندند؟! تازه نمي

 ،اي نيسـتند  كـاره  ها و ديگر واسطه و كاغذ، ابر، ستاره، ماه، باران، قلم :گويد عقل انسان مي
واقعًا جاهالنه است كه انسان اراده و مشيت حـق را   .اند مالك حقيقي قدرتهمگي تحت  اينها

كـرنش در مقابـل غيـر حـق      ،قدرت و مـال و ممات، رزق و روزي  ،براي حيات و غفلت كرده

ت إِذْ رميـت و لكـنَّ اللَّـه رمـى     { فرمايد: د. خداوند به پيامبرش ميكن يـمما ر يعنـي   ،2} و

اراده و قدرت تو وابسـته بـه اراده    ،درست است دست تو به اراده تو تيراندازي كرده است ولي
  اي نبودي! حق است، خدا به دل تو انداخت كه تيراندازي كني پس تو كاره

. يعنـي  »ت اعيـان نـزد خداسـت اسـت    صفحات اذهان نزد ما مانند صفا«و در يك كالم: 
بـه   شـما اراده و توجـه  اي كه  لحظهشماست و تا شما اگر چيزي را تصور كردي جلوه نفس 

 ،اين صفحه ذهن شـما  ،اي غفلت كردي اما اگر لحظه ،محصول نفس شماست او ،داري آن
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نـد  گر نازي ك«ذات خدا همين گونه است و  نسبت بهشود. نظام وجود هم  نيست و نابود مي
  .»ها فرو ريزد قالب

  منظور از كفر چيست؟

حال كه بحث توحيد و رابطه توكل با آن را مطرح كـرديم؛ اجمـاًال بحثـي را دربـارة كفـر      
اگر چه در فقه، مطلق غير مسلم، اعم از معتقد به اديان آسـماني يـا غيـر آن را،    كنيم. مطرح مي

  1توان لعنت كرد؟ كافري را مي كنند؛ اما آيا هر كافري جهنمي است و هر كافر خطاب مي
به معنـي پوشـش اسـت.     ،آيد گونه كه از معني لغوي آن به دست مي به نظر ما كفر همان 

ـ نَ فارب الكُعجأَ يثثل غَمكَ{فرمايد:  در آيه شريفه هم كه مي ماننـد بـاراني كـه    « ��}هباتَ
آيه يعني كشاورزان كـه  معني كفار در اين ». ردوگياه روئيده از آن، كشاورزان را به وجد آ

پوشانند. پس معني اصـلي كفـر يعنـي پوشـش؛ كـه      ميكارند و روي آن را  دانه و بذر را مي
، مرادمـان ايـن   »كـافر «گـوئيم:   شود. وقتي به كسي مي همين معني در اصطالح هم لحاظ مي

او را بـر توحيـد و خـدا پرسـتي      كـه  يپوشاند؛ فطرتـ  روي فطرتش را ميانسان است كه اين 
پوشاند. گاهي اين پوشش از روي جحد، عناد  كند اما او در مقام اثبات، آن را مي لت ميدال

خواهـد آن را بپـذيرد. قـرآن دربـاره      و لجبازي است يعني حق برايش روشن است امـا نمـي  
و جحدوا بِهـا و  {گويد: كنند مي اند اما انكار مي كساني كه آيات و معجزات الهي را ديده

كه يقين داشتند، از روي ظلـم و برتـري    در حالي :يعني �3}ها أَنْفُسهم ظُلْماً و علُوااستَيقَنَتْ
جويي آيات را انكار كردند. اگر كسي واقعاً كفرش از اين قسم اسـت اهـل آتـش اسـت و     

  لعن او جايز است.
يش اما اگر كسي عدم اعتقادش به حق، از روي عناد و لجبازي نيست بلكه واقعاً حق برا
بودا و  ثابت نشده و به دنبال ديگر اديان آسماني چون: يهود و نصاري؛ يا غير آسماني چون: 

شينتو رفته است. اين دسته از معتقدان، مانند ما كـه دربـاره حقانيـت اسـالم احتمـال خـالف       
يـا مبلِّغـي آنهـا را     ،دهنـد  درباره حق بـودن ديـن خودشـان احتمـال خـالف نمـي       ،دهيم نمي

گذارد درباره حق تحقيق كنند، يا درباره دين خودشـان يـك ذره هـم     ه و نميمنحرف كرد
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اند. اين گونه افراد  د؛ اينها روي فطرت خود را نپوشاندهنشك ندارند كه به دنبال تحقيق برو

عـذاب كنـد و داخـل جهـنم     خداونـد  قبـيح اسـت   ، توان آنها را جاهل قاصر ناميد را كه مي
و  :اهـل حـق دارنـد چـون بهشـت، حشـر بـا صـالحان، انبيـاء         كـه  را شوند. البته كماالتي  

كه براي مسلمان واقعي قرار داده شـده اسـت، بـه ايـن شـخص كـافر دسـته دوم         :امامان
كنـد در   دهند چون او اعتقـاد بـه اسـالم نداشـته و اعمـالي كـه او را داخـل بهشـت مـي          نمي
ات بـه آن پرداختـه شـده    بارش ندارد. براي اينكه بهشت و جهنمي كه در آيات و رواي كوله

كه هركس داخل آن شود، بلكه آنها نتـايج اعمـال مـا هسـتند،     نيست يك مفاهيم قراردادي 
كنيم و اگر جو، جو! بنابراين كافر با اين وصف كـه جاهـل    اگر گندم بكاريم گندم درو مي

شود چون اعمـال صـحيحي    قاصر است، جهنم عقايد و اعمال ندارد اما وارد بهشت هم نمي
رود، مـا   داده، انجام نداده است، امـا اينكـه در عـالم آخـرت بـه كجـا مـي        بايد انجام مي كه
  1اند! دانيم؛ البد جايي هم براي او در نظر گرفته نمي

  

  

  

  

  

�

                                                            
و عمـلَ   اآلخـر بِاللَّه و اْليومِ و الصابِئينَ مْن آمنَ   إِنَّ الَّذينَ آمُنوا و الَّذينَ هادوا و النَّصارىGدر قرآن آمده است:  .1

شود كه هر انساني . از اين آيه شريفه استفاده ميFصالحًا فَلَهم أَجُرهم عْند ربهِم و ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَُنونَ
ل صالح انجام دهـد، در  اعم از مسلمان، يهودي، نصارا و صائبي، اگر به خدا و قيامت ايمان داشته باشد و عم

آخرت عالوه بر اين كه از هر ترس و حزني به دور است، نزد خداي خود مأجور است و اجر الهي دليـل بـر   
الهـي   اجـر در مقام بيان مالك و علت اصلي نجات از خوف و حزن و آيه باشد و چون ميپلوراليسم نجات 

باشد و از انحصار به چهار دسته مذكور خارج تواند شامل هر انساني شود كه واجد مالك مذكور ، مياست
  خواهد شد، (م، ل).



 

 

  

  

  

  

  

  جربزه

�  
»فريفتن توسط كسي كه بسيار زبان بـاز   :يعني» كُرُبزي«فارسي آن  ،معرب است »ربزهج

مطـالبي را بـه هـم     و كند ميدا كرده، در مقام تفكر تندروي به چيزي اعتقاد پي عريساست و 
ي ذهنـي جـوال دارد، و   بافته و هدفش گول زدن ديگران است. صـاحب ايـن رذيلـه اخالقـ    

يـا گـاه    ،اموري كه نيـاز بـه دقـت نظـر اسـت     در كند و  اه رفته ويراني ايجاد ميذهنش به بير
ش از حـد اهـل فكـر، دقـت و نظـر      بـي خـود را  امـا   ،مطابق واقع نيست گرچه اهل علم است

كند و منجر بـه   هم شك مي 9در خدا و پيامبر و ، امور عقليواقعياتداند و چه بسا در  مي
  شود. نفي حقايق عالم هستي مي واعتقاد در فساد 
سط يعني كسي كه خود را محب حكمـت و الهيـات   يند، سوفا از اين گروه» ها سطيسوف«
گويند اينكه خورشـيد،   دانند و مي ستند و همه چيز را خيال ميه واقعياتآنها منكر  .داند مي

نداشـته باشـند و    واقعيـت شـايد   !از كجـا معلـوم   ،گوئيد هستند ستارگان را ميماه، آسمان و 
اند كه حتي در وجود خيال هم شك  يش رفتهپآنها تا جايي  .كند خيال من آنها را تصور مي

زنند: شما دسـت   ها مي سطيمثالي را سوف !خيال استگويند: اين خيال من هم  اند و مي كرده
راست خود را در آب داغ كرده و دست چپ را داخـل آب سـرد؛ سـپس هـر دو دسـت را      
داخل آب ولرم كنيد دستي كه داخل آب داغ بوده آب ولـرم را سـرد و دسـتي كـه داخـل      

كـه ايـن   يابد، حال آنكه اين درست نيسـت   آب سرد كرده بوديد آب ولرم را آب گرم مي
  همگي خيال است. واقعياتبا اين مثال پس  !آب هم گرم باشد هم سرد

 گوينـد:  مـي براي همـين اسـت كـه     توان پاسخي به اهل سفسطه داد با استدالل نميگويا 
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 و اگـر گفـت: آخ!   ،1آمده است داستان مثنوي فقط كتك زدن آنهاست چنانچه در ،راهش

در  نـدارد!  واقعيـت آيد و درد بر اثر كتـك   يكني دردت م تو خيال مي گوئيم در جواب مي
عـالم هسـتي    واقعيـات هستند كـه اعتقـاد بـه     »ها رئاليست«گران،  ها يا سفسطه سطيسوف مقابلِ
هـا   خواسته پاسـخ سوفسـطايي   مي ،»انديشم پس هستم مي«گويد:  كه مي» رِنه دكارت« .دارند

خواهد و منشـاء آن خـود مـن     اء ميمن انديشه دارم و اين انديشه منش :گويد او مي ؛را بدهد
است كه  البته اين استدالل محل اشكال  .م كه من هستممفه از انديشه كردنم مي ،هستم پس

  در جاي خود بايد بحث شود.
گونه كه گفته شد صـاحب  همانو جربزه از رذائل افراطي متعلق به قوة عاقله است 

خيلـي افـراط و تنـدروي     ،واقعياتا نفي اين صفت در اعتقاد پيدا كردن، اظهار نظر، اثبات ي
داند و در غالب موارد هـدفش فريـب دادن ديگـران     خودش را صاحب نظر و فكر مي ،دارد
  حكمت است. ،و جنبه اعتدالي آن ،مقابل اين صفت در جنبة تفريطش جهل .است

  ؛راه عالج

درك كـرد و  وقتـي رذالـت آن را   و در وهله اول انسان بايستي پي به قبح اين عمل برده 
ي و به دنبال داليل محكم و معتبر باشد تـا عقايـد   كوشددر پي معالجه اين مرض ب ،شناخت

از زبـان رسـوالن الهـي    اصالح كند. قرآن با جملـه پرسشـي    ،به آنها معتقد شده است را كه
ايي خـد  !ي هسـت خدا شك در ياآ« ؛�}أَ في اللَّه شَك فاطرِ السماوات و الْأَرضِ{گويد: مي

                                                            
ــت   .1 ــاالي درخــ ــت بــ ــر رفــ ــي بــ   آن يكــ

  

   ــي ــت اي دنــ ــد و گفــ ــاغ آمــ ــاحب بــ   صــ
  

  گفــــــت: از بــــــاغ خــــــدا بنــــــدة خــــــدا
  

ــه مالمــــــت مــــــي    كنــــــي عاميانــــــه چــــ
  

  گفــــــت: اي ايبــــــك بيــــــاور آن رســــــن
  

ــت     ــر درخـ ــخت آن دم بـ ــتش سـ ــس ببسـ   پـ
  

  گفـــــت: آخـــــر از خـــــدا شـــــرمي بـــــدار 
  

  اش چـــوب خـــدا ايـــن بنـــده    گفـــت: كـــز 
  

  چـــــوب حـــــق و پشـــــت و پهلـــــو آنِ او   
  

ــر اي ع   ــردم از جبــ ــه كــ ــت: توبــ ــگفــ   اريــ
  

ــد   ــا كنــــــ ــار مــــــ ــارش اختيــــــ   اختيــــــ
  

  

  

ــي ــخت   مــ ــه ســ ــوه را دزدانــ ــاند آن ميــ   فشــ
  

ــي  ــه مــ ــو چــ ــرميت گــ ــدا شــ ــي؟ از خــ   كنــ
  

  گـــر خـــورد خرمـــا كـــه حـــق كـــردش عطـــا 
  

  بخــــــل بــــــر خــــــوان خداونــــــد غنــــــي؟
  

ــن    ــواب بوالحســـ ــن جـــ ــويم مـــ ــا بگـــ   تـــ
  

  پشـــت و پهلـــو چـــوب ســـخت زدش بـــر مـــي
  

ــي ــي  مـــ ــن بـــ ــي ايـــ ــه را زار زار كشـــ   گنـــ
  

  اش زنــــد بــــر پشــــت ديگــــر بنــــده     مــــي
  

ــان او    مــــــــن غــــــــالم آلــــــــت و فرمــــــ
  

ــار  ــت اختيـــ ــار اســـ ــت اختيـــ ــار اســـ   اختيـــ
ــتند   ــار اي مســــ ــر اختيــــ ــد بــــ ــر شــــ   ِامــــ

  

 مولوي، دفتر پنجم، (م، ل).
 10)، 14ابراهيم( .2
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خلـق كـرده و ايـن همـه نعمـت در      تمام هسـتي را  خدا  »؟!كه آسمانها و زمين را خلق كرده
چـه ريـزه    ،يك عضو كوچكي مثل چشم شما ،شما مشاهده كنيد ،عالم وجود آفريده است

ابعـاد ايـن نعمـت الهـي بهتـر       ،كند به موازات آن هر چه علم پيشرفت مي وهايي دارد  كاري
ترين مخلوقات آن بـدون خـالقي كـه     هستي از ريزترين تا بزرگاين جهان  .شود روشن مي

مختلـف   د. اگر انسان شكاك بـا مشـاهده ادلـة معتبـر    امكان وجود ندار ،علم و قدرت ندارد
جربزه كرده به رذيلة البته كسي كه عادت به  است. انساني خارج از حد متعارف ،شك كند

بـه   ،و مكلف كردن نفـس بـه راه مسـتقيم    تواند از آن جدا شود بلكه با تمرين يك باره نمي
  خواهد رسيد. ،حد وسط كه حكمت است

ايـن   ؛يـد ندچار اين صفت نشويد از تعليم و تعلـم بـاز نما   اينكهسعي كنيد براي 
بـه ويـژه از درس گفـتن غافـل      ؛اضـافه شـود   اتشظـ حفوباعث خواهد شد انسـان بـه م  خود 

 ،يد حتي اگر يـك يـا دو شـاگرد داريـد    ديگران ياد ده ايد به هايي كه خوانده درس ؛شويدن
هـاي شـاگرد از پاسـخ نمانـد و آن وقـت بيشـتر        شود در مقابل پرسش چون انسان مجبور مي

از   شـدم و خيلـي  تر  در تحقيق مباحث موفقكند. من خودم به واسطه درس گفتن  مطالعه مي
  چيزها را ياد گرفتم.

  

  

  

  

  

  

  

  

�



 

 

  

  

  

  

  

  شك و حيرت

�  
اگر شك  ،و گرنهاست چيزي نيست كه مقدمه علم و تحقيق  ،مراد ما از شك و حيرت

 ،و برطرف كردن شك و حيرتش باشد ،و حيرت باعث آن شود كه انسان به دنبال فراگيري
 ،شود عاقله انسان شمرده مي  ل قوهئحيرتي كه از اقسام رذاو ولي شك  ،ممدوح استامري 

روي را از  واقعيـات ن چـون ايـن   اي كه انسا شك و حيرت در مسايل اعتقادي است به گونه
كـه از سـوي   اي شـبهه با كمترين شـك و   ،باور عميق ياد نگرفته است و عوامانه معتقد شده

هـا القـاء    هـا يـا برخـي كتـب و مقالـه      و مـاهواره هـا  سـايت  :ها چون مخالفان در برخي رسانه
چار شده بـه  شود. انسانِ ددار شدن اعتقاداتش ميشده و باعث خدشه دچار حيرت ،شود مي

اش اشكال داشته و از عمق الزم برخوردار نبوده است و  چگونگي يادگيري شك و حيرت،
شود و غالباً ادله و اسـتدالل   در اين صورت از تحقيق و تشخيص حق و ابطال باطل عاجز مي

شك و  .ماند عاجز شده و متحير و سرگردان ميآنها كند از حل  را كه مشاهده ميمتعارض 
چون آنچـه موجـب سـكون نفـس اسـت يقـين        ،كند انسان را دچار هالكت مي ترديد نفس

  1جهان هستي امكان ندارد. واقعياتايمان به  ،است و بدون يقين

 آثار شك و حيرت در روايات

ـ وا فَالترتاب«: فرمايد مي ×چنانچه حضرت امير ؛منجر به كفر خواهد شد الف: وا كُتشّ
                                                            

باشـند. البتـه اگـر كسـي     ل مـذمت كـردن نمـي   شك و حيرت از اين جهت كه امري اختياري نيسـتند قابـ   .1
مقدمات آن را كه اختياري است فراهم كند قابل ذم است. مانند كسي كه در فهم عميق خود از عقايد حقـه  

 كند، (م، ل).و واقعيات كوتاهي مي
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چرا انسان  .كنند: در وادي شك و ريب وارد نشويد ش ميحضرت سفار 1،»تكفرواوا َفُكو التشّ

زنـد در ايـن    كند كه داراي شبهه است و به عمق اعتقاداتش ضربه مي ميخودش را دچار مطالبي 

چون كفر مقابـل ايمـان    ؛خواهد آمد و اگر شك كرد كفر سراغش شود دچار شك ميصورت 

معلـول   :گويـد  پوشاند. فطـرت مـي   كافر ارتكازات فطري را ميشخص  ؛كفر يعني پوشش ،است

  ت نشايد ولي او با شك و حيرت فطرتش را پوشانده و كافر خواهد شد.بدون علّ
دهـد اگـر همـراه شـك و      اعمال عبادي كه انسـان انجـام مـي    فايده بودن عمل؛ ب: بي

آخرت براي انسان نفعـي  و در دنيا و  ،و لغو خواهد بود بيهودهعملي  ،حيرت به حقايق باشد
: عمل با شـك و  »ود عملٌحالج ك ومع الشَّ الينفع«فرمايد:  مي ×چه امام باقرچنان ندارد

كسـي كـه شـك دارد    دربـارة   �×در روايـت ديگـري امـام صـادق     2فايده است.انكار، بي
ريشـه اسـت    است چون عملش بيمشخص علتش هم  ».حبط خواهد شدعملش «فرمايد:  مي

  ردن آن نرفته است.به دنبال برطرف ك ،و پس از عارض شدن شك
 سـوال شـد دربـاره تفسـير آيـه شـريفه:       ×از امـام صـادق   ؛ج: شك نوعي ظلم است

يـه  آمراد از ظلمي كـه در ايـن   مبني بر اينكه  3؛}الَّذينَ آمنُوا و لَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ{
: فرمودنـد  ×چيست؟ امـام  ،كنند ايمانشان را متلبس به آن نمي ،كند اهل ايمان توصيف مي

»4.»بشك    
 ،چـون شـك در مقابـل حـق     ،يكـي از مصـاديق ظلـم اسـت     ،در حـق  در حقيقت شـك 

ظلـم در ايـن آيـه بـه شـرك       ،ولي در مصادر روايي اهل سنت 5،خودش به نوعي ظلم است
  6تفسير شده است.

                                                            
 2، ح 399، ص 2؛ ج 6، ح 45، ص 1، ج الكافي. 1
 7، ح 400، ص 2ج  الكافي. 2
 82)، 6. االنعام (3
، كه مرحـوم مجلسـي از فقـه الرضـا نقـل كـرده       124، ص 69؛ بحار االنوار ج 4، ح 399، ص 2ج  الكافي. 4

بوده باشد، شايد همان رساله علـي ابـن بابويـه معـروف      ×است كه البته معلوم نيست فقه الرضا از امام رضا
 اند. است و علما به آن اعتماد كرده

شود كه انساني خـود  و مطابق اين روايت ظلم محسوب ميگونه كه ذكر شد شك و حيرتي مذموم همان .5
در حدوث شك و حيرت دخيل بوده مانند كسي كـه از روي اختيـار بـه فهـم عميـق و مسـتدل عقايـد حقـه         

 نپرداخته است، (م، ل).
  ، 10؛ سـنن بيهقـي، ج   378، ص 1؛ مسـند احمـد حنبـل، ج    5062، ش 327، ص 4. نك: سـنن ترمـذي، ج   6
 185ص 
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  چند نكته

رسـوخ  ايمـان انسـان   در واقعـي  بـه طـور   شكي است كه  ،شكي كه آثار باال را داراست .1
شـيطان   هـم،  يقين كه مطالب برايش واضح و روشن استداراي  ولي گاهي انساِن ،باشدرده ك

 .شيطان كارش همـين اسـت  چون  ،كه اين طبيعي هست ،كند سراغش آمده و او را وسوسه مي
 ؛»ظـيم الع ليا باهللا العالّ ةوو ال قُ ولَحال: «گونه كه در روايات آمده است بگـو  همان اينجادر 

سـوال كـرد:    7هاي شيطان اعتنا نكن! روايتي از ابا بصير است كـه از امـام صـادق    وسهو به وس
»في اهللا تعالي؛ قال: كافرٌ ماتقول فيمن شكقـال: كـافرٌ   ’في رسول اهللا ، قال: فشك ،

در جـواب ابابصـير كـه سـوال كـرد       7امام 1»دحجانما يكفر اذا : «ثم التفت الي زرارة فقال
به زراره كه آنجـا   ×سپس امام ،شك كرد، فرمود: كافر است ’امبراگر كسي در خدا و پي

 را انكار كند. 6حضور داشت رو كرد و فرمود: وقتي كافر است كه خدا و پيامبر

شك و حيرتي رذيله است كه انسان به محض عارض شدن آن، دچار ترديد و انكـار   .2
ي كـه  اتحقيق برويـد. نكتـه   اگر دچار شك شديد به دنبال :فرمايد روايات مي ،شود و گرنه

اش كـه تحقيـق اسـت     وظيفهآيا اگر كسي دچار شك در دين شد و  اينكهدارد وجود  اينجا
آيـا   ،از باب تصادف نتيجه تحقيق وي آن شد كه ديـن خـود را عـوض كنـد    و را انجام داد 

ارتداد كه در فقه آمـده اسـت بـر او جـاري خواهـد شـد؟ در ايـن بـاره در برخـي از          احكام 
ولي نظر ما اين است  ،2هاي ما توضيحاتي داده شده است كه بايد به آنها مراجعه شود ابكت

وي گرچـه ممكـن اسـت     هـاي و تحقيـق   است و بررسـي قاصر جاهل  خص چون شكه اين 
اصر قخداوند جاهل  ،براي همين ،ير دين و عقيده وا داشته استيولي او را به تغ ،بوده ناقص

  كند.  مينرا داخل جهنم 
                                                            

 3، ح 399، ص 2ج  ،الكافي. 1
. مالك حكم مرتد، تغيير اعتقاد قلبي نيست چرا 1: اند . در اين باره مرحوم استاد به چند نكته تصريح كرده2

كه عقيده معموال تابع مقدمات خود است و خود آن از اختيار فرد خارج است بلكه مـالك آن ايجـاد فسـاد    
دسترسي نداشتني به حقايق دين، و تحـت تـاثير اسـتدالل    . اگر كسي به خاطر 2يا قصد و ارادة ظالمانه است 

مخالفان دين، دچار ترديد در احكام ضروري يا اعتقادي دين شد و قصد توطئه ندارد و تنها با گمان خويش 
. اساساً حكم مرتد يا 3براي پيدا كردن حقيقت در خارج دين، از دين خارج شد، مصداق حكم مرتد نيست 

ها و شرايط مختلف و شرايط خاص آن زمـان   ها و مكان ي و واليي بوده، و زمانحكم ناصبي، حكمي سياس
. بنابراين مجرد  انديشه، اعتقاد، تغيير يـا ابـراز آن و يـا اطـالع از انديشـه و تفكـري       4بايد در نظر گرفته شود 

ا و ماننـد آن و  ديگر، حق هر انساني است و با هيچ يك از عناوين كيفري نظير: ارتداد، افسـاد، تـوهين، افتـر   
، هـر دو از آثـار مانـدگار    52ـ   51؛ رساله حقـوق، ص  395ـ   693مربوط نيست نك: اسالم دين فطرت، ص 

 ل). ،مرحوم استاد، (م
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اوالً: از شـود كـه    انكاري منجر به ارتداد مياين است كه: آيد  آنچه كه از روايات بر مي
اگـر  امـا  گيري و مبارزه با اسالم باشـد   به نوعي جبههروي عناد و لجاجت با حق باشد و ثانياً 

گنـاهي   ،اعتقاد به خـالف پيـدا كـرد    ،شد و پس از تحقيق شكولي دچار  ،اهل يقين است
 ندارد.

  ون رفت از شك و حيرتراه بر

اگر شما با انساني روبرو شديد كه دچار شك شده است نبايـد او را طـرد كنيـد و     الف:
بويژه اگر كسي است كـه ايمـانش از روي درك عميـق نبـوده و      ؛نگ بزنيدابالفاصله به او 

حال كه برخي شبهات براي او ايجـاد شـده    .ايمانش ناشي از اعتقاد پدر مادرش به خداست
گوي او باشيد  رفع شبهه است بايد پاسخخواستار با استدالل با او برخورد كنيد و اگر او  بايد
محـال اسـت و   نقـيض   شـئ  كننـد اجتمـاع دو   به او بگوئيد: همه عقالي عالم حكم مـي مثالً 
راست باشد هم دروغ، يك چيزي هـم مثبـت   شود يك چيزي هم هم محال. نمي شارتفاع

  باشد هم منفي. 
و ديگـري باطـل اسـت.     ،ي از احتماالتي كه براي تو حاصل شده اسـت حـق  بنابراين يك

خدا هم هست هم نيست باطل است اگر بگويي خـدا نيسـت   معتقد باشي سپس بگويي: اگر 
ايـن همـه وقـايعي كـه در      پس ايـن همـه آثـار وجـودي در عـالم هسـتي خـالقش كيسـت؟        

شـود ايـن نظـام     و نمـي  از آثار علم و قدرت و حيات خداسـت  ،كني موجودات مشاهده مي
؛ باشدگرفته هستي به خود  ،اي بدون حساب و كتاب بدون پديد آورندهو وجود خود بخود 

گونه اسـتدالل كـردي كـه يـك     همه آنهاست. وقتي اينالعلل اين خالقي دارد كه علت بنابر
پس طرف ديگرش كه نبود خداسـت باطـل    ،طرف قضيه كه وجود خداوند است ثابت شد

مقدمات يك قياس منطقي را بر او ارائه كردي پي به اشـتباه   اينجاقتي شما در خواهد شد. و
  1طرف خواهد شد.بر برد و كم كم شك  خود مي
الجـه اول،  عاگر انساني خود يا ديگران را ديد كـه دچـار شـك شـدند و از طريـق م      ب:

                                                            
از «گانه اسالمي، كتاب  . قبل از اين آمد كه: يكي از آثار به جا مانده از مرحوم استاد با موضوع: اصول پنج1

نوشـته شـده    1356وليه آن توسط استاد مرحـوم در زنـدان اويـن و در سـال     است كه مطالب ا» آغاز تا انجام
تواننـد يـك دوره اصـول عقايـد را كـه       است كه ديالوگوي است ميان دو دانشجو. اهل تحقيق و مطالعه مـي 

اند؛ در اين كتاب مالحظه كنند؛ هم چنين با ساده سازي مباحث پيچيده فلسفي و كالمي، بيان كرده ;استاد
 ل).، اي از معارف اسالمي است، (م كه گنجينه» سالم دين فطرتا«كتاب 
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و تكـرار   تواند با مواظبت بر عبادات الهي، قرائت و تدبر در قـرآن شكشان برطرف نشد، مي

و يـا   ند، چرا كه گاهي يك عبادت، يـك آيـه  را مصون از حيرت كو ديگران اذكار؛ خود 
را به كلي عوض كند. حشر و نشر با حكمـاء، صـلحا و    انسان متحيراي از يك روايت، نكته

  مؤثر است.بسيار كند، اصحاب يقين و تقوا هم در ايجاد نورانيتي كه شك را زايل مي
ناشي از عملكرد سوء برخي مدعيان دين و متوليـان آن  مردم، ترديد البته گاهي شك و 

داري خـويش  گذارند و از آنها براي ديـن عملكرد آنان را به حساب دين ميمردم است كه 
كنند. اينجا بايستي حساب متوليان دروغين دين را از اصل دين جدا كـرد و  الگوبرداري مي

و اوليـاي الهـي بايـد     :ر انبيـاء الهـي، امامـان   به آنان گوشزد كرد و گفت: گفتـار و كـردا  
  داري قرار گيرد.الگوي دين
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  جهل بسيط
�  

يعنـي: جاهـل و عـالم نيسـت و بـه جهـل و        »بسـيط « .»ندانستن، نفهميدن« :يعني »جهل«
 جاهل ندانسـته را كه صاحب آن خودش  ،»جهل مركب«در مقابل  ؛اش اعتراف داردناداني

  .»داند داند كه نمي نميداند و  نمي « :داند يعالم م و
جهـت تعمـيم داده اسـت كـه در آينـده خـواهيم        پنجدر اسالم نسبت به علم و دانش از 

و بـه   ،ندانـد و نفهمـد  اگـر  اول مذموم نيست چون انسان وهله جهل و ناداني در  ،گفت ولي
كمـال   .و انديشه خواهد رفـت قهراً به دنبال علم  ،داشته باشدو علم اين ندانستن خود اعتقاد 

چـون   ،علم و معرفت با حيوان تفـاوتي نـدارد   انسان بي ،حقيقي انسان به علم و دانش اوست
ترنـد و   حيوانات در اين دو جنبـه از انسـان قـوي    داگر قدرت شهوت و غضب را كمال بدان

  :از حيوانات به دانش آنهاست هاامتياز انسان
  اي هـشـخوان و ريـاستو ـتابقي ــاي            م ديشهــه انــو همــرادر تــاي ب

داشته ها جهل آنهاست و اين چيزي نيست كه نياز به اثبات  انسانو سقوط ريشه هالكت 
ـ (گويـد:   معرفت، مـي  باشد. قرآن كريم در مقايسه ميان حيوان و انسان بي ـ ب ـ َأم ل ه  ؛)لَض

و هند ناشي از عقـل  د لي انجام مياگر عم و دانيم حيوانات را بدون عقل و شعور ميما چون 
عملي بـر خـالف عقـل و انديشـه      ، اگراما انسان كه عاقل و داراي شعور است ؛نيستشعور 

كه بدتر خواهد بود. البته در جاي خود اثبات شده  ،اند از حيواناتي كه فاقد عقل ،انجام دهد
كه بـه  است جهان هستي  تواقعيابلكه علم و دانش به انشي، دنه هر  ،مراد ما از علم و دانش

ماركس و عقايد به و اعتقاد دنبالش اعتقاد به خدا، قيامت و وسايط وحي خواهد آمد و علم 
گوينـد هرچـه در جمـال هسـتي      نيست، يا عقايـد رئاليسـتي كـه مـي     واقعياتبه انگلس علم 

  !ي در آن نيستواقعيتخيال است و  ،هست
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  راه عالج:

يط اين است كـه نفـس خـود را بـه چنـد چيـز متـذكر        راه و طريقه عالج رذيله جهل بس
  شوي:

به همين دليل آنچه را داللـت بـر قـبح و     ؛داده استتمييز خدا به تو عقل و قدرت  الف:
 ،از آثـار و تبعـات جهـل توسـت     ييادآور شوي و بداني كه چه چيزهاي ،كند ميبدي جهل 

سـان جلـوه كـرده اسـت و     انشـمايل  گرچه ظـاهراً در   ؛نيست كامليانسان  ،بداني كه جاهل
را و غرائـز  گوينـد. چـون اگـر علـم نداشـته باشـي ديگـر خصوصـيات          مجازاً به او انسان مي

ادراك  ،آنها خواهي بود. فضل و برتـري انسـان بـر حيـوان    مسلك حيوانات هم دارند و در 
را  و بچـه خـود  علـف   ،چـون آب  از غرائـز  و حيوانات فقط جزئياتي ،كليات و عرفان است

ند. بنابراين اگـر انسـاني كـه داراي عقـل اسـت در مجـاورت مباحـث علمـي و         نك درك مي
چه تفـاوتي ميـان    ،از معرفت كسب نكنداي بهرهو  هباشد اما تا پايان جاهل ماند انديشمندان
  م؟!ئاوست با بها

آنهـا را  كـه  مطالـب زيـادي بـر قـبح جهـل آمـده اسـت         در شريعت، عالوه بر عقلب: 
  چه:يادآور شود چنانجاهل انسان بايستي  مي

شـوند   مـي گـروه بـدون حسـاب و كتـاب داخـل آتـش        چند«فرمودند:  ’رسول اكرم
حساب و كتاب ندارند چون حساب و كتاب درباره كسـاني اسـت    اينهاعمل؛ شش بواسطه 

عملكردشـان واضـح و روشـن اسـت كـه       اينهـا كه عملكرد آنها روشن و واضـح نباشـد امـا    
از قدرت خـود  كه  رجو ام ظالم ويران و حكّما ـ1فرمود:  شآنها را شمار . سپس»اندجهنمي

 ــ 2 ،آفتابي است و ديگـر بررسـي نيـاز نـدارد     اينهاچون ظلم و تعدي  .كنند سوء استفاده مي
چقدر روي طايفـه و عقيـده خودشـان    آنان در تاريخ هم هست كه  .اعراب بواسطه عصبيت

خواستند عبور كنند و سقف  دري مياگر از  .تعصب داشتند و حاضر نبودند تن به حق دهند
 !آن سردر را خراب كنند اينكهخم شوند مگر داد  تكبرشان به آنها اجازه نميآن كوتاه بود 

ربـاخوري  مـثالً  كننـد   مـي خيانـت  تاجرهايي كـه   ـ4 ،ندكه متكبر ييو كدخداها 1ينقدها ـ3
و اهـل رسـاتيق بـه     ــ 5 ،ننـد ك كتاب سوء استفاده ميو مردم در حساب كنند يا از اعتماد  مي

برگردان فارسي روسـتا بـه    ،رفتند. رساتيق جمع: رساتق دنبال علم و دانش نمي اينكهواسطه 
                                                            

 كردند. . الدهاقين: اصل آن ده خان بوده است كه بواسطه كبرشان به مردم روستاها خيلي ظلم مي1
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چون در گذشته امكانات فراگيري علم براي آنها نبود خودشان هم دنبـال علـم    .عربي است
حسـادت در ميـان علمـا متأسـفانه      .1و علما بواسطه حسادت ورزيـدن  ـ 6 ،رفتند اندوزي نمي

هـم از  كـه ذكـر كـرديم    شـوند.   داخل جهنم مـي بعضي از آنها زياد است و به همين واسطه 
روايتـي   ×منافاتي ندارد گاهي حضرت اميـر و نقل شده  ×عليحضرت و هم  6پيامبر

در  .اسـت  6كـه روايـت از پيـامبر    باشـند   هنفرمـود  امـا   و نقل كـرده حفظ  6را از پيامبر
نقل  :وريم كه عين يك روايت از دو يا چند معصومخ به اين موارد بر مي يروايات زياد
  شده باشد.

كـه هـم عقـل و هـم نقـل بـر آن        ،به حقيقت و فضـيلت علـم  هنگامي كه آدم جاهل  ج:
و ميان آثار وجودي و معنوي دانشمندان با افراد جاهل مقايسـه كنـد    ، پي بردكند داللت مي

فروزان حال و آينده جوامع بشـري  و به عيان مشاهده كند كه چگونه علم انديشمندان چراغ 
خواهـد بسـت و از   كمر همـت  خواهي نخواهي غفلت را از خود زايل خواهد كرد و است، 

دربـارة حقيقـت علـم و انديشـه در آينـده       .شود خواب غفلت كه همان جهل است بيدار مي
  بهتر و بيشتر بحث خواهيم كرد.
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  جهل مركب

�  
جهـل مركـب نقطـه اشـتراكش بـا       .است» جهل مركب« ،عاقله متعلق به قوه رذيلة ديگرِ

دانـد و بـه    داند كه نمي و نمي ،داند ناداني است ولي در جهل مركب انسان نمي ،جهل بسيط
ايـن اعتقـاد   بـا  دهد  فتوا مي وخالف واقع نظر برعلم ندارد، با اينكه او داند،  مي خود، تصور

چون اگر  ،ترين است سخت اشمعالجه و ،اهرذيله بدترينجزو مركب  جهل .كه عالم است
اش نخواهد رفـت و   به دنبال معالجه ،انسان متوجه مرض خود نباشد و به مرض خود پي نبرد

ش ا سـوادي  تـوان او را متوجـه بـي    يداند و نم ميديگران خودش را اعلم از كه  يخصشاين 
از طالب علوم ديني گير برخي  متاسفانه اين رذيله گريبان صعب العالج است.مرضش ، كرد

  و ديگر اطباي علوم روحاني و نفوس است.
هـا و كسـاني    ها، ابرص چشم بي ،ها فرمايد: من مريض در اين باره مي ×حضرت عيسي
ام؛  را زنده كـرده  همچنين به اذن خدا مردهو به اذن خدا شفا دادم اند را  كه دچار پيسي شده
سوال كردند احمق  7قتي از حضرت عيسيو 1هاي احمق عاجز هستم.ولي از معالجه انسان

                                                            
چـون شـكاري كـه از دسـت شـيري      ــ   7مولوي در دفتر سـوم از گـريختن سراسـيمه و باشـتاب عيسـي      .1

رسـيد و پاسـخ علـت    ، به كوه سخن به ميان آورده است چنانكه كسي به گـرد او نمـي  ـ گريزد  خونخوار مي
  سخ: گفت سرانجام در پاگريختن خويش را در بدو امر نمي

  رهانم خويش را بندم مشومي    گفت از احمق گريزانم برو
گريزي كه دم مسيحايي تو كر و كـور  كشيده شد كه تو در حالي از احمق مي 7پس از آنكه به رخ عيسي

  كني؟! كه عيسي در تصديق گفت:دهد و مرده را زنده ميرا شفا مي
  كــــان فســــون و اســــم اعظــــم را كــــه مــــن     

  

ــد     ــور خوانـ ــر كـ ــر و بـ ــر كـ ــن بـ ــد حسـ   م شـ
  

ــكاف    ــد شـــ ــدم شـــ ــنگين بخوانـــ ــه ســـ   بركُـــ
  

ــاف       ــا بنــ ــود تــ ــر خــ ــد بــ ــه را بدريــ   خرقــ
  

ــي   ــت حـــ ــدم گشـــ ــرده بخوانـــ ــن مـــ ــر تـــ   بـــ
  

  برســــر ال شَــــي بخوانــــدم گشــــت شَــــي      
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ي و نظـر خـودش را   أو نظـرش عجـب دارد ور  خـود  كسي كه بـه  «چه كسي است؟ فرمود: 
كـه ممكـن   شود نميداند و باورش  خود مي داند. كسي كه هر فضيلتي را از آنِ باالترين مي

م بـر  مرد اينكهداند بدون  خودش را صاحب حق مي ،مردمنسبت به  ؛است جهل داشته باشد
و عليه خودش چيـزي را  كرده او حقي داشته باشند و تمام حقوق را به نفع خودش مصادره 

  1».انسان احمق است كه قابل معالجه نيستهمان اين  .قائل نيست

  عالج:راه 

كه اين البتـه   ؛بيني اوستبزرگ ،نشدن جاهل مركبمعالجه سرّ گونه كه ذكر شد  همان
گويند: آدم متكبـر روز قيامـت   همين است كه در روايات براي  كند مينشان از كوچكي او 

شود. متصـف بـه جهـل     خواهد شد كه زير دست و پاي مردم له ميمحشور  ايمورچه مانند
بنابراين حركتي براي رفـع جهـل و نـاداني    توجه و آگاهي به رذيله خويش ندارد و  ،مركب

شود و با ايـن حـال از    مي دهد و سرانجام با همان گمراهي و جهل هالك خودش انجام نمي
  را درمان روحي كنيم بايد منشاء جهل را بدانيم: جهل او اگر بخواهيم  رود. دنيا مي

كنـد بـر    كه هميشـه سـعي مـي   جاهل به اوست گي  گاه منشاء جهل مركب كج سليقه .1
 ،راه عالج اين است كه خود يـا ديگـران   .خالف ديگران نظر بدهد و خودش را اعلم بداند

                                                                                                                                          
 خوانـــــــدم آن را بـــــــر دل احمـــــــق بـــــــه ود  

  

ــد      ــاني نشـــ ــار و درمـــ ــزاران بـــ ــد هـــ   صـــ
  

  ســــنگ خــــارا گشــــت وز آن خــــود برنگشــــت
  

ــت   ر   ــيچ كشـ ــد هـ ــز وي نرويـ ــد كـ ــگ شـ   يـ
  

شـد  علت و حكمت درمان ديگران بـا اسـم حـق مـي    به چه يسي سپس در پاسخ به اين پرسش متعجبانه كه ع
  درمان نشدن احمق چيست؟!: علت ولي 

  گفــــــت رنــــــج احمقــــــي قَهــــــر خداســــــت 
  

ــت      ــر آن ابتالسـ ــت قهـ ــوري نيسـ ــج و كـ   رنـ
  

  ابـــــــتال رنجيســـــــت كـــــــان رحـــــــم آورد   
  

ــم آورد     ــان زخـــ ــت كـــ ــي رنجيســـ   احمقـــ
  

ــر او   ــت مهـــ ــچ داغ اوســـ ــت آنـــ ــرده اســـ   كـــ
  

ــاره   ــت چـــ ــرد دســـ ــارد بـــ ــر وي نيـــ   اي بـــ
  

  سرايد:سپس موالنا در مقام پند و اندرز مي
ــت    ــي گريخــ ــون عيســ ــز چــ ــان بگريــ   ز احمقــ

  

ــون      ــي خ ــق بس ــحبت احم ــت  ص ــه ريخ ــا ك   ه
  

  انــــــــــدك انــــــــــدك آب را دزدد هــــــــــوا
  

ــما      ــق از شــ ــم احمــ ــين دزدد هــ ــن چنــ   ديــ
  

  گرميــــــــــت را دزدد و ســــــــــردي دهــــــــــد
  

ــنگي       ــون سـ ــر كـ ــو زيـ ــو آن كـ ــدهمچـ   نهـ
  

 ل)، (م

و  ×.به سندش از ابي ربيع شامي از امـام صـادق   5، از اختصاص شيخ مفيد323، ص 14. بحاراالنوار، ج 1
 320، ص 69هم چنين ج 
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حل كند. وقتي وادار شـد تـا    عميق و مشكل را يل استداللئوادار و تحريك كنند مسااو را 
پي خواهـد   ،كه نياز به فكر و درك عميق دارد حل كند ،گونه مسايل سخت و مشكل رااين

چيـزي ندانـد مـثالً از او    يش رو داشته باشد كه از آنها پبرد كه ممكن است انسان مسائلي را 
 ،مسـايل اسـتداللي    گونـه را حـل كنـد. تفكـر و تعمـق در ايـن      1هخواسته شود مسائل هندسـ 

 ،و دريابد حل آنها به اين راحتي هم نيست ،موجب و باعث خواهد شد ذهنش مستقيم شود
فهمـد ايـن امكـان     با آنها الفت گرفـت مـي   اينكهو بايد دقت بيشتري به خرج دهد و پس از 

در ايـن صـورت    .و نادان باشدجاهل  ،ماتو مسلّ واقعياتهم به چيزي از او وجود دارد كه 
و مقدمـه بـراي   دانـد،  داند كه نمييعني ميبه جهل بسيط خواهد شد جهل مركب او تبديل 

 توان او را معالجه روحي كرد. مياز اين راه و  شده فراگيري

را عوضـي   صـغرا و كبـرا  كند مثالً  مياشتباه  ،در مقام استداللرذيله گاه صاحب اين  .2
اهـل  صاحبان انديشه كه  ابايد او را به اشتباهش واقف كرد و خود را ب اينجادر  .ستگرفته ا
بر قوانين منطقي عرضه  ،است آنها استدالل كرده ااي كه ب مقايسه كند و ادلههستند استدالل 

 تا پي به خطاي خود برد.كند 

 كـه هـيچ يـك    ،سـت هاتقليد، تعصب و خودخـواهي انسـان   ،گاه منشاء جهل مركب. 3
اند. در اين مقام بكوشد تعصب و خودخواهي و تقليـد را كنـار زده و    بويي از استدالل نبرده

كـه  را و بايد در طريـق اظهـار نظـر، علـم و اسـتدالل       ،مالك استدالل نيست اينهاكه  بفهمد
ــه كــار بــرد. ،مــالك حقيقــي اســت و عــوارض منفــي تعصــب، خطرهــا گوشــزد كــردن  ب

 تواند او را از گرداب جهل مركب رهايي دهد.م ميخودخواهي و تقليد كوركورانه ه

  
  
  
  
  
�

                                                            
 فارسي است.» اندازه«. هندسه معرب 1



 

 

  

  

  

  

  

  شرافت علم و حكمت
�  

كه همان جربزه بود و  ،به دو رذيله از قوه عاقله، يكي از جهت افراطدر مباحث گذشته 
اشـاره كـرديم. بـه     ،شد: جهل بسيط و جهل مركـب  ديگري از جهت تفريط كه دو قسم مي

كـه   ،جهت متعـادل و فضـيلت قـوه عاقلـه    و  ،افراط و تفريط به ضد اينجادر همين مناسبت، 
  .خواهيم پرداخت ،همان علم و حكمت است

خودش را از غفلت رهـا  سعي كند پي به حقيقت و اهميت عقل برد و  ،جاهل اگر انسانِ
و شـبان  آن وقـت اگـر روزان    ،بيـدار شـود  كه همان جهـل اسـت،    و از خواب غفلتكرده 

اسالم دينـي اسـت كـه قضـاوت      .باز هم كم كرده است ،كند اندوزي عمرش را صرف علم
عقل و انديشه بشري در باب كمال دانستن علم را مورد تاكيد قرار داده است و به دنبـال آن  

  عموميت بخشيده است: ،جهتپنج نسبت به علم از 
 »واجـب عينـي  «چـه علـوم    1.طلب علم را بر همه مسلمين واجب كـرده اسـت   ،اسالم .1

گوينـد چـون:    »واجـب كفـايي  «دين؛ يـا علـومي كـه بـه آنهـا       عد، اخالق، و فروچون: عقاي
هايي مانند نـانوايي،   مهندسي، پزشكي، امور تربيتي و حتي علوم ديگري كه در پي آن شغل

 در پي دارند.را ايي بنّ

ــالم .2 ــي   ،اس ــؤمن م ــده م ــت را گمش ــم و حكم ــت،    عل ــا آن را ياف ــر كج ــه ه ــد ك دان
بايـد از كفـار    ،يا امكانات آن را ندارند ،ميان مسلمين وجود ندارد اگر علومي 2.گيرد فرامي

                                                            
 1، ح 30، ص 1، ج الكافي، »طَلب العلم فَريضةٌ علي ُكلٍ مسلم. «1
2» .دها أَخـذها الحكمة ضالُة المؤمن اينما وماننـد آن. يكـي از   58 – 57، ح 99، ص 2، بحـاراالنوار، ج  »ج ،

حكمـت در  معنـي  معني كرده بود! حال آنكه ايـن  » الحكمة مضلةٌ«را » الحكمُة ضالةٌ«بزرگانِ مخالف فلسفه 
 يعني: گمشده نه گمراه كننده!» ضالة«آگاهي و رسيدن به واقعيات هر مطلبي است و ثانياً  ،روايت
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ها را  بايد بدي ،هايي وجود دارد گيرند بدي فراگيرند و اگر در ميان علومي كه از آنها فرامي

ي را در ميـان  يبها گران ءزدند اگر شما شي هايش را فراگرفت. مثال مي دور ريخت و خوبي
فـاتش را برطـرف كـرده و از    ثاآن را برداشته ك اينكها يگذريد؟!  ميها يافتيد آيا از آن  زباله

شـرط   |ها كه مسلمين كفار را اسير كردنـد پيـامبر   در برخي از جنگ ؟!بريد آن بهره مي
 آزادي آنها را تعليم مسلمين ذكر كرده بودند.

و در  ،زمـان خاصـي را معـين نكـرده اسـت      ،براي فراگيـري علـم   ،اينكهتعميم ديگر  .3
الي  هدمن الم لمطلبوا العأُ: «آمده استنيست، ارت معروف و مشهور كه ظاهراً روايت عب

 بـر  ^و ائمه اطهار 6اگر اين عبارت روايت هم نباشد سيره و روش پيامبر اكرم 1.»اللحد
را ترغيب بـه فراگيـري علـم و    ها، مسلمين زمانمنوال بوده است كه هميشه و در همه همين 

 اند. دانش كرده

طلبـوا  أُ: «فرمايـد  چه مي، چناناهميت فراگيري علم؛ مكان استبراي عموميت ديگر  .4
اگـر چـه مجبـور شـويد از      ،در اين روايت فرمـوده علـم را فراگيريـد    2.»ينصالعلم و لو بال

سفر كردن تا سرزمين چين بسيار كار  ،حجاز تا چين سفر كنيد كه واقعاً با امكانات آن زمان
هـاي دور دسـت    و نمونه است براي سـرزمين مثال چين از باب كشور ر شاقي بوده است. ذك

خواهـد رنـج سـفر را بـه جـان       و از مسـلمين مـي   ،هاي علمي دارند كه آنها در خود اندوخته
هـاي آن را بهانـه    و مشـقت  ،هاي مهد علـم  دوري مكان ،و براي جهل و ناداني خود ،خريده
 هر جايي از دنيا سفر كنند. به ،و در باال بردن رشد و آگاهي خود ،نكرده

شـرايط سـختي بـراي انسـان پديـد آيـد،        ،يـادگيري علـم و دانـش   در طريـق  چه بسا  .5
دانـد و از   ز ترك علم نميبا اين حال اسالم هيچ يك را مجو ؛هاي مادي و معنوي گرفتاري

اره از تعبير جالبي در اين ب .خواهد در هر شرايطي از انديشه آموزي غافل نباشند مسلمين مي
ـ لـم لَ الع اس مـا فـي طلـبِ   الّن علملو ي«فرمايـد:   است كه مي ×امام صادق ـ طلب و وه و َل

                                                            
 ،رچه عبارت ذكر شده به عنوان حديث مشهوري مطرح است اما در كتب روايي دست اول يافت نشـد . گ1

و فردوســي آن را بــه شــعر ســروده  327، حــديث 64گرچــه ابوالقاســم پاينــده آن را در نهــج الفصــاحه، ص 
  درآورده:

 ل)، ز گهواره تا گور دانش بجوي (م    چنين گفت پيغمبر راست گوي
 177، ص 1؛ بحاراالنوار، ج 27، ص 27 . وسائل الشيعه، ج2
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بسفك ججالُل ج و خوِضهالم«،
دانستند در طلب علم چه هسـت، گرچـه بـا     اگر مردم مي 1

 كردند. آن را طلب مي ،ها و فرورفتن در گرداب 2خون دلريخته شدن 

  درباره علم چند نكته ديگر

سـعادت ابـدي انسـان قـرب الـي اهللا اسـت و        عرفت شرط اصلي قرب الي اهللا؛مالف: 
بـدون علـم و   الهـي  رسـيدن بـه قـرب     ،صاحبان تمام اديان الهي و عقال .افضل از آن نداريم

تواند قرب به خدا داشته باشد كه به حقـايق   چون وقتي انسان مي ؛اند معرفت را محال دانسته
آنچـه خواهـد مانـد دار و مقـام قـرب       ،دار فاني و رفتني استاشياء معرفت داشته باشد. دنيا 

  هم بدون تحصيل معرفت و علم حاصل نشود. است كه آن
ثابت شده است كه علم هماهنگ  ،و فلسفهمتعاليه در حكمت تالزم علم و تجرد؛ ب: 

حقيقت وجود مساوي و برابـر اسـت بـا علـم، قـدرت و      براي همين است كه  ؛است تجرّدبا 
و ِإْن مـْن  { فرمايـد:  چـه مـي  اي از علم را دارا هستند چنان نهات هم گودحتي جما و ،حيات

َشي مهِبيحوَن َتسْن ال َتْفَقهلك و هدمِبح حبسِإالَّ ي نيسـت مگـر اينكـه بـا     هيچ چيـزي  «� }ء
هـر   ،اساسبر همين  3».كنيدكند و شما ستايش آنها را درك نميحمد خدا او را ستايش مي

لذا ذات باري تعـالي   .بيشتر استهم علمش  ،از عالم ماده بيشتر باشدتجردش كه موجودي 
 .دارنـد عالمنـد   تجـرّد و عالم عقول چـون   ؛حقيقت علم است ،است كه عين حقيقت وجود

كند بـراي همـين خـاطر اسـت كـه جنـين تـا چهـار          ش علم پيدا ميتجرّدانسان هم به اندازه 
يافـت بـه    تجـرّد اي  ز زماني كـه روح در آن دميـده شـد و بـه گونـه     اما ا ،ي علم نداردگماه

عقلش هم افـزايش   ،متولد شده و به موازات افزايش سن اينكهشود تا  علمش هم افزوده مي
  گويند.مي» تجرد طبيعي«به اين قسم از تجرد،  يابد. مي

 ؛سـت كـه  يكي از داليل شرافت علم را بيـان كنـيم ايـن ا   اگر بخواهيم  :به عبارت ديگر
سـپس   ،خداوند مجـرد كامـل اسـت    ،تجرّدكه در مراحل اشرف كماالت است. چون تجرّد
تـرين   عالم ناسوت و ماده كه پستو سپس رسد به عالم نفوس  م عقول مجرده، سپس ميعالَ
 تجـرّد و وقتـي   ،نـد تجرّدي هسـتند كـه داراي   مو اشرف اين عـوالم، عـوال   ؛م در عوالمندعالَ

                                                            
 5، ح 35، ص 1، ج الكافي. 1
 . كنايه از خون دل خوردن.2
 44)، 17. االسراء (3
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شرافت دارد، علم هـم   تجرّدت هم خواهد آمد و به همان اندازه كه علم و معرف ،حاصل شد

  شرافت خواهد يافت.
معرفت اهللا است. علم به خـدا يعنـي علـم بـه      ،از جمله علوم معرفت مقدمة تكامل؛ ج:

َأ فـي اللَّـه َشـك فـاطِر     {فرمايـد:  قـرآن مـي   .حقايق عالم هستي كه بـاالتر از آن نـداريم  
هـا و زمـين اسـت شـك وجـود      سـمان آخدايي كـه خـالق   در آيا « ،}رِضالسماوات و اْلَأ

طرتمـان  فو مـا را بـه    ،واهد ما را به يك حقيقـت واال رهنمـون سـازد   خ خداوند مي ».؟!دارد
در  .اين است كه ايجاد عالم هسـتي بـه واسـطه همـان علـم الهـي اسـت        واقعيت .ارجاع دهد

ـ جبَاَفنزًا مخفيًا ُكنت ك: «حديث قدسي آمده است ـ عـرف فخل أن ت أب لكـي  ت الخلـق  ق
شـناخته   ممن گنجي پنهان بودم دوست داشـت «فرمايد:  طبق اين حديث خداوند مي 1.»ُاعَرف

پـس خلقـت بـراي     .»جهان خلقت را آفريدم تا بدان وسـيله شـناخته شـوم    ،شوم براي همين
 اي«آمـده اسـت:    2،}عبدوِنْنس ِإالَّ ليما َخَلْقت اْلِجنَّ و اِإل{ :در تفسير آيـه  .معرفت است

خواهـد بواسـطه    ارد بلكـه خداونـد مـي   دنياز به معرفـت مـا    خداوند اينكه. البته نه 3»ليعرفون
اهللا يابد و آن وقـت اسـت كـه    قرب الي ،م ماده متكامل گردد و در پرتو معرفتعالَ ،معرفت

ش همان معرفت كمالكه به تكامل خواهد رسيد  ،با تحرك و سير صعودي ،م پست مادهعالَ
همان شناخت خداست و اين مادة پسـت كـارش بـه جـايي      ،مصلحت نظام وجود .خداست

  !از جبرئيل هم گوي سبقت را خواهد ربود كه خواهد رسيد
ي بـاالتر از آن  لـذّت ذاتـي دارد و   لـذّت علـم و معرفـت    لّذت ذاتي علم و سـّر آن؛  د:
هاي  لذّتبا هيچ يك از  ،شود يي كه از كشف يك مجهول براي انسان حاصل ملذّت .نيست

آنچـه   ،دانيد علت آن چيست؟ علتش اين است كه ست. مييحاصل شدة ديگر قابل مقايسه ن
شـود، جـزء    لك حقيقي انسـان مـي  گيرد، م و آن را ياد مي كند انسان به آن شناخت پيدا مي

م چـون  دانـي  را حقيقـي مـي  ملكيـت  از ذات انسان جدا نخواهد شد. اين نـوع   و ذات او شده
همـراه   مجاي گرفته اسـت و هركجـا بـروي   ما در عمق روح  ماي آنچه را از معارف ياد گرفته

 .سـت ماهمـراه   ،مو وارد دار عقبي و قيامت شدي مست حتي وقتي از اين دنيا بار سفر بستيما
                                                            

كنـت  «آمـده:   163، ص 5؛ در شرح نهج البالغه ايـن ابـي الحديـد، ج    344، 199، ص 84. بحاراالنوار، ج 1
 ه محتوايش خوب است.گويند اين حديث جعلي است، اگر چها مي بعضي». كنزاً ال اعرف

 56)، 51. الذاريات (2
 .ل) ،. قبالً گفته شد كه چنين عبارتي را در كتب و مصادر روايي نيافتيم، (م3
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 در حـالي كـه   دانـد  خـود را مالـك آنهـا مـي    بـه غلـط،   بر خالف مال و اموال دنيا كه انسان 
  اضافة اعتباري است. ،اموالملكيت 

ملكيـت  بـه  ه گويند كـه  و يكي را جد ،عرض است نُه تايش مقوالت عشراز در فلسفه، 
پوشد وبر او  كه انسان مي يلباسمانند  ،از عوارض استملكيت جده و  ؛هم تعببير شده است

ماسـت  ي چون باغ يا خانه ملك يها لكولي م ،از ما جداست ،در عين حالولي احاطه دارد 
چـون جـزء ذات نيسـتند كمـال      و نيسـت  مـا  لي مثل لبـاس احاطـه نـدارد و هميشـه دنبـال     و

حتي از مقوالت عشرهم نيستند چـون   اينها .اند آورند و عقال آنها را براي ما اعتبار كرده نمي
و مجـازي   يعرضـ  ،مقوالت عشر از امور تكويني واقعي بحث دارنـد و ايـن گونـه ملكيـت    

 ،يـل شـدني اسـت   مبـاين بـا ذات انسـان اسـت چـون زا      ،كيـت ملنـوع  است. در حقيقت اين 
اشـياء   عالم ربوبيت است و مالك حقيقيِ : نفس انسان ازبراي اينكه .خالف علم و معرفتبر

اسـتيالء  يعني نسـبت بـه عـالم وجـود قاهريـت و       .م به حقيقت اشياء استو او عال ،خداست
چـون   ،مرتبط به حـق باشـد   اينكهه نظام وجود جلوه حق است ن ، به دليل اينكهتكويني دارد

نظـام وجـود مـرتبط بـه حـق      « :گفته شود ،»نظام وجود جلوه حق است«اگر به جاي عبارت: 
كـه ارتبـاط بـه حـق      ،خودش چيزي است مستقلوجود، اين است كه نظام اش  معني ،»است
 ؛اي مرتبط بـا خداسـت   يك وجود مستقلي فرض كرديم كه به گونه ،يعني به جز حق .دارد
چون نظام وجود عين ربط يا ارتباط و اضافه به حق اسـت شـاهدش    ،لي اين درست نيستو

اي شـكل  كنيم چيزي بـاقي نخواهـد مانـد و هسـتي    هم اين است كه اگر اين ارتباط را قطع 
و ملكيـت   ،كنـيم حقيقتـاً از خداسـت    نخواهد گرفت. ملكيتي هـم كـه مـا از آن بحـث مـي     

  ربط به ذات حق است.  كنيم فقط عين مجازي كه ما تصور مي
ن آبـه  و ، دگيريـ  اين مطلب را اگر خوب فراگرفتي خواهي فهميد كه: آنچه شما ياد مي

ذهن شماست، و مبـاين   ئيهيابيد، در حقيقت وابسته به نفس شماست، صورت جز معرفت مي
اين وابستگي مانند وابستگي نظام وجود بـه خداسـت كـه عـين اضـافه و       .با ذات شما نيست

گونـه  علم شما هم نسبت به نفس شـما همـين   .نه وجودي مستقل كه مرتبط باشد ،تربط اس
ست و نابود يذهني ن رآن علم و صو ،قطع شود است و اگر نفس شما ارتباطش با صور ذهني

اسـتيالء و   ،گيـري نسـبت بـه آن احاطـه     مـي  شود. پس در حقيقت شما چيزي را كـه فـرا  مي
ـ    ؛نآ يآن هم از نوع حقيق دمالكيت داري رح، خوشـحالي و  براي همين است كـه موجـب فَ

  انسان خواهد شد. لذّت
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آن اي ديگر درباره شـرافت علـم وجـود دارد و     نكته عزت و غلبه در پرتو علم؛ : هـ
حتـي اشـرار هـم در     و ء، امـرا نحتـي پادشـاها   ،آورد : علم براي انسان عزت و غلبه مياينكه
ا دروغ، دغل و مكر و حيله به مـال و مقـامي   حتي كساني كه ب .خاضع هستند دانشمندمقابل 
چون اهميت علم و تخصـص را آنهـا    ،اند آنها هم در مقابل علم و عالم خضوع دارند رسيده
بـا   ،اند اگر چه با مكـر و حيلـه بـوده    به مالي يا مقامي رسيدهاگر آنها هم  .اند درك كرده نيز
 قائـل م عـال  اي بـراي  ر كه اهميت ويژهاز اخيا گذشته .متناسب با آن بوده است داناييِو علم 

ـ    خـود بـه خـود     ،رسـند  مـي  انديشـمندي دان روزگـار هـم وقتـي بـه     هستند، حتـي اشـرار و ب
وذ نفـ  ،علم و علما بر ملوك دنيا و صاحبان قدرت ،در طول تاريخاين، گذشته از  .اند خاضع

ـ لـوك ح الم«چه در روايت اسـت كـه:   اند چنان و حكومت معنوي داشته ـ ّك ـ ام عل  اسي الّن
كننـد و علمـا بـر    يعنـي: پادشـاهان بـر مـردم حكومـت مـي       1.»علي الملوك امحّك ءلماالعو

تعظـيم و احتـرام    ،گونه اسـت كـه در مقابـل علـم و اهـل آن     طبيعت مردم هم اين .پادشاهان
و انـد   انسـان شـده  مسـخر  كنيد كه حتي حيوانات هم بـه واسـطه علـم    شما مالحظه  .كنند مي
مطيع و رام او در برابر  ،كند رتواند او را مسخ انسان ميفهمد ميحيوان چون  :توان گفت مي
  شود! مي

  اي از آيات درباره شرافت علم و دانايي پاره

خـود را منحصـر در    ت ازخوف و خشي ،خداوند خوف و خشيت در پرتو علم؛ الف:
ْخَشـى  { در سوره فـاطر آمـده اسـت:    ؛مان و دانشمندان كردهعالِإنَّمـا ي     هبـادـْن عم اللَّـه

َلماءعلمـا «مصداق اگر بخواهيم  2.»ترسندهمانا تنها دانشمندان هستند كه از خدا مي«، }اْلع« 
َأ َلم َتَر {: فرمايد ميكه دقت كنيم قبلي يه شريفه را بهتر درك كنيم بايستي به آيه آدر اين 

ماء ماءَن السَأْنَزَل م آبـي را نـازل كـرده؛     كـه خداونـد از آسـمان    آيـا نديـدي   ،}َأنَّ اللَّه
مختلفـي را بوجـود    هـاي  ميـوه  ،بـه واسـطه آن آب   ،}َفَأْخَرجنا ِبه َثمرات مْخَتلفًا َأْلواُنها{

: جمع دجد، }و مَن اْلِجباِل جدد ِبيض و حمٌر مْخَتلف َأْلواُنها و َغراِبيب سود{آورديم؛ 
دهـد.  غرابيب جمع غربيب يعني: سياه، سود هم معني سياه مـي  ها ورگهراهها و  :يعني .جده

                                                            
 ، كتاب العلم، عن كنز الكراجكي.183، ص 1. بحاراالنوار، ج 1
 28)، 35. فاطر (2
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هاي مختلفي از سفيد، قرمـز و   هايي كه آفريديم داراي رگهكوهبنابراين معني آيه اين است: 
اشـاره بـه    اينجـا و از مـردم، كـه    }اِسالّن َنم و{معـادن دارد؛  به بسيار بسيار سياه كه اشاره 
 ؛و خصوصيات مختلف عطباي ز،اعم از رنگ، نژاد، فرهنگ، غرائ طبقات مختلف مردم دارد

}كَكذل َأْلواُنه فْخَتلاْلَأْنعاِم م و ابوالد جنبندگان و  اينجاكه  ـانعام  و  و جنبدگان ،}و
 .هـاي مختلفـي دارنـد    ، كه رنگـ   شده استذكر همديگرند و خاص پس از عام  ونعام جزاَ

د: آب شناسـي، گيـاه شناسـي،    نمانطبيعي يه خداوند به بعضي از علوم در اين آ اينكه زپس ا
ِإنَّما يْخَشى اللَّه مْن { فرمايد: كند، مي شناسي اشاره ميحيوان و شناسيشناسي، انسانمعدن

َلماءاْلع هباددر اين  كنيد دقت اگر ترسند.  همانا علما و دانشمندان هستند كه از خدا مي ،}ع
مـان علـوم دانشـگاهي را    گويـد بلكـه عال   نمـي عالمان و دانشـمندان حـوزوي را    ،آيه شريفه

،  كوههاجمله: برد از  هاي عالم تكوين پي كاري توصيف كرده است. چون اگر كسي به ريزه
 ،و بـه دقـايق سـاختمان موجـودات پـردازد      ،هـا  تا حيوانـات و انسـان   ،ها گرفته ميوه و ها آب

  كه در مقابل خالق آنها خاضع و خاشع شود. خواهي نخواهي سبب خواهد شد
آنها فقط علم و دانش را منحصر در فقه و اصول نكرده كه با  ،در اين آيهخالصه اينكه: 

هاي اصول مثالً استصـحاب كلـي    كاري چه بسا دقت در خيلي از ريزه .خدا را شناختبتوان 
ولـي دقـت و    ،برسـاند  قسم ثالث موجب شناخت خدا نشود و معلوم نيست انسان را به خـدا 

اي  انسان را به خدا برسـاند و علـوم طبيعـي مقدمـه     ،م وجود و هستيهاي عالَ كاري فهم ريزه
ب شود. پس ما نبايد انحصاري فكـر كنـيم كـه شـناخت خـدا      رَّبراي خضوع و خشوع عندال

 آموزيم و بواسـطه آن بـه ديگـر    و علومي است كه ما آن را ميحوزويان منحصر در ما فقط 
  فخر بفروشيم.دان نشمدان

ميـان  تسـاوي  خداوند درباره شرافت علـم و عـدم    عدم تساوي ميان دانا و نادان؛ ب:
هـْل يسـَتِوي   { فرمايد: ما را به ارتكاز و فطرتمان ارجاع داده است و مي ،عالمان و جاهالن

ِإنَّمـا يَتـَذكَُّر ُأوُلـوا    { مايـد: فر مي  در ادامه بالفاصله ،}الَّذيَن يعَلموَن و الَّذيَن ال يعَلموَن
هايي كـه داراي عقـل، شـعور و ادراك هسـتند بـه درسـتي تشـخيص         يعني آدم 1،}اْلَأْلباِب

  شرافت يكي نيست.خواهند داد كه دانا با نادان از لحاظ 
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َ مْن يْؤت اْلحْكمَة َفَقـد ُأوتـي   و{ :فرمايد آيه ديگر مي در پرتو دانش؛زياد خير  ج:

يرًاَخيمعني  بارةداده است. درزياد به او خير  ،حكمت عطا كندبه هر كس خداوند  1،}رًا َكث
  جامع ميان آنها همان علم و دانش است. ،اند اما حكمت احتماالتي داده

  وايات درباره شرافت عالمان و دانشمندانرديدگاه برخي 

و جانشـينان خـود   عالمـان را خلفـا   ’ پيـامبر اكـرم   ؛’خلفاي پيامبر ،عالمان الف:
از  �×علـي حضـرت  از  ،بدون ذكر سلسـله سـند   ;صدوقشيخ كه است در نقلي  ،داند مي

اهللا و من خلفاءك؟  ل: يا رسوَليلفايي، قحم ُخهم ارالّل: «فرمود كهنقل كرده  |پيامبر
ـ ن بعدي، يرويأتون مذين قال: اّل ديثي و سـنتي ون ح«

2

روزي دعـا كـرده    |پيـامبر  ،
هاي مرا رحم كن! سوال شد كه جانشينان شما چـه كسـاني هسـتند؟     ا جانشينفرمودند: خداي

و نقـل   ]رعايـت ها و سنت مرا [ خواهند آمد و گفته حضرت فرمودند: آنهايي كه پس از من
يـرون  «: اي اضـافه دارد  همين مضمون از طريق اهل سنت هم روايت شده اما نكته كنند. مي

،»الناس اوّنهماحاديثي و يعل
آمـوزش   نيزه مردم آنها را ب ،به جز نقل حديث و سنتيعني  3

  دهند. و تعليم مي

  چند نكته درباره اين روايت:

بايد از شـيخ  ما  ،بنابر قاعده ؛مربوط به علم رجال است كه؛ اين روايت سند: نكته اول
حضـرت  تا از شيخ صدوق برسد به  ،در نقل اين روايت، سلسله سند را طلب كنيم ;صدوق
قـال  «گويد:  گونه كه متذكر شدم صدوق مي ولي همان ؛|شان هم از پيامبرو اي �×علي

سلسله سند خـود را ذكـر نمايـد. ايـن      اينكهبدون  �»|قال رسول اهللا �×امير المؤمنين
فرمايـد:   مـي مستقيماً ايم كه  ست و از ايشان زياد ديدهيكم ن 5صدوقدر كتب سيره و روش 

بايـد   ،اگر ما باشيم و همان قواعد علـم رجـال   نجاايدر  .»×قال الباقريا  ×قال الصادق«
ي مـ ولـي اگـر ك   ؛مرسـل اسـت  حديث  ،رجالعلم بگوئيم حديث سند ندارد و به اصطالح 
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در عـالم  بـزرگ  كـه شخصـيتي    ;دقت نظر و تأمل داشته باشيم بايد بگوئيم: شـيخ صـدوق  
يا قال ’ اهللاگر در باب نقل روايتي با اطمينان خاطر گفت: قال رسول است حديث و نقل 


×الصادق
 ،يقين و قطـع داشـته كـه ايـن نسـبت دادن      ;استنباط خواهيم كرد كه صدوق 1

بـرايش  اگـر  و  ،يقينـي بـوده   ;قطعي و درست است و روايت از لحاظ سندي براي صـدوق 
بـه   ;صـدوق  گـاه هرتوان فهميـد كـه    مي اينجااز ». يةفي روا«گفت:  قطعي الصدور نبود مي
پس او قطـع   ،نقل روايت كرده است ×از اماممستقيماً و سند له سلسصراحت و بدون نقل 

 ×ديـده و اگـر قـول صـدوق     داشته و نيازي به ذكر سند نمي ×به صدورش از ناحيه امام
كه از اين سـنخ   ;به احاديث صدوق ،توانيم با توجه به اين استنباط مي ،برايمان حجت باشد
   هستند اعتماد كنيم.

 |خليفـه و جانشـين پيـامبر    ؛و حـدود آن  ’ي پيامبرمفهوم جانشين :نكته ديگر

بلكـه مـراد درك محتـواي احاديـث و سـنت،       ،شدن تنها به نقل لفظ روايات و سنت نيست
و پس از آن ياد دادن و تعليم به ديگران است چنانچه همين روايت را با سندي  ،كردن عمل

.»هـا موَنعلِّيو«: ذيـل آن آمـده اسـت   كه نقل شده  ;از صدوقدر جاي ديگر 
مطلبـي كـه    2

اگـر جانشـين    ـ ،  با وصفي كه ذكـر شـد  ـ راويان حديث   ،بر اساس اين روايت ،هست اينكه
بـه عبـارت    .داشـته اسـت آنهـا هـم دارنـد      |هر اختياري كه پيامبر پس ،باشند |پيامبر

ايشـان هـم كـه فقهـا      انانشـين جواليت مطلقه دارند پس  |ديگر: اگر بگوئيم پيامبر اكرم
كـه   |بـا توجـه بـه آيـات قـرآن خطـاب بـه پيـامبر         ؟راي واليت مطلقه هسـتند دا ،هستند
بين مـردم بـر اسـاس آنچـه از سـوي       :يعني 3،}اهللا نزَلَأبما بينهم م احُك ِناَ و{: فرمايد مي

تو فوق قوانين انجام دهي! هر چه خود خواستي  اينكهنه  !خداوند نازل شده است حكم كن
بـاليمين،   همن ناخذَألَ ،قاويِلعض األبينا َلول عقَّو َتلَو{مايد فر چنين مينيستي! و همالهي 

از طـرف خـودش بـدون توجـه بـه قـوانين و        |يعني اگر پيامبر 4؛}تينلوُثم َلقطعنا منه ا
                                                            

و معصـومين   |ايـد و يقـين نداريـد از پيـامبر     . آقايان اهل منبر توجه كنند: اگر روايتي را تحقيق نكـرده 1
 ×يا قـال الصـادق  ’ است، به طور قطع و يقين به آنها نسبت ندهيد و به صراحت نگوئيد: قال رسول اهللا

 آن را نقل كرده، بيان كنيد.و سعي كنيد از كتاب يا راوي كه 
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در جـاي ديگـر   و  ،مقررات الهـي مطـالبي بـه مـا نسـبت دهـد رگ گـردنش را خـواهيم زد        

پيامبر از روي هـواي نفـس    1،}ِإْن هو ِإالَّ وحي يوحى  وىو ما يْنطُق عِن اْله{فرمايد: مي
از ايـن  بنـابراين   .نيسـت  ،شـود  بگويد به جز وحي كه بـه او مـي  سخني گويد اگر  سخن نمي

اي كـه مرسـوم    شود كه حتي پيامبر اكرم هم واليت مطلقـه  و آيات ديگر استفاده مي ،آيات
  2!|هاي پيامبر به جانشين نداشته است چه برسد ،گويند شده و برخي مي
در حـق   |چـرا پيـامبر   ؛در حق خلفـاي خـود   ’رمز دعاي پيامبر :نكته پاياني

خلفاي خودش دعا كرد كه: خدايا به آنها رحم كن و دعاي ديگري نكـرد؟! چـه سـرّي در    
آنهـا را مـورد    !خدايا :كند كه به اين بسنده مي ،وجود دارد كه از اين همه آرزو و دعا اينجا

  شفقت خودت قرار بده؟! رحم و
پاسخ اين پرسـش ايـن اسـت كـه: چـون قـرار بـر ايـن شـد كـه آنهـا خليفـه و جانشـين              

 ءباشند ممكـن اسـت از علـم و قدرتشـان در راه حكومـت كـردن بـر مـردم سـو          |پيامبر
كـه خداونـد بـه    د كننـد. حـال آن  ربرخوو با جامعه و مردم با تندي و خشونت كرده استفاده 

َفِبما رحمٍة مَن اللَّه لْنت َلهـم و َلـو ُكْنـت    {فرمايد:  ميو كند  مي خطاب |پيامبر اكرم
كلوْن حيَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّوا ما َغلشدي  خونرمتو به واسطه رحمت و عطوفت الهي  ،}َفظ

شدند. در ادامه همين آيـه   مردم از اطراف تو پراكنده مي ،و اگر اهل خشونت و تندي بودي
يعني همـين افـرادي كـه     ��}َفاعف عْنهم و اسَتْغفْر َلهم و شاِورهم في اْلَأمِر{فرمايد:  مي
برايشان اسـتغفار كـن و نكتـه مهـم      ،از آنها گذشت كن ،اند را عفو كن كردهمخالفت با تو 
ز خـودت را هـم طـرد نكـن و ا     ر مشورت بخـواه! يعنـي حتـي مخـالفين    از آنها در امو اينكه

از نظــرات آنهــا كــرده، امــور حكومــت شــريك اداره خطاهــاي آنهــا درگــذر و آنهــا را در 
  !برداري كن و مبادا آنها را طرد كني بهره

قرار گرفـت   |ابوذر غفاري روزي مورد خطاب پيامبر همنشيني با دانشمندان؛ ب:
و  ،ذكـر وي  برايمان را و بعضي از آثار دنيوي و اخروي علم و همراهي با دانشمندان و عال

وابش از ثـ  ،يا در مذاكره علمي شـركت كـردن   ،ميعالدر جوار : يك ساعت نشستن فرمود
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 ،تر اسـت  نزد خدا محبوب ،هزار ركعت نماز بخوانيهر شبي كه هزار نماز در شب خواندن 
 ،و دوازده هزار بار قرآن را ختم كردن ،و همچنين نزد خدا از شركت كردن در هزار جنگ

نزد خداوند  ،هايش نماز به پا دارد و شب ،دار بادت خدا كه روزهايش روزهسال ع و از يك
   .تر است برتر و محبوب
شود يك ساعت برابر با هزار ركعت نمـاز يـا    مگر ميو بعيد است و اغراق؛  اينهانگوئيد 

عبـادت او   ،دهد ولـي  انسان عبادات بسياري را انجام ميگاهي چرا كه  ؟!عبادات ديگر باشد
نبـوده   |و چون بـر اسـاس مـوازين خـدا و پيـامبر      ،اساس درست و حسابي ندارد ريشه و

اما اگر يـك سـاعت    .همين جوري است انها اعمالش مقدس هاز خشكخيلي  .ارزش باشد بي
 ،بزرگي در او ايجادتحول در يك مذاكره علمي، منبر، كالس درس يا موعظه شركت كند 

محتـوا باشـد يـا     وع و سجودش فقط حركات بيرك ،شود. چه بسا انسانميو به كلي عوض 
جلسـة علمـي   يـك  اما وقتي در  ،زبان باشد ةوار و لقلققرآن خواندنش طوطيو حتي اذكار 

بـراي  دانـد.  ديدگاهش نسبت به عبادت عوض شده ذكر را تنها ورد زباني نميشركت كرد 
نزد خدا  ،گحتي شركت در هزار جنو از اين عبادات  ،همين است كه اهميت جلسه علمي

اي به ميدان جنگ بـرود امـا بـراي ريـا يـا       چون ممكن است رزمنده ؛تر است برتر و محبوب
همـين انسـان    .خودنمايي يا نشان دادن دالوري و زوربازويش در كارزار حاضر شـده اسـت  

بـه جنـگ    ،بـراي اميـال و هـواي نفـس    شود، يك لحظه هدفش خدا و براي اگر تفكر كند 
  .رود نمي

اش براي فراگيري بابي از علـم   كسي كه از خانه: فرمايد به ابوذر مي |پيامبر ،در ادامه
بـراي  دارد ثواب پيامبري از پيامبران الهي را  خارج شود خداوند به اندازه هر قدمي كه برمي

شـاد، روشـنگري و   اركـار پيـامبران الهـي    كـه  چـون  اين هم بعيـد نيسـت    او خواهد نوشت.
رود شايد در آينده همان كاري را  به دنبال فراگيري علم مي انساني كهو هدايت مردم است 

اند و چه بسا باالتر از برخي از انبياء باشد چنانچـه در حـديث   انجام دهد كه انبياء انجام داده
   1.»سرائيلِإني نبياء بَأن فضل مَأمتي ُأ لماءع: «آمده

د بهـره و ثـواب هـزار    كسي كه به دنبال تحصيل علـم باشـ  «در ادامه حديث آمده است: 
و بـه انـدازه هـر حرفـي كـه از آن محفـل علمـي         شـود،  د از شهداي بدر بـه او داده مـي  شهي
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را خـدا، مالئـك و    ،شود و طالب علـم  نويسد، شهري در بهشت به او داده مي شنود يا مي مي

واقعـاً همـين   [ .آدم خوشبختي است ،علم را دوست داردكه و كسي  ،پيامبران دوست دارند
هاي بدبخت علم را دوست ندارند و اگر علمي هم فراگيرنـد هـدفي بـه جـز      است آدم طور

خوشا به حال طالب علم و نگاه به وجـه   ،]اند خدا و حقيقت دارند و به دنبال اهداف شيطاني
انسـان متحـول    ،مبـا نگـاه بـه يـك عـال      ،چون گاه[ عالم از آزاد كردن هزار بنده برتر است،

بهشـت   ،و دوستدار علـم هـم   محب، ]شود اساس و ريشه عوض مي اش از ود و زندگيش مي
كنـد   چون وقتي محب و دوستدار علم شد به دنبالش رفته و عمل مـي [شود  برش واجب مي

در  كنـد  علم روز را به شب و شب را به صبح مـي  و محب ]آن وقت اهل بهشت خواهد شد
، چنـين كسـي از دنيـا    ]اسـت  و خدا هـم از او راضـي  [حالي كه به دنبال رضايت الهي است 

شـود و در   بسـيرا  ]×علـي  تبا دست حضـر [از حوض كوثر  اينكهشود مگر  خارج نمي
ها نخواهند خـورد و در   م قبر جسدش را كرمكند و در عالَ از ثمره بهشت تناول مي ،آن دنيا

  1.خواهد شد ×پيامبرخضر بهشت همدم و رفيق 
آن  ،شـده  ×كـه از اميـر المـؤمنين    در نقلي تحصيل مال.بر برتري تحصيل علم  :ج

بـه   نديـ كمـال  : «انـد  كالمي به اين مضمون فرموده ،در مقام مقايسه بين مال و علم حضرت
چـون عمـل بـدون اسـاس علمـي      [اين است كه علم را طلب كني و بـه علمـت عمـل كنـي     

و  مـال چونكـه بـراي هـركس     ،تـر اسـت   تحصيل علم از تحصيل مال واجب ]اي ندارد فايده
مهم اين است كه آن را خداي عادلي تقسيم و ضمانت كرده  ،و معين شده ،اش مقدر روزي

آن را بايد تحصيل كنيد و از اهلـش  و ولي علم اين گونه نيست است، رسان است كه روزي
  2.»فراگيريد

چـه بسـا افـرادي بـراي تحصـيل آن       ،مطلب دربـاره تحصـيل مـال همـين اسـت      واقعيت
چون مصـلحت   ندي بدست آورمكنند ولي شايد مال ك مي زحمات طاقت فرسايي را تحمل

از طرف ديگر هـم افـرادي هسـتند كـه      .در فقر باشدآنها بيش از اين نيست و مصلحت آنها 
 ،مال اسـت امـا  خصوصيت شود اين  ارثيه بزرگي، نصيبشان مي ،ك بارهبه يو بدون زحمت 
براي بدسـت  را انسان خودش رسد و نه مقدر شده است بلكه بايد  ارث ميبه علم و عمل نه 
  .اندازدزحمت به آوردن آن 
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مقايسـه ميـان   در حالي كـه  ، ×در روايت ديگري از امام باقر برتري عالم بر عابد. :د
ـ َأبعلمه  عنتفعالم ي: «فرمايد عالم و عابد شده مي يعنـي   1،»لـف عابـد  أ ن سـبعينَ فضل م

  ننده افضل است.عالمي كه مردم از او نفع برند از هفتاد هزار عبادت ك

  سفارش به طالب

 ، خداي نـاكرده دور هم نشسته اينكهبه جاي  !سعي كنيد عمر خود را به بطالت نگذرانيد
مطالعـه كنيـد،    ،فايده يا كم فايده را مطرح كنيد از اين آقا و آن آقا غيبت كنيد يا مطالب بي

زمـاني كـه   «مودنـد:  فر مي ;مرحوم آيت اهللا بروجردي .بين نباشيد خودكم و شت كنيدياددا
 اينكـه ايـد. مـن بـراي     سالگي، به من گفته شد شما مجتهد شـده  25در اصفهان بودم در سن 

در سن جواني مطالبي بـه ذهـن    .گفتم خودم را امتحان كرده باشم خارج رياض را درس مي
اآلن در ايـن سـن كهولـت از آن مطالـب     و كـردم   رسـيد كـه آنهـا را يادداشـت مـي      من مي
حوصـله و فرصـت داريـد و     ،ا حالت ؛ها اين است سفارش من به جوان ».كنم مي برداري بهره

و { ة:آيـ مصـداق  به سن و سال ما كه رسيديد و  !از نعمت سالمتي برخورداريد، قدر بدانيد
به هر كس عمر طوالني داديـم، خلقـت او را بـه كاسـتي     «، 2}مْن ُنعمْره ُنَنكِّسه في اْلَخْلِق

بنويسـيد  مطالب را سعي كنيد  .ديگر حال و حوصله و فرصت نداريد ،شديد ؛»گردانيمبرمي
-يعني: آنچه از بر شود از يـاد مـي   »ّرتب َقُكما و  رَّفظ َفما ح: «و از نوشتن غافل نشويد كه

درس بخوانيـد تـا    ،هدفمان هم آقايي كردن به مردم نباشـد  ماند.رود و آنچه نوشته شود مي
انبـار  بـرف  هـا و مطالـب را    برنـد، درس   از علم شما بهرههم يگران دو خود را اصالح كنيد 

منـد  بهـره خـود  از علـم  را ديگـران   ،منبـر يـا نوشـتن    ،با تبليغ ،اي فراهم شد زمينهاگر  ،نكنيد
رونـد امـا    هاي نجف محاسني بلند دارند و منبر نمـي  گفت: طلبه . يادم هست كسي ميسازيد
هـاي قـم نيسـت     من گفتم: اين نقص طلبـه  !روند منبر ميو هاي قم محاسن كوتاه دارند  طلبه

شـما سـراغ    ،اگر جامعه سراغ شـما نيامـد   .دهند بلكه كمال آنهاست كه علم خود را نشر مي
آن وقت اگر مـردم   .ماند علمتان راكد نباشد مثل آبي كه در يك گودال ميو جامعه برويد 

 عبـادت كننـده افضـل خواهـد بـود.      از هفتـاد هـزار   ،بردند و هدايت شـدند  از علم شما بهره
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  گويد: سعدي شيرازي مي

ــه مدرســه آمــد    ز خانقــاهصــاحبدلي ب
  گفتم ميان عـالم و عابـد چـه فـرق بـود     

  برد زمـوج  گفت آن گليم خويش به درمي

  

  بشكســت صــحبت اهــل طريــق را     
  تا اختيـار كـردي از آن ايـن فريـق را    

  كند كه بگيـرد غريـق را   وين جهد مي
  


	��� ����  : هـ� �ترين علم، علم و معرفت بـه خداسـت كـه اسـاس      مهم ����.����
. دربـاره فضـل   دارنـد تري قـرار   در رتبه پائين ،ديگر علوم از لحاظ اهميت و همة علوم است

دانستند معرفت خدا چه مقـدار   اگر مردم مي: «اند فرموده 7معرفت اهللا بنابر نقلي امام صادق
بـه آنچـه   دوختند نميكردند و چشم  ن دنيا توجه نميگاه به اي فضيلت و خاصيت دارد، هيچ

و دنيـاي مـردم نـزد صـاحبان      ،اند اي زندگاني دنيا به آن متمتع شدهه دشمنان خدا از شكوفه
شـدند بـه    متـنعم مـي  اگـر  و  .معرفت ارزشش از زميني كه زير پاي عارفان است كمتر اسـت 

 ءهاي بهشـتي بـا اوليـا    ي كه در باغد كسنبردند مان مي لذّتبه طور دايم از آن  ،شناخت خدا
 ، از هـر وحشـتي  انس و معرفت خدا ايـن اسـت كـه   خواص از  .بردن است لذّتاهللا در حال 

و نيرو بـراي انسـان    ،رفيق هر تنهايي و نوري براي هر تاريكي ،دور است و شناخت خداوند
ه، قبـل از شـما قـومي بودنـد كـه در راه خـدا كشـت        .و شـفاي هـر دردي اسـت   ضعف از هر 
 ،تو زمين با آن بزرگي بر آنها تنگ شده بود و از اذي ،و حتي آنها را با اره بريدند هسوزاند

و تنها گنـاه مظلـومين ايـن بـود كـه بـه        ؛آزار و ظلم به مؤمنان از سوي ظالمان كوتاهي نشد
خداي عزيز (غالب) و ستايش شـونده ايمـان آورده بودنـد. از خـدا بخواهيـد درجـاتي كـه        

تـا   ،روزگارانهاي مصيبته آنها داده است به شما بدهد و صبر و بردباري كنيد بر خداوند ب
  1.»شما كوشش، سعي و اجر آنها را درك كنيد

دو پسـرش بـا هـم     ،آدم ابوالبشـر خلقـت  ابتـداي  از و دنياي تزاحم و تصـادم اسـت    ،دنيا
ان جـا  و جنگ ميـان حـق و باطـل از همـ     ي ديگري را كشتيك ،جنگ داشتند كه سرانجام

-مـي دارد و  اگر انسان واقعاً خداشناس باشد، هيچ وقت از اعتقادش دست برنمي .شروع شد

انـد و اصـالً بـه آنهـا اعتنـا       در مقابـل خـدا هـيچ    ،ها مشكالت و گرفتاري ،ظواهر دنيويداند 
چـون دنيـا    ،دارد دست برنمي ،از اعتقاد حق خود ،كند و در مقابل آزار و اذيت ظالمان نمي
الَّذي خَلَقَ الْموت و الْحيـاةَ ليبُلـوُكم   { :ند كه دار امتحان و آزمايش استدا يي ميرا دنيا

                                                            
 347، ح 247، ص  8، ج الكافي. 1



  163 =دفتر دوم: رذائل و فضائل قوة عاقله 
 

 

همان خدايي كه مرگ و زندگي را آفريد تا شما را آزمـايش كنـد   « ،�}أَيُكم أَحسُن عمًال
دن روشن شيا  ،بر پا شدن دنيا براي آزمايش شدن انسانهاست ».كه كدام يك نيكوكارتريد

كنـد و از   صبر ميپس  ،نبايد رنجيداز فشارها داند كه  عارف به خدا مي .كمون و استعدادها
  كند. استقبال ميها مصيبت

از  ،:پـدرانش پس از نقل حديثي از  ×امام رضاويژگي و آثاري از طلب دانش.  :و

ـ  ريضةٌ علم فَالع بلَطَ: «فرمايـد  پس از آنكه مي ، ـ |پيامبر اكرم وا م، فـاطلب سـل ل ملـي كُ

العلم في مباقت ظانه وأَن سوه مهليعني: بر هر مسلماني فراگيري علم واجب است پس هر » ه

فرمايـد از   اندوزي ذكـر مـي  خواصي را براي علم،  ـ  ديو نزد اهلش ياد گير جايگاه علمي را در
جهـاد فـي    ،عمل به علـم  ـ4تسبيح الهي است  ـ3عبادت خداست  ـ2و كار خير حسنه  ـ1جمله: 

علـم در   ـ7 شود موجب تقرب الي اهللا مي ـ6ياد دادن به ديگران صدقه است  ـ 5سبيل اهللا است 
در خوشـي و   ــ 9رفيـق شـفيق توسـت     ،در غربـت  ــ  8مونس انسان اسـت   ،تنهاييو وحشت 
زينت انسان نزد دوسـتان   ـ11سالحي است بر عليه دشمنان  ـ10راهنماي انسان است  ،سختي
از حيـرت و سـرگرداني    ،مـردم بـا نظـر دانشـمندان     ــ 13شـوند   قتداي مردم ميعالمان م ـ12

هايشـان آنهـا را مسـح     خواهند با علما دوست شـده و بـا بـال    مالئك مي ـ14شوند  خارج مي
و از خـدا برايشـان بركـت     كننـد  شان آنان را دعا مـي و عبادت متبرك شوند و در نماز ،كرده

كند حتي ماهيان دريـا،   براي انديشمند طلب غفران مياز خدا هر تر و خشكي  ـ15خواهانند 
و روشـنايي   ،جهـل  از هـا  حيات و زنـدگاني قلـب   ،علم ـ16چارپايان و درندگان  ،گزندگان

شود  به واسطه علم است كه خدا عبادت مي ـ17و سبب قوت بدن است  يها در تاريك چشم
خداونـد علـم را بـه     ــ 19شـود   به اين واسطه است كه حالل و حـرام خـدا شـناخته مـي     ـ18

پس خوشا به حال كسـي كـه خـدا از     ،كند ها حرام مي ا الهام كرده و بر بدبخته خوشبخت
  2و بهره علم محرومش نكند. حظّ

  آداب تعلُّم و يادگيري

بـه  كـرديم  ذكـر  آيات و روايـاتي را   ،و ارزش علم و دانش ،كه درباره اهميتپس از آن
  ياد گرفتن آدابي دارد از جمله: .ردازيمپ ميآدابي از يادگيري و ياد دادن 
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هـا، هـواي    اخالقـي، شـهوت   رذائـل انسان متعلّم بايد از  تهذيب قبل از يادگيري. الف:

 ،اگر اين آفات برطـرف نشـد   .آفت است اينهادر حقيقت كه دنيا دوري گزيند نفس و ابناء 
شبكيه چشم انسـان  بزرگان گويند:  ؛عالم و دانشمند واقعي نيست ،اگر علمي هم ياد گرفت

به همين انـدازه   .نخواهد ديداو اما گرچه نور خورشيد به اجسام بتابد  ،اگر آفت داشته باشد
مـش  تعلُّ ،باشـد پرسـتي   و از نظر روحي آدم شهواني و دنيـا نداشته اگر انسان بصيرت روحي 
 ، بـه مـردم  كـرده او چون ناكسي است كه از علم سوء اسـتفاده   !واقعي نيست، شيطنت است

  كند: ظلم و اذيت مي
ــت   ــي مس ــف زنگ ــغ دادن در ك   تي

  

  به كه افتـد علـم را نـاكس بدسـت      
  

اهللا اسـت، دوري از هـواي نفـس و كسـب      فـة معـر  ،مرحله دانايي و يادگيري ينپس اول
ماننـد حـوض آب    ،ها و هواهـاي نفسـاني   انسان غرق شده در شهوت .بصيرت و بينايي است

 ؛شـود  آن آب زالل هـم مـتعفن مـي    ،اضافه كنيد است كه هرچه آب زالل بر سرشمتعفني 
! آدم »اول تخليه سپس تحليـه «، كردپس بايد اول آنها را تخليه و سپس آب زالل جايگزين 

اش بيشتر خواهـد شـد و علـم     ظلم، مكر و حيله ،عالم شود ،اگر اصالح نشده بد طينت و شرّ
بـه   ،كم اين علم و دانـش كم نوعان وشود در دست او براي ظلم و تعدي به هم اي مي وسيله

جهـل خواهـد   جـاي  بـه  كـه  است تري  براي انسان حجاب بزرگ ،جاي نورانيت و روشنايي
  .نشست و ضررش از جهل بيشتر است

ب الـي اهللا  گيـري بـراي مجـرد تقـرّ     آنچه ياد مـي  ،اينكهديگر  يادگيري براي خدا. ب:
تـو را دوسـت    گيـري  فرامـي  وقتي براي او علـم را  ،ترين عبادت همين است باشد كه بزرگ

هـم جامعـه از علـم تـو     و بـري   . يادگيري براي خدا يعني هـم خـودت از علـم بهـره    داردمي
يا به آنها مباهات و  ،را محكوم كنيديگران بخواهي علم يادگيري تا  اينكهاستفاده كنند. نه 
 !و مال دنيا باشـي  يا به دنبال مقام ،ات بيفزايي يا بخواهي با علم به مكر و حيله ،فخر بفروشي

بهتر است چـون سـوء    ينياموزي بهتر است، جاهل باش ،ستاينهاات  كه اگر هدف و انگيزه
ـ لي لممن طلب الع« فرمايـد:  مي ×در همين باره امام باقر !كني استفاده از علم نمي ه باهي ِب

فهاء العماري ِبه السليه، َفليَألماء اويالّناِس ا صرف ِبه وجوهبتو يوء قعدَن النـار م1،»ه م 
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را بواسـطه  فروشد، يا خودش مباهات و فخر دانشمندان به آن  ااندوزد تا ب علم ميكه كسي «
  .»جايگاهش در آتش است ،يا مردم را به خودش متوجه كند ،آن نزد نادانان مطرح كند

  :×هاي سه گانة طالبين علم از نگاه امام صادق گروه

: فرمايـد  طالبين علم را به سه گروه تقسيم كـرده و مـي   ،يبر اساس حديث ×امام صادق
ــ  1. ايـن سـه گـروه:    بشناس آنها را به عين و صفاتشانپس » همصفات عيانهم وهم بَأعرُفْاَف«

نمـايي   زورگـويي و قـدرت   ،مجادلـه  ،گيرنـد تـا آن را خـرج نـاداني     گروهي علم را ياد مـي 
چيــره شــدن بــر ديگــران علــم  گروهــي بــراي برتــري جــويي، خدعــه وـــ 2 خــويش كننــد.

چـون ذاتـاً بـراي     گيرنـد  مي گروه ديگر علم را براي درك و فهم و تقعل ياد ـ 3 آموزند. مي
 اند. لئقادانش ارزش و علم 

افرادي هستند كه قصدشـان اذيـت و آزار ديگـران اسـت، ديگـران را بـا        اما گروه اول:
بـراي   !نـه حـرف خـوب    مـا ا دنـ زن نـد، خـوب حـرف مـي    نك گري از ميدان به در مـي  هوچي

نــد نز ت ديگــران، بــه ظــاهر خــود را دوســتدار علــم و انديشــه جــا مــي ســخودنمــايي و شك
خـود را بـه صـفت خشـوع و خضـوع       ند،د ولـي اهلـش نيسـت   نگوي هاي خوبي هم مي حرف
را به خاك بمالد ها  بيني اين گونه آدم وند،د. خدانترس از خدا ندار ،د ولي در باطننبند مي

  و هالك كند. ،را قطع شان و سينه
انـد،   و تملـق  ،نيرنـگ  ،هستند كه در جامعه به دنبال فساد، خدعـه  يافراد اما گروه دوم:

د تـا  نـ كن و مال، تواضـع مـي   ند. در مقابل افراد صاحب مكنتهميشه خوي برتري جوي دار
، ايـن  نـد ناز سـوي آنهـا را خـوب هضـم ك     د و شيريني مال اعطايينپولي از آنها به جيب زن

كننـد. خداونـد آوازه و خبـر آنهـا را كـور كـرده تـا         رد ميخُ ها اما؛ دين خود را آدم صنف
اي منـزوي شـوند كـه     ف و مشهور نشوند و در جامعه جايگـاهي پيـدا نكننـد و گوشـه    ومعر

  .نتوانند آقايي كنند
انـد؛ ايـن صـنف از فراگيـران علـم و       كه همان صاحبان فقه، فهم و تعقل اما گروه سوم:

د بـه مـردم   نـ خواه نمـي  ،محزون و شب زنـده دارنـد   ،ن در الك خودشان استدانش سرشا
د و ذاتـاً  نـ خـدا دار  كـه تـرس از  ننـد حـال آن  ك د، به دين خدا عمل مـي نآقايي و فخر بفروش

نسبت بـه  ـ ، ند  نك يا دعا ميـ هميشه دعوت به حق كرده   .دنوحشت داراند، و از او ترسناك
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و در كـار ديگـران دخالـت     انـد الح امور خـود مشـغول  ، به اصاندعطوف و مهربان ،ديگران
وثـوق رفتـار   و افـراد مـورد   ، بـا احتيـاط نسـبت بـه نزديكـان      هسـتند د، مردم شناس هم نندار
ديگـران  تا نكند  ندكارد ولي احتياطنبدبيني ندار[ ،اي به او بزنند د كه نكند آنها حيلهنكن مي

ايـن  سـتون  خداوند  ،]القاء كنندآنها را به  سوء استفاده كرده مطلبي آنان از رفاقت و وثاقت
در جامعه مستحكم گردانده و روز قيامت امان و امنيت را دسته عالمان را محكم، جاپايشان 

   1به آنها عطا كند.
از ديگـر خصوصـيات مـتعلّم اينكـه: آنچـه را فهميـدي و بـه آن         .علم براي عمـل  ج:

رف انبار نكن. خدا رحمـت كنـد يكـي از    ها را ب عمل كني. اندوخته ،آگاه شدي و بردي پي
ايـد بگوينـد    گويند اهل علم، آيا تا به حـال ديـده   مردم به ما مي: «گفت آقايان به شوخي مي

در اين است كه پس علمـش از مـا و عملـش از مـردم!     طنزگونه معني اين كالم »! اهل عمل
  اين درست نيست.حالي كه 

روايـات بسـياري وارد شـده     ،دن بـه علـم  ل كردن يا نكرمدرباره لزوم، آثار و خواص ع
  ؛شويم است كه ما به طور خالصه محتواي برخي را متذكر مي

خدا آنچه را  ،در عوض ،كسي كه به علمش عمل كند«: |از پيامبر اكرم نقل شده. 1
 2مقدمه براي فراگيري بيشتر خواهد شد. ،يعني عمل به علم.»دهد داند به او ياد مي او نمي

علم و عمل قرين يكديگرند، كسي كه عمـل كنـد   « آمده: 7امام صادق در نقلي از .2
و  ،كنند، علم عمل را و هر دو به يكديگر دعوت ميكند و هر كس بداند عمل مي ،داند مي

علـم از انسـان كـوچ     ،و االّ ،ر عمل دنبال علم آمد كـه خـوب  كند، اگعمل علم را صدا مي
 3.»كند مي

دانيد عمـل   تا زماني كه به آنچه ميانجيل آمده است:  در« نقل شده: 7از امام سجاد .3
دانيـد و   عمـل نكرديـد بـه آنچـه مـي     اگـر  [ .دانيد يد علم آنچه را كه نمينطلب نكايد نكرده
اول  .به دنبال افزايش علـوم ديگـر باشـيد   خواهد دانيد عمل كنيد، نميتوانيد به آنچه مي نمي

، اگر به علـم و دانـش عمـل نشـود     ]ابقي باشيدسپس به دنبال م يد،عمل كن دآنچه ياد گرفتي
                                                            

 5، ح 49، ص 1، ج الكافي. 1

 128، ص 40، بحار االنوار، ج »من عمل بِما يعلَم ورِثَه اهللا ما لم يعلَم. «2

، »من عمل علم و العلم يهتف بالعملِ فان اجابه واّال إرتَحل عنهالعلم مقرون الي العملِ، فمن علم عمل و «. 3
 2، ح 44، ص 1، ج الكافي
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و جـز دوري از خـدا چيـزي     [چون دچار شك و ترديد شـده] شود،  بيشتر مي صاحبش كفر
 1.»شود نصيب او نمي

دانشـمندان  «ضمن كلماتي فرمودنـد:   9نقل است كه پيامبر اكرم 7از اميرالمؤمنين .4
دسته ديگـر عالمـاني    .نجات هستندكنند كه اهل  يك دسته به علمشان عمل مي :اند دو دسته

و اهـل جهـنم از    ؛انـد  كنند كه اهل هالكت دارند ولي به آن عمل نميعلمي مقام هستند كه 
و  .در عذابنـد  ،به آن عمل نكـرده اسـت  و بوي گند عالمي كه علم را براي دنيايش آموخته 

نـد و  ا ردهدعوت كـ خورند كه مردم را به سوي خدا  روز قيامت حسرت ميدر كساني بيشتر 
آنهـا   نـد؛ خور مـي حسرت عمل نكرده و حاال  ، اما خودشاننجات يافتند ،جابت كردهامردم 

و اما تبعيت كردن از هواي نفس انسان را  .بوده و آرزوهاي دور و دراز به دنبال هواي نفس
  2».اندازد آخرت را به فراموشي مي ـآرزوهاي دور و دراز ـ  دارد و طول امل از حق باز مي

خضوع در مقابل استاد از ديگر آدابي است كـه مـتعلّم بايـد     خضوع در برابر استاد. .د
اگـر جـايي هـم     .رعايت ادب و احترام اسـتاد از شـرايط مهـم يـادگيري اسـت      .ندكت يرعا
واقعاً  .دب باشدابا رعايت  ، بايستيخواهد با استاد مباحثه كند يا اشتباهش را متذكر شود مي

قلب استادش را دوست بدارد و توجه داشته باشد كه استاد حق پـدري  شاگرد بايد از صميم 
َاب وّلـدك،   َأب :ثالثٌةباء اآل: «فرمايد در حديثي مي .و حق حيات معنوي برگردن او دارد

زوعّلمكاَ جك و اند: پدري كه از نسل او زائيده شـدي، پـدري    يعني پدران سه قسم 3»ب
به همان اندازه كه پـدر انسـان كـه     .ندك كه به شما تعليم ميگيرد، و پدري  كه برايت زن مي

چـرا كـه بـه تـو حيـات       ،حق حيات مادي بر گردن تو دارد، استاد تـو هـم حـق پـدري دارد    
بركـاتي بـه او    ،به او احترام بگـذارد و بخشد. اگر شاگرد به استادش محبت ورزد  معنوي مي

                                                            
مكتوب في االنجيل: التطلَبوا علم ما التعلمون و لما تعلموا بما علمُتم، فانَّ العلم اذا لَم يعمل به لم يـزدد  . «1

 4، ح 44، ص 1، جالكافي ،»صاحبه اال كفرًا و لم يزدد من اهللا إال بعدًا
دارها كه متشرع هم بود، كارخانـه سـيماني    . خدا رحمت كند يكي از كارخانه1، ح 44، ص 1، ج الكافي. 2

سـال سـنگ سـيمان     300را احداث كرده بود. مهندس كارخانه به او گفته بود: كوههاي ايـن منطقـه، بـراي    
هـا كـه    سال! بعدش را چكـار كنـيم سـنگ    300ته بود: است. او در جواب گف الكافيدارند و براي اداره آن 

كنـي كـه   تمام شد چه خاكي بر سر مان كنيم! بايد در جواب گفت: عزيز من! مگر شما چند سـال عمـر مـي   
 سال را داري! 300غصه پس از 

كه اند  ، آورده، البد ايشان از جايي نقل كرده369، ص 1. اين حديث را مرحوم عالمه اميني در الغدير، ج 3
 ما پيدا نكرديم.
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گونـه  همـين اسـتاد  دربـارة   ،سفارش شده رهمان گونه كه احترام به پدر و ماد .خواهد رسيد
او پـدر روحـاني انسـان     .آمـوزد  كه علم و دانش است به انسـان مـي   ،ارزش رااست چون او 

محسوب شده و چه بسا ارزشش از پدري كه او را به وجود آورده يا مقدمات ازدواجش را 
  .فراهم كرده، بيشتر باشد

حـديثي را كـه    ،لبگـي و جـواني  از دوران ط هـ : اجتناب از زورگويي و تنـدخويي. 
ابـن وهـب از امـام     يـة ، حديث خوبي اسـت، معـاو  سندش صحيح اعاليي است حفظ كردم

و آن را زينت دهيد به حلم  ،طلب علم كنيد« فرمايند: نقل كرده است كه امام مي ×صادق
اشـد  كنيد اگر بنـا ب  . وقتي در جامعه با مردم برخورد مي»عصباني و تند مزاج نباشيد و و وقار

تند خويي پيشه كنيد مردم از اطراف شما پراكنده خواهند شد وقار و سـنگين بـودن هـم در    
ـ واَت و« فرمايـد: و سپس مي عين حلم و بردباري الزم است. ـ مـن تُ وا لعَض  و لـم ه الععلموَن

د در تواضـع اسـتا   :اول ؛را بيان كردهتواضع دو گونه جا ناي ،»لمالع هم منلبُتن َطموا لعَضواَت
شـود. اگـر    قائـل ارزش آنهـا  براي و شخصيت بدهد به شاگردانش استاد بايد  ؛مقابل شاگرد

خواهد  قائلخواهي نخواهي شاگرد هم براي علم استاد ارزش  ،استاد به شاگرد تواضع كرد
كـه محـل شـاهد مـا      ،خرج دهدبه شاگرد در مقابل استاد تواضع  :يدفرما پس از آن مي .شد

از يعنـي   1،»قكمحكم ِبُلذهب باطيلماء جبارين َفونوا عوالتُك« فرمايد: بعد مي .همين است
خواهند بـا زور و جباريـت    روند و مي راه مي ،آن سنخ علمايي نباشيد كه با جالل و جبروت

 ،اخـالق باطـل   و رود از بين ميعلمتان اگر اين جوري شد ارزش كه در ميان مردم جا افتند 
بمـا  َف{: فرمـوده اسـت   9برد. خدا هـم بـه پيـامبر    از بين مي ، ـ تـ كه همان علم اس  حق را
ـ نفُضأل لِبالَق فظًا غليَظُكنت و لَ م وهلَ نتن اهللا لم رحمٍة وا مـ ن ح س بـه  پـ «، �}كول

تـو   داي و اگـر درشـتخو و سـنگدل بـودي از گـر     خو شدهسبب رحمت خداوند با آنان نرم
اين مردم مشورت كن تا اتحاد ميان شما بيشتر شـود، بـا   با  :فرمايد بعد مي» شدندپراكنده مي

نه با زور و قدرت نمايي. خداونـد بـه موسـي و     ،حكومت كن ،عطوفت و مشورت ،رحمت
حتـي سـراغ فرعـون     ،�}نًاوًال ليَق هوال َلُقو{هارون وقتي عازم بارگاه فرعون بودند فرمود: 

                                                            
 1، ح 36، ص 1، ج الكافي. 1
 159)، 3آل عمران ( .2
 44)، 20طه ( .3
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عـرض كـردم ايـن حـديث را از      .بترسدشايد او متذكر شده  ،رويد نرم خو باشيد هم كه مي
  حديث را حفظ كنيد و به آن عمل كنيد. .جواني حفظ كردم
اول بايـد   ،آمـوز  فراگيرنده علـم و دانـش  و متعلّم  ؛اين شد كه اينجاتا خالصه مطلب 

لـوح  سپس به سراغ يادگيري برود. چون اگر  ،خودش را از اخالق زشت تخليه و پاك كند
نخواهد تابيد و بر دلش هاي پست نكرد، انوار علم و حكمت  شقنرا پاك و مجرد از  نفس 

بـر او اثـر    ،تابـد  هايي كه از عالم غيـب و مجـردات مـي    نورانيت حاصل نخواهد شد و فيض
آن ذمـايم  اخالق زشت و از شود چون  حاصل نميتي براي او ينورانندارد و از آن اشراقات 
  تهي و خالي نشده است.

  تاداساخالق آداب تعليم و 

اسـتاد هـدفش از آمـوزش و يـاد دادن چـه بايـد باشـد؟ اگـر          اخالص در تعليم؛ الف:
يا هدفش شـهرت و آوازه ميـان مـردم باشـد همـين       ،هاي مادي و دنيوي باشد هدفش انگيزه
ولي اگر قصدش  .توان معامله كرد با دنياي فاني نمي چون ماند كه ماندگار نيست برايش مي
چـون اگـر حتـي يـك كلمـه بـه يـك         ،هاي او ابدي است ثواب ،پول و مقام نباشد ،شهرت

هرچـه  طـور ادامـه يافـت،    همين شاگردي ياد داد او هم به ديگري، ديگري هم به ديگري و
هـا كـه    هم در ثـواب واسـطه  او  ،اندوخته علمي استفاده كردنداين واب براي افرادي كه از ث

هميشه بـه عزيـزان سـفارش     ،همينبراي شريك است. كنند  اين علم را به ديگران منتقل مي
چه اشكال  ؛كنم كه حتي المقدور در عين درس خواندن از تدريس غافل نشويد كرده و مي

ثواب آن بدون حـد  اجر و دارد حتي يك شاگرد داشته باشيد. به تدريس اهميت بدهيد كه 
  و حصر است.

ي و تعـد خواهي، مهرباني، دلسوزي خير خيرخواهي و مهرباني نسبت به شاگرد؛ ب:
 كنـد  از ديگر صفات استاد است. مطالب را در حد و توان شاگرد و آنچه درك مي ،نكردن

بـه  تـوان چيـزي    نمـي مقلـق  ا عبارت سخت، پيچيده و ب دفهم است يادش بده و برايش قابل
مـوردي كـرد    اشـكال بـي  اگـر   ئيد.مطالب را بگو فهمِ شاگردداد. به اندازه ديگران آموزش 

  !تندي كني و خشونت به خرج بدهي اينكهنيست نه تو وارد   اشكال !انمعزيزم، ج ئيد:بگو
 يديـد اگـر  »! اهلش بخل نكن و به نااهـل نگـو  از علم را « رعايت ظرفيت شاگرد؛ ج:

ت را به او ياد بده و بخيل نباش با انتشار علم چيـزي از  معل ،كسي درك و فهم و ذوق دارد
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بـوابي از علـم كـه ذوق    و در ادارد ايلي مسـ كمـي از  اگـر كسـي درك    .تو كم نخواهد شد
ماننـد درك   !بـه او درس بـدهي  چنين ابـوابي را  الزم نيست  ،اهلش نيست ،خاص الزم دارد

هضـم نيسـت و    يش قابـل بـرا  ؛ل فلسفي كه اگر كسي ذوق خـاص آن را نداشـته باشـد   ئمسا
  ضررش از نفع آن بيشتر است و موجب سوء استفاده از آن خواهد شد.

  يك خاطره

 ×در يكي از شبستانهاي مسـجد امـام حسـن عسـگري     زمانيهمين باره يادم هست  در
كردنـد. بـرايم درس    گفتم و حدود چهار صد نفـر در آن شـركت مـي    درس منظومه مي ،قم

كـردم و بـراي    بود، به دو دقيقه از بـاال تـا پـايين صـفحه را نگـاه مـي       خيلي روان شدهگفتن 
   .گفتم خارج مي رفتم و همه مطالب درس را از تدريس مي

هـاي معـروف    درسدرس از كـه ايـن دو    ،گفتنـد  مـي مرحوم عالمه طباطبايي هم اسفار 
روزي از طرف آقاي بروجردي پيغـام  داشتند. بود البته ديگران هم درس فلسفه حوزه فلسفه 

 :آوردند كه شما ديگر منظومه نگو! وقتي دليل آن را از ايشان سوال كـردم ايشـان فرمودنـد   
دانيـد از   ام ولـي نمـي   خوانـده من خودم هـم در اصـفهان فلسـفه     ،فلسفه خوب استدانم  مي

 .آورند! معروف است كه حـوزه مشـهد بـا فلسـفه مخـالف اسـت       مشهد چقدر به ما فشار مي
كننـد و فكرشـان    ل فلسفه را خوب درك نميئها مسا فرمودند: بعضي آيت اهللا بروجردي مي

ي اي از درس فلسفه آخونـد كاشـ   كه يك طلبه شود من خودم در اصفهان ديدم منحرف مي
حقيقت وجود يكي است، مـن هـم    اينكهكه آمد گفت: من اآلن يك تكه خدا هستم! براي 

گفتنـد: كسـاني كـه     هم يك تكـه از خـدايم! آقـاي بروجـردي مـي     من كه وجود دارم پس 
ه درك براي افراد خـاص كـ   ،دهد؛ فلسفه بايد باشد اما عكس مي ةفهمند آن وقت نتيج نمي

فالسـفه    گفـت:  از آقايان خيلي محترم در فيضيه مـي  يل را دارند. در همين باره يكئآن مسا
كنند به او گفتم: از كجا چنـين   گويند و از ما مخفي مي دانند ولي به ما نمي خدا را جسم مي

ميان علت و معلول سنخيت قائل هستند پس خـدا كـه علـت    د؟ گفت: چون فالسفه ئيگو مي
داننـد!   پس آنها خدا را جسم مي ،م جسم هستيميست چون ما كه معلول او هستاست جسم ا

ها درباره فلسفه ناشي از ذوق فلسفي نداشتن و عـدم درك مباحـث طـرح     اين جور قضاوت
 ،خواهيم در باره وحدت وجود بحـث كنـيم   نمي ،ما چون موضوع بحثمان نيست .شده است

  كنند.آقايان خودشان بايد به كتب فلسفي مراجعه 
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د و آنچه را بلـد نيسـت بگويـد    اند بگويد استاد بايد آنچه را مي اعتراف به ندانستن! د:
بـاالخره انسـان هميشـه مجهـوالتش بيشـتر از معلومـاتش اسـت، خـالف واقـع بـه            !انمد نمي
 ،دانيـد  كردند و نمي ليآقايان اهل منبر هم توجه كنند اگر از شما سوا .آموزان نگوئيد دانش

! »اهللا اعلم«بگوئيد: بايد مراجعه كنم حتي نگوئيد:  ،»دانم نمي« :يديكنده بگو صاف و پوست
  ها، خودتان را دانا نشان ندهيد.  با اين ژست گرفتن
ـ ا اليعلـم، فلي مئل الرجل منكم عاذا س«فرمايد:  نقل شده كه مي ×از امام صادق ل: ُق

ًا و اذا قـال المسـؤل: ال أدري،   كفي قلب صاحبه َش ععلم، فيوقأل: اهللا ُقدري و اليَأال
دانيـد نگوئيـد: اهللا اعلـم!     اگر از شما سـوال كردنـد و پاسـخ آن را نمـي     1،»السائل يتهمهفال

شود كه شما  اين تلقي براي پرسش كننده مي[ ،وقتي اينگونه گفتيتر است، عالمخدا يعني: 
قابـل ايجـاد شـك    و در قلـب طـرف م   ]دانيد ولـي او قابـل نيسـت پاسـخ بگيـرد      پاسخ را مي

انـد  د كند كه پـس او مـي   مينمتهم تو را ديگر سوال كنند  ،دانم شود اما وقتي گفتي نمي مي
  ولي من قابليت ندارم.

  اجتهاد از ديدگاه شيعه و سني

بـه  هـم  مبحثي مطرح است و آن اينكه اهل سنت  ،بدون علم به مناسبت بحث اظهار نظرِ
هـا   ير از اجتهاد مصطلح ميان فقهاي شيعه است. حنفيغاجتهاد آنها  ليدنبال اجتهاد هستند و

دليل آنها حديثي اسـت   .دهيم اگر جايي دليل نداشتيم بر اساس استحسان فتوا مي :گويند مي
بـر چـه    :بن جبل را به يمن اعزام كنند سوال كردنـد  ذخواستند معا كه وقتي مي’ از پيامبر
 .و اگـر نبـود سـنت    ،ت: كتـاب خـدا  گفـ معاذ در پاسخ  ؟دهي و فتوا ميكرده حكم  ياساس
چـه  نشـده بـود   كتـاب و سـنت نظـري ذكـر     از جـايي  در اگر  :سوال كردند 9پيامبرسپس 
بـر اسـاس   ـ و نظـر خـودم    رأي يعنـي بـه    ،2»و الابـالي جتهـد رأيـي   ََأ«گفت:  معاذ كني؟ مي

ا خـدا يـ   با! اگر فقيهي براسـاس كتـ  روايي ندارمپعمل خواهم كرد و ـ ، يا قياس  استحسان 
بر خالف  ،و اين نوع اجتهاد مذموم نيست ي و نظرأسنت و حكم عقل قطعي فتوايي بدهد ر

اجتهـاد  كـه در آنهـا   كننـد   دانند و روايـاتي هـم ذكـر مـي     را مذموم مياجتهاد اخباريون كه 
كه اساسش همان روايت  ،اهل سنت استاجتهاد اخبار  اينموضوع ، حال آنكه مذمت شده

                                                            
 6، ح 43 – 42، ص 1، ج الكافي. 1
 414، ص 1؛ عوالي اللئالي، ج 34، باب 310، ص 2بحاراالنوار، ج  .2
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  .»اصحاب الرأي«گويند:  ميه يحنفبر همين اساس به  وباشد ميمعاذ بن جبل 

 ،عقـل نباشـد  قطعـي  سـنت و دليـل    ،كه ناشي از كتـاب  ،درباره مذمت فتوا دادن به رأي
ـ  ايـاك و خ « :فرمايد نقل شده كه مي ×روايتي از امام صادق ا هلـك مـن   صـلتين َففيهم

از دو خصـلت حـذر كـن و    « 1،»علمتن تفتي الناس برايك َاو ُتديَن بما ال اك َأيإهلك 
و ديگـري اعتقـاد پيـدا     ،است يكي: فتوا دادن بـه رأي خـودت   تبپرهيز كه در آن دو هالك

چيزي را كه به آن علم و اعتقاد نداري به آن متـدين نشـو و   و  ،داني كه نمي يكردن به چيز
بـه آن  خـواهم   از علمـا و روحـانيون مـي   و خـوانم   روايت ديگر مي .»جزء دين حساب مكن

و مالئكـُة  الرحمـة  مالئكـة  نتـه  عَلمن َافتي الناس ِبغيِر علٍم وال هـدي  : «دقت فرماينـد 
قه وزرالعذاِب ِو لح من عو هدايت نشـده فتـوا   ندارد علم آنچه كسي كه به « 2،»َل ِبُفتياهم

نند و گنـاه كسـاني كـه بـه فتـواي او عمـل       ك ت ميلعناو را  ،دهد، مالئك رحمت و عذاب
   3»شود و گناه آنها برگردن اوست. اند به او ملحق مي كرده

وقتي مرحوم آيت اهللا بروجردي مشغول نظم دادن به حوزه بودند افرادي از جملـه بنـده   
روزي قـرار شـد از آقـايي     ؛را مشخص كردنـد كـه از طـالب و روحـانيون امتحـان بگيـريم      

اين بندة خدا بـا   .در امتحان قبول نشد امتحان كفايه بگيرم ديدم اين آقا كفايه را بلد نيست و
االصول را تدريس  ةيمن خودم كفا ؟!حالت خاصي گفت: اي آقا! مرا در امتحان رد كرديد

خداوند توفيق ! «كشند بدبخت شما از دست شما چه مي شاگردهايدانم  نميكنم! گفتم:  مي
  .»فرمايدما همراه با خلوص نيت روزي  ،با عمل تحصيل علمِ

  علوم اشرف و افضلودي انسان و مراحل وج

حتـي سـحر و جـادو     ؛، داراي فضيلت استكمال است هر علمي چون براي نفس انسان
علم است كه افضل  سه ،ولي از ميان علوم .گاهي براي باطل كردن ديگر سحرها الزم است

ديگـر علـوم ماننـد: هندسـه، شـعر،      و و اشرف است و تحصيل آنها بـراي انسـان الزم اسـت    
                                                            

 2، همان، ح الكافي. 1
 . همان2
انه خويش را از زبان برخي اهل عرفـان ايـن   ، وضعيت زم109، ص 1. مرحوم نراقي در جامع السعادات، ج 3

اند كساني كـه علمشـان كـم اسـت و جهلشـان       اهل زمانة ما فاسد شده�
	�� � : «گونه به تصوير كشيده است
اند. مرتبه علم و اصـحاب آن پـائين آمـده اسـت و طالبـان علـم سـراغ جـاهالن          بسيار، متصدي تدريس شده

 »!مندرس شده است نزد آنان كهنه و روند و آداب تعليم مي
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چون تمام فوايدش دنيوي است و اخروي مانند اينها ي، پزشكي، موسيقي، عروض و مهندس
بـرداري اخـروي    البته امكان دارد كسي از آنهـا بهـره  تري قرار دارند. در مرحله پائين ،نيست
حيهـا  أََن مو{: فرمايد ميقرآن در اين باره دهد كه را نجات  يمثالً پزشكي جان انسان ،كند

و هر كس شخصي را زنده بدارد مثـل ايـن اسـت كـه همـة      « 1،}ميعًاج اسي الّنحأََما نَّكَاَف
معموالً علوم ديگر اهداف دنيوي دارد و تحصيل  ،اين درست اما». مردم را زنده داشته است

  برخي از آنها از باب واجب كفايي الزم است.
فقـه   تحصـيل آنهـا الزم اسـت: اصـول عقايـد، اخـالق و      كـه  اشـرف و افضـل    ماما علـو 

انسـان داراي سـه    .مطابق يكي از مراحل وجودي انسان است ،. هر يك از اين علومباشد مي
مرحله وجودي است. فضيلت انسان بر ديگر موجودات اين است كه عالوه بر روح نبـاتي و  

 ،در رحم مادر بـه علقـه  نطفه  باشد.مي ،روح انساني كه همان قوه عاقله استداراي حيواني، 
 .كنـد  و نمـو مـي  رشـد  ماه مانند گيـاه  چهار و تا رسد مي ،كه روح نباتي استو عظام ه مضغ

تـر   پس متكامـل سـ  .آورد بدست مي استكه المسه را حسي ك ااولين ادر ،پس از چهار ماه
متولـد   اينكـه تـا   .شـود  در او پيـدا مـي   ،جزئـي چـون سـاير حيوانـات    ادراكات شده و ديگر 

هـاي ديگـر ايـن اسـت كـه       تنها تفاوتش با حيوانو  اما هنوز به مرحله عقل نرسيده ،شود مي
سـپس ديگـر    استعدادي كه ديگر حيوانـات ندارنـد.   ،ل را دارداستعداد رسيدن به مرحله تعقّ

رسـد و   شده و به مرحلـه عقـل و تميـز مـي    پيدا در او  ،احساسات و عواطفمانند  ،ادراكات
شود و آن زمان اسـت   يشتر ميسالگي، قدرت تميزش بدر سن پانزده  ،معموالً وقتي بالغ شد
 40شـود در   يابـد كـه گفتـه مـي    افزايش ميرسد و روز به روز تعقلش  كه به حد تكليف مي

  شود. كامل مي سالگي
ـ 1 :داردوجودي سه مرحله  ،انسان وقتي به مرحله كمال رسيد  مرحلـه عقـل و تفكـر    ـ

 ،له احساسات، غرائزمرح ـ2 .شود متفاوت ميبه ويژه حيوانات كه با آن با ديگر موجودات 
جملـه:  مرحله تا حدي حيوانـات هـم داراي ادراكـات جزيـي از     عواطف و اميال كه در اين 

خويش فرزند بينيد حيوانات هم  براي همين شما مي .عواطف و اميال هستند هاحساس، غريز
و غضبي و اميـال آنهـا ظهـور و بـروز     شهوي غرائز و شوند  را دوست دارند، گاه غمگين مي

  و جوارح.  ءمرحله اعضا ـ3. دارد
                                                            

 32)، 5( ة. المائد1
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تحـت كنتـرل و اراده خـود قـرار     ، ـ   عقـل و تفكـر   ـ يعني مرحله اول ،دو مرحله اخير را

و چـون حيوانـات فاقـد عقـل      ،ف بودن انسـان همـان مرحلـه اول اسـت    دهد و معيار مكلّ مي
  ندارند.تكليف هستند 

د جـاي داده كـه بـر    علـومي را در خـو   ،دين براي كنترل، تنظيم و تكامل هر سه مرحلـه 
  شود: ين سه بخش تشكيل ميمدين از ه ،همين اساس

، :علم به خدا و صفات او، معرفت مالئك وسايط فـيض، پيـامبران   اصول عقايد؛ .1
از خدا گرفتـه تـا    ،ه و حقايق عالم هستي، معاد و در يك كالم: علم به امور واقعي:امامان
انسـان اسـت بـه آن    رحله كامله و اعالي وجود اين علم مربوط به قوه عاقله است كه م .معاد
 گويند. مي »علم اصول عقايد«

بـراي   »علـم اخـالق  «مرحله متوسط وجود انسـان غرايـز و اميـال اسـت،     علم اخالق؛ .2
و  فضـائل و بـه   ،نفسـاني دور سـاخته   رذائـل اين مرحله است تا انسان را از تنظيم و مديريت 

عشق بهره دارند اما چـون   و ، عاطفهبغض ،حب حيوانات هم تا حدي از .ت دهدنمعارف زي
اميـال و غرائـز    ،امـا انسـان بـه واسـطه علـم اخـالق       .تكليفي متوجه آنها نيست ،اند فاقد عقل
  .كند ي را سامان دهي ميدخدادا

جـوارح انسـان هـم    و اعضاء و جوارح است. اعضاء مرحلة  ،تر مرحله پائين علم فقه؛. 3
دار ايـن مرحلـه وجـودي انسـان اسـت،       علمي كه عهده .مل دارندتنظيم و تكا  نياز به كنترل،

مكروهات و مباحات اسـت كـه    ،حالل، حرام، واجبات، مستحبات شامل:علم فقه است كه 
 شود. چشم و گوش صادر مي ،دست و پاجوارح انسان چون و اعضاء توسط 

Fكمَةكتاب و الحال هميعلم يهم وكيّز و هعليهم آياتيتُلوا G شايد آيه شريفه:
اشـاره   1

بـه واسـطه   انسـان  تكوين كه ، همان آيات Fهعليهم آياتيتُلوا Gبه همين سه علم باشد يعني: 
همان تزكيه  FمكيِهَزيGو  ،شناسد كه مربوط به اصول عقايد است خدا و صفاتش را مي ،آن

ـ  Gنفس است كه مربوط به علم اخالق است و  كمالحو تـابهم الكعلمةيF،    كـه منظـور از
از كه  ،است ×فعل و تقرير معصوم ،قول :حكمت و كتاب، همان كتاب خدا و سنت يعني

  منابع فقه هستند.
ديدنـد   .نقل شده است كه روزي وارد مسـجد شـدند   9روايتي از پيامبر ،در همين باره
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فـالن   ،»نسـابه رجٌل عّلامـه، عـالم    فالٌن« گفتند: و مياند  خصي گرد آمدهشمردم اطراف 
فضـيلت   ،عـرب آشـنايي دارد و ايـن را    بدانستند كه به علـم انسـا   مي يخص را دانشمندش

ما نَّإ: «در مقابل فرمودند 9ردند و به او لقب علّامه داده بودند. پيامبرك براي او محسوب مي
العالثٌةَث لم: عقايد،  به اصول :كه به ترتيب ،»1سنٌة قائمةَأو  ٌةريضٌة عادلَف َأو حكمٌةآيٌة م

. اشاره دارد ،ـ  ندااز منابع فقهو  ،معصوم استير رتقفعل و  ،كه همان قول - و سنت ،اخالق
هـا واجـب كفـايي     علوم الزم التعليم اين سه علم است و ديگر علوم و حرفه ،بنابراين روايت

  گردند. بشري برطرف ميدنيوي جوامع است كه به واسطه آنها نيازهاي 

  گانه تفاوت ميان علوم سه

: ايـن علـوم اجمـاالً الزم التعلـيم هسـتند امـا در       اينكـه اي كه الزم است گفته شـود   نكته
؛ چـون مفـاهيم آن   ندو تقليـدي نيسـت  بوده  ياستدالل »عقايد و اخالقعلم « متفاوتند:كيفيت 

  . پذيرندجهت استداللاين و از  هاي الهي قابل درك و فهم است براي فطرتو، د
و اگر از سوي خـدا   ،اعتماد و اتكا به حكم عقل است ،عقايد و اخالقدر  ،به بيان ديگر

بـر  عقـالء  چونكه بناي  ،همگي ارشاد به حكم عقل است ،هم بياناتي آمده است 9و پيامبر
بـر  كتواضـع را برتـر از    ،يـا در اخـالق   ؛اسـت كـه توحيـد از شـرك برتـر اسـت      استوار اين 
تواننـد   مـي  ،و قابل فهم براي همگـي نيسـت   ،سيعاش و چون دامنه »علم فقه«دانند. اما در  مي

   .مسايل آن را از مجتهدي كه صاحب فتوا و شرايط است فراگيرند
ن م«فرمايـد:   كه مي وجود دارد چنانچهادله نقلي به مجتهدين، مراجعه دربارة دليل لزوم 

ـ مـر  طيعـًا أل هواه مللفًا لدينه مخانفسه حافظًا نًا لقها صائالُف كان مَن واله َفمـ لل ن َأم اوع
ي2،»وهقلد اگـر ايـن دسـت    داند د حجت ميكه نظر مرجع تقليد را براي مقلدان از روي تعب .

 :گوينـد  چون عقـال مـي   ؛مالك است اينجاسيره عقال در  ،حداقل ادله نقلي را پذيرا نباشيم،
و متخصـص و خبـره آن فـن    ديگـري كـه   بايد به  اي متخصص نباشد مي اگر كسي در رشته
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اين وثوق و اطمينـان بسـيار مهـم اسـت چنانچـه       1مراجعه نمايد. ،مورد اطمينان استو رشته 

كنيـد بـه ويـژه اگـر در امـور       نميوثوق نداريد مراجعه كه به وي  يتخصصم شما به پزشك
در اين مـورد و مـوارد   بنابراين  ؛عمل جراحي كنيد خواهيد چشم خود را ، مثالً ميمهم باشد

مگر اينكـه  دهيد  را به دست هركس نميبدن خود تشريح در ميان است مثل آن كه چاقوي 
بـا يـك داروي معمـولي طبابـت     مثالً يك سرما خـوردگي مختصـر    ،هاي جزيي باشد ضمر
رجـوع  مـا بـراي    الكمو اگر  ،استامور مهمه اش از ه. اما احكام و امور شرعي همشود مي

مراجعـه  به كسي عقالء هنگامي كنيم كه  باشد، بايد دقت »ءبناي عقال«به متخصص در فقه، 
در  .كشـيده باشـد  فـراوان  افقه و اعلم باشد و در ابواب فقه زحمت  ،كنند كه مورد وثوق مي
عمل خالف واقع باشد  ينظراگر و دهند  د اهميت نميبه تعب ءعقالو د معني ندارد تعب اينجا
  اطمينان و وثوق براي آنها حجت است.تنها كنند چون نمي

  زم شرع و عقل در اصول عقايدتال

 و عاقلـه، عواطـف و غرائـز    قـواي:  مراحل وجودي انسان شـامل  ،شدگفته همانگونه كه 
علمـي وجـود دارد و بـه     ،براي كنتـرل و تكامـل هريـك در ديـن    و  ،جوارح استو اعضاء 

شود. اصـول عقايـد    دين از سه بخش: اصول عقايد، اخالق و فقه تشكيل مي ،همين مناسبت
و نـه تقليـد    ،عالي وجودي انسان يعني عاقله اسـت. كـه بـر اسـاس اسـتدالل     مرتبه به  مربوط
رنـد. در قـرآن كـه    داشـته و اختالفـي بـا هـم ندا    تـالزم  عقل و شـرع بـا هـم     اينجا. در است
فـي اْلـَأرِض آيـات    و { ،2}في اللَّه َشك فـاطِر السـماوات و اْلـَأرضِ    َأ{ فرمايد: مي

 ِإنَّ فـي َخْلـِق السـماوات و اْلـَأرِض و    { :و 3}و في َأْنُفسُكم َأ َفال ُتبصُروَن لْلموقنيَن
همگـي اشـاره   كه و آيات بسيار ديگري  .4}آليات لُأولي اْلَأْلباِباختالف الليِل و الَنهاِر 

                                                            
رابطه بين مقلد و مرجع تقليد، رابطـة مريـد و قطـب نيسـت تـا مـردم       «فرمايد: . مرحوم استاد در اين باره مي1

، بلكه از قبيل رجوع غير متخصص در هر فـن  بسپرندناچار شوند از فرد خاصي تقليد نمايند و در برابر او سر 
اقع رجع تقليد موضوعيت ندارد بلكه راه رسيدن به وباشد؛ و به بيان ديگر بيان فتواي مبه اهل خبره آن فن مي

 122، ص 1ها، ج ، ديدگاه»است
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 ».نگريد؟چشم بصيرت نمي
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گويـد خـدا هسـت و     عقل مي .ل است و حتي حجيت شرع به واسطه عقل استقبه حكم ع
را بيهوده خلق نكرده است و خلقت از روي هدف و حكمت است، پس بايـد اوامـر و   م عالَ

حجيت كتاب خدا و قول  ،دستورات شرع رعايت شود و واجب االتباع است. ما از راه عقل
  آوريم. انبياء الهي را به دست مي

از اهميت عقل همين اندازه كافي است كـه اگـر روايتـي و نقلـي بـا حكـم عقـل قطعـي         
ات قرآن يا كنار گذارده خواهد شد. گاه ظواهر آي ،روايت تأويل اينجادر  ،فت داشتمخال

كـه  ظـاهرش ايـن اسـت     �1} الرَّحمُن عَلى اْلعْرِش اسَتوى{ :آيـه  هم همين گونه است مثالً
با حكم عقل كه خدا جسم نيسـت   اين آيه !خداوند تخت دارد و روي آن تكيه كرده است

از عـرش و اسـتيالي خـدا بـر آن،     منظـور   و گفـت: ه را تأويل كـرد  بايد آي پسمباين است 
  .استوجود سلطه الهي بر عالم وجود 

قابـل   9از رسـول اكـرم  پر مغز  ةهمچنين درباره اهميت حكم عقل اين روايت نقل شد
الهـي را انجـام   فـرائض   ،بنـده «، 2»فرائض اهللا حتي عقل عنه ي العبدداّنه ما ا«دقت است: 

فهمـد كـه ايـن     يعني بـا حكـم عقـل مـي     ».تعقل كند [ناحيه شرع]آن را از  اينكهتا دهد  نمي
عاقـل اسـت كـه عبـادتش واقعـي و بـا        انسـانِ . كنـد حكم، حكم الهي است و بايد اطاعـت  

وار  كند و خداي واقعي را شناخته و طـوطي  را درك مي واقعياتفضيلت است چون با عقل 
يعنـي:   »حكم به الشرع حكم به العقـل كلما « گويند: مي اينكه ؛دهد ها را انجام نمي عبادت

اسـت يعنـي ميـان     واقعيتيك  ؛كندآنچه شرع به آن حكم كرده، عقل هم به آن حكم مي
شـود جـايي شـرع     شرع و عقل هماهنگي است و اين دو پشت بـه پشـت يكديگرنـد و نمـي    

يـا   ،تاويـل شـود  دليل شـرعي بايـد    ،مخالفت با عقل قطعي كند و اگر جايي مخالفتي هست
دارد و حكمـت آنهـا   قصور دي عقل بمثالً در امور تع ،عقل انسان خوب درك نكرده است

گويـد   چـون عقـل مـي   و  ؛چرا نماز صبح دو ركعـت اسـت   ددان نميمثال داند از باب  را نمي
  كنيم. اطاعت مي اوما هم از  ،خدا الزم االجر است حكم قطعي الصدورِ
ها را نام بريم عقول انبيـاء الهـي و    ترين عقل ترين و متقن ترين، صحيح اگر بخواهيم قوي

صراطي كه بـراي  وحي هستند آنان با نورانيتي كه دارند راه و است كه آنها واسطه  :ائمه
كنند، به همين دليـل اسـت كـه در برخـي روايـات:       ما قابل درك نيست را خوب درك مي
                                                            

 5)، 20. طه (1
 11، ح 13، ص 1، ج الكافي. 2



 فراز و فرود نفس  = 178

 
}راَطص شريعت و واقعاً راه و صراط  1اند.ر كردهتفسي عةرا به امام مفترض الطا }ستقيمالم

ايم حـال آن كـه    ا پيدا كردهر ايم كه راه حقيقت بسيار دقيق است و ما خودمان را قانع كرده
كـه روي ايـن جهـنم    اسـت  اين دنيا جهنم اسـت و راه حـق ماننـد پلـي      .به اين آساني نيست
وگرنه هاي دنيوي نيالود  دگيخود را با آلوبايد كرد و از روي آن عبور احداث شده و بايد 

  شويم. موجب سقوط از پل به جهنم مي

  هاي عقايد چيست؟ اصول و پايه

 ؛اعتقاد به وجود و صفات خدا: الف

حقايق واقعي عالم هستي چون: مبـدء، معـاد و   شناخت قوه عاقله، و علم  هاياز حكمت
ت هستي است و عدم وسايط فيض است و اينكه اعتقاد داشته باشيم كه واجب الوجود حقيق

تمام صفات كمـال را داراسـت و ايـن صـفات     او  ،در ذات و صفات الهي جا نداردنيستي و 
 ،عـين ذات خداسـت   ،و ديگر صفات كماليهعلم، قدرت و حيات  ،زايد بر ذات خدا نيست

  .موجودات جلوه حق هستند و عين ارتباط به خدا
حقيقـت هسـتي عـين علـم،      پـس  ؛واجـد را وقتي ذات خدا واحد است و همة كمـاالت  

از هسـتي حـظّ و بهـره    كه هر اندازه به ديگر كماالت است و هر موجودي و حيات  ،قدرت
 ي،به همان اندازه هم از قدرت، اراده و حيات بهره دارد. حتي جمادات در عالم هسـت  ،دارد
ء ِإالَّ  ِإْن مـْن َشـي  { فرمايـد:  براي همين است كه ميوجود دارد. اي از علم در آنها  مرحله

مهِبيحوَن َتسْن ال َتْفَقهلك و هدمِبح حبسي{.�  

  جملــــه ذرات زمــــين و آســــمان
  مــا ســمعيم و بصــيريم ُخشـــيم   

  

ــي    ــو م ــا ت ــبان ب ــد روزان و ش   گوين
ــيم   ــا خامش ــان م ــما نامحرم ــا ش   ب

  

و گـوش   9پيـامبر  ؛گوينـد  هـا تسـبيح مـي    ريـزه  يا سـنگ  ،گويد اگر اسطن حنّانه سخن مي
  شنود.  بخواهد كه آن را  اوودي ميد

قدرت و حياتش هم كم اسـت.   ،علم ،اش از هستي و وجود كم است حظّ بهرهجماد چون 
از نبات و جماد بيشـتر اسـت امـا بـه     اش  مرحله وجودي ،به مرحله حيواني رسيدوجود اما وقتي 
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ينباتي و حيوان ،مراحل جماديعالوه بر اما انسان  ؛رسد ل نميقّمرحله تع، ـ مرحله تع ل را هـم  قّ
كننـد انسـان داراي سـه نفـس نبـاتي،       اند اين است كه فكر مـي  ها كرده اشتباهي كه خيلي دارد.

همـان نفـس    و حال آنكه اين گونه نيست بلكه يك نفس بيشـتر نيسـت   !حيواني و انساني است
شـود. بـراي    تـر شـده و انسـاني مـي     و سپس بر اثر تكامل قوي ،شده حيواني ،نباتي بر اثر تكامل

دربـارة  . قـرآن كـريم   »بعـد خَلـع   سلُب«است نه  »بسبس بعد لُلُ«همين در اصطالح گويند: 

همـين نفـس   يعنـي   �}ُثم أَنْشَأْناه خَلْقـاً آخَـرَ  { فرمايـد:  ميمراحل تكاملي نطفه در رحم مادر 

  لق ديگري كرديم.نباتي و حيواني را َخ

  �|و رسول اعتقاد به قرآن ب:

و  اسـت  اعتقاد پيدا كنيم قرآن كـالم رب  اينكهاست هاي ديگر اعتقادي  پايهاز اصول و 
 دات ما باشـد؛ قَفرموده است بايد جزو معتَ 9رسول خداست و آنچه پيامبر اكرم 9محمد

كنـد  امر مي ، كه1}م عنه فانَتهواهاُكنَ ُفخُذوه و ما سوَلوما آتاكم الرَّ{ فرمايد: چون مي
ـ  ُقنطما ي و{ :فرمايـد  يا مي كنيد،و عمل اخذ  |مبراهي پيابه اوامر و نو ـ  ِنع ن ِإوي اله

ّالِإو ه وحي ويـد از روي هـواي نفـس    گ مـي  |رسـول حضـرت  هر چه يعني  2،}وحيي
از آخـرت، حسـاب و    |چـه قـرآن و پيـامبر    هـر بنـابراين  نيست و او واسطه وحي اسـت.  

گوينـد چيزهـايي اسـت كـه در      مي احكام و ديگر موارد ،كتاب، بهشت و جهنم، پل صراط
  و انسان مؤمن بايد به آنها اعتقاد داشته باشد. حق است ،شريعت

  تفاوت در مراتب ايمان و تصديق

توان همسان فرض كـرد و مراتـب    البته مؤمنان را در مراتب ايمان، تصديق و اعتقاد نمي
ن و آقـر  واو  صـفات  و بـه خـدا   ،خورشـيد و روز روشـني  ايمان متفاوت است بعضي ماننـد  

كـه   ×آنهـا واضـح و روشـن اسـت ماننـد علـي       يبـرا پيامبرش اعتقاد دارند و ايـن اصـول   
الفضل احمد بن ابي طالب از شـاگردان   ياب 3.»قينًادت يدزطاء مااغال فشو ُكلَ« :فرمايد مي

گويـد: جـاحظ بـه مـن گفـت:       مـي  ×درباره اين جمله از حضرت اميـر  ،ابو عثمان جاحظ
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عـرب چنـين   فصـحاي  حكمت آميـز دارد كـه هـيچ يـك از بزرگـان و      جمله  100 ×علي

 !با هزار كلمـه از بزرگـان عـرب    كند جمله برابري مي 100ندارند و هر يك از اين جمالتي 
داد و  كند ولي ايشان وعده مـي   آوري و امالء اين كلمات را جمع ممن از استاد بارها خواست
كلمه را در اختيار من بگذارد بخـل   100ي اين به راحت اينكهزد و از  خودش را به غفلت مي

 100هايش را آورد و ايـن   روزهاي آخر عمرش كه ديد ديگر رفتني است نوشته .ورزيد مي
خـط خـودش نوشـت و در اختيـار مـا      بـا  گفت مهـم اسـت را جـدا كـرده و      اي كه مي كلمه

ـ « سـپس  ،»لو كشف الغطاء...«اي كه نوشت اين بود:  گذاشت اولين جمله اذا  ،اس نيـام الّن
اين كلمات صـدگانه را ابـن   . 1»شبه منهم بĤبائهمَأهم ناس بزماالّن« سپس: ،»واانتبهماتوا 

فارسـي  اند كـه بـه    ميثم بحراني، عبدالوهاب از علماي اهل سنت و رشيد وطواط شرح كرده
  و چاپ شده است. ،ترجمه

معرفت و تصديق به مرحله باالي  ×امثال حضرت اميركه اگر اين گونه است  پرسش:
فرمايـد:  مـي  |اينجا كه خداوند به پيـامبر پس  ؛فرمايند جمله پر مغز را ميآن و اند  رسيده
 ×را زياد كند، يا حضـرت ابـراهيم   شخواهد علم كه از خدا مي }لمًادني عِز بر{ بگو
ـ رني َكيف ُتحي الموتي قاَل َاَأرب {فرمايد  مي  َنيطمـئ لولكـن  ؤمن قـال بلـي   و َلم ُت

به حـدي از معرفـت و    ×عليو  |پيامبرتواند داشته باشد؟! اگر  چه معنايي مي ،�}قلبي
شـيخ   7مثل آفتاب روشن است و اگر حضرت ابـراهيم  برايشانحقايق كه  اندايمان رسيده

پـس ديگـر از خـدا علـم و اطمينـان       ،شـود  از او ياد ميكه  يبا آن توصيف و عظمت ،االنبياء
  تواند داشته باشد؟! خواستن چه معنايي مي

يـا حضـرت    ×ابـراهيم و  9پيـامبر حضـرت  امثـال  آنچه درست است كه  اوالً: پاسخ
آنچه آنها  ،ولي است واقعيتو نزد آنها  ،در آن شك و ترديدي ندارند ،فرمايند مي ×امير

آنچـه  و نـد  ركه به آن تصديق كامـل دا » هاست شنيدني«سنخ به آن شك و ترديد ندارند از 
افزايش هم اطالعات و علم آنها ، است كه طبيعتاً با ديدن» ديدن«خواهند  ميز خدا اكه آنها 

  خواهد يافت.
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همگـي مخلـوق حقنـد و درسـت اسـت كـه بـه         :و ائمه هدي :الهي ءانبيا و ثانياً:
طبعاً احاطـه   ،اند اما چون ممكن الوجود هستند و معلول حق مرتبه باال و متكامل يقين رسيده

خدايي كه واجب الوجود و نامتنـاهي اسـت چگونـه عـالم      .ندارندهستي  ةامتكامل به علت 
كـه احاطـه كامـل بـه     ؟! آنبه او احاطه كامل پيدا كنـد  تواندمي اي از اوست خلقت كه جلوه

و  :علم، قدرت حيات و اراده خدا دارد فقط خود خداست و ديگر مخلوقات حتي انبياء
 ، ـ انند همان علمي كه خدا به ذات خودش داردهم ـتوانند علم به ذات خدا   نمي :امامان

احاطـه پيـدا   بتوانـد  حـدي  تـا  كه كند تفضل ي سگرچه امكان دارد كه خدا به كا !پيدا كنند
 .محـال اسـت  احاطه كامل براي غير خداوند به طـور كلـي   و نبوده اما اين احاطه كامل د كن

و ايـن بـا يقـين بـاالي آنهـا       }مًاْلني عدِز بر{ :اند الهي است كه فرمودهفضل براي همين 
تر گردد تا بيشتر و بيشتر به  خواهند اين مرتبه هر روز متكامل منافاتي ندارد و آنان از خدا مي

علم پيدا كنند و به واسطه همين تفضل الهي است  ،صفات و كيفيت صفات حق تعالي وحق
  ي مراتب هستند.ادار كه انسانها در يقين خود

عـين  «تـر از يقـين    است كه نازل »سكون نفس«و اطمينان  ،و ايمانيقين  ترين مرتبة پائين
كـافي اسـت چـون    بـراي مـا    ،گويند اين اندازه از علم كه علم عادي به آن مي .است »اليقين

ي در اعتقادش تزلزلـ  ،و به واسطه چند شبهه و القاء خالفنداده صاحب آن احتمال خالف 
آنها ناشي از يك تصديق همراه با ظـن  اعتقاد و ايمان كساني كه  ،شود. در مقابل نمي ايجاد

در ايـن   ؛ايمان و اعتقادش به واسـطه تبعيـت از پـدر و مـادرش اسـت     چنانچه و گمان است 
  ايمانش متزلزل شود. اتش،صورت ممكن است به واسطه القاء شبهاتي بر خالف اعتقاد

  ×صادقامام و  ×امام باقرزبان اختالف درجات ايمان از 

خي يك درجه نازل از رمؤمنين داراي درجات از ايمانند، ب: «روايت شده ×م باقراز اما
كسـي كـه درجـه     ،ايمان، برخي دو درجه از ايمان، برخي سه، برخي چهار، برخي پـنج و... 

تحميل كنيد توانش را نـدارد، و اگـر   بر او اگر بخواهيد ايمان درجه دوم را اول را داراست 
تـوان ايمـان درجـه سـوم را بـه او عرضـه و تحميـل كـرد تـا           ميدرجه ايمان دارد ن وكسي د
داراي حاالت،  ،ايمان: «نقل شده است 7روايتي ديگر در اين باره از امام صادق .1»آخر....

ـ ها تمـام اسـت و تما   درجات، طبقات و منازل است برخي ايمان ت او بـه منتهـي رسـيده و    مي
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مثـل ايمـاني كـه از پـدر و     [ضعيف اسـت  ها ناقص و  شود و برخي ايمان باالترش فرض نمي

ماننـد سـكون نفـس، وثـوق و     [ 1ان آن بيشتر است حجها ر و برخي ايمان ]اند اد گرفتهمادر ي
  .»]يهنطمأ

  در اصول عقايدوثوق و اطمينان قلبي راه 

كه ظنّي بر خالف تصديق  ،وثوق و اطمينان قلبي انسان در اعتقادات و ايمان كافي است
مـوازين فلسـفي و    ،يا راه رسيدن به وثوق و اطمينان در اصـول عقايـد  آما ا .كند كفايت نمي

  ؟استكالمي 
بايـد شـخص مـؤمن را     :توان گفت كـه  مي ،ايمان و يقيندر بات وجود مراتب ثپس از ا
فردي عامي است كه وثوق و ايمانش او گاه  .اي است چه مرتبهدر كه ايمانش مالحظه كرد 

م الشكل فلسفه و كمين حال اگر بخواهيم مباحث پيچيده و در ا ،كمترين درجه را داراست
چـون درك او بـه    ؛اش را هم از دست بدهد او مطرح كنيم چه بسا همان ايمان تازهبراي را 
ي نيست كه اين مباحث را هضم كند. خداوند هم مردم را مكلـف نكـرده كـه بـيش از     حد

الزم نيست  ،هست يقيامت و حد استاين بدانند و اگر مردم اطمينان دارند كه خدا هست، وا
هم به ناعي قبرند بلكه با داليل اجمالي و ا كه همراه تكلف و زحمت است پي ،به حقايق آن

هـزار پيـامبر كـه دروغ     124«بـه عنـوان مثـال بگويـد:      .كنـد  د كفايـت مـي  ندست آمده باشـ 
پـس   ؛اره بريدنـد برخـي را بـا   تا جايي كـه  در پاي عقايدشان ايستادند  اينهااگر  !گويند نمي

انسان پـاك زمـان خودشـان    هر يك در ميان هست كه اين پيامبران كه حقّي شود  معلوم مي
و اين احتمال هم وجود نـدارد كـه    ؛اند غ آن بودهبلِّند و ما اند، از آن حق دست برنداشته بوده

طلـب  اين همه پيامبر خدا در طول اين همه زمـان بـا هـم تفـاهم و تبـاني كـرده باشـند كـه م        
يـا بـه عنـوان مثـال اگـر كسـي        ».گوينـد  درسـت مـي   اينهاپس البد  ،خالف حقي را بگويند

صـفات و زنـدگي    ،يعني اگر كسي ايمان ،2»به علي شناختم من به خدا قسم خدا را: «بگويد
و  حـق اسـت   ×كه راه طـي شـده توسـط علـي     كند اطمينان قلبي پيدا مي ،را ديد ×علي
 ايدانـد و بـر   خود را بندة او ميايشان دايي هست كه گويد پس خ دروغ نمي ×علي چون
: 3»|انا عبد من عبيد محمد«بگويد: تازه همه فداكاري كند و  خدا حاضر است اينآن 
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البته در اين نوع ايمان هم شك و ترديد ممكن است  هستم. 9اي از بندگان محمدمن بنده
 :عمـل انبيـاء   ةم بـا مشـاهد  گـوئي  ما مـي  اينكهو  ،عارض شود كه بايد آن را برطرف كرد

كنـد، ايـن تقليـد     انسان به حقانيـت راه طـي شـده آنهـا يقـين مـي       ،علما و حكما ،:امامان
كوركورانه نيست. تقليد يعني انسان حرف و نظر ديگري را تعبداً بدون تحقيق قبول كنـد و  

  اين گونه نيست. اينجا

  شرب كالمي و فلسفيمتفاوت 

خـدايي   :گـوئيم  كنـيم مـثالً مـي    مسـلّم فـرض مـي   اول  ازمسايل را  ،»مشرب كالمي«در 
حـاكم   :ائمـه اطهـار   9هست، معادي هست، پيامبري مبعوث شده است و پس از پيامبر

 ،آنچـه بـه آن اعتقـاد پيـدا كـرديم     بـراي  دنبال استدالل ه بفرض مسلَّم، هستند و پس از اين 
  رويم. مي

بـه دنبـال اصـل    يست و با استدالل كنيم چيزي ن از اول فرض مي ،»شرب فلسفيم«اما در 
  هستيم.آن رسيدن به اعتقادات وجود، و سپس 

فيلسـوف   ،كـالم علـم  شرب يك چيـز باشـد امـا بـر خـالف      مممكن است نتيجه اين دو 
كند و هـر كجـا    از استدالل و بديهيات آغاز ميبحث خود را گيرد بلكه  چيزي را مسلم نمي

كسي در بحث واليـت فقيـه از    اينكهمانند  .داند به استدالل رسيد همان را درست و حق مي
گـاه هـم    .بـر ايـن فرضـيه باشـد    اقامه دليل اول آن را مسلم فرض كند و پس از آن به دنبال 

اصل حكومـت بحـث   دربارة كند بلكه از اول  حكومت را مسلّم فرض نمينوع از كسي اين 
 ؟دنپذير حكومتي را مي كند كه آيا حكومت الزم است يا نه؟ و آيا عقل و شرع چه نوع مي

خواهيم حكومت بـر اسـاس مـوازين     رسد كه چون مي پس از بحث و جدل به اين نتيجه مي
 اينكـه امـا   ؛اسالم باشد بايد يك ايدئولوك اسالمي كه همان فقيه عادل است حكومت كند

يك تنه و يك نفره تصميم گيرد و بخواهد خود را فوق قانون باشد و » مطلقه«قيد همراهش 
اداره كشور ها و جهات مختلف  در حوزهو مخالفان ها  و از آراء و نظريات كارشناسنسته دا

 ،سياسـي و بـا وسـعتي كـه در امـور      ،بهره و مستغني بداند؛ مورد قبـول مـا نيسـت    خود را بي
 ،كشورها و مرزهاجوامع، هست به ويژه با توجه به گسترش اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 

ايـن جـور بحـث كـردن همـان گونـه        .ي يك نفر مورد تبعيت باشدار توان گفت نظر و نمي
  بر اساس مشرب فلسفي است. ،واليت فقيه بحث كرديمكتاب است كه ما در 
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مشهور شده است اين اسـت كـه از زمـان حسـن     » كالم«علم اصول عقايد به  اينكهدليل 

ث؟ و از داقـديم اسـت يـا حـ     »كـالم خـدا  «كردند كه آيـا   بصري در محافل علمي بحث مي
بـراي همـين اسـم     ،يافـت گسـترش  كم كم به ديگر مباحث اعتقادي اين مبحث همان زمان 

ها شـد و   ها روي اين بحث جنگ گذاردند. مخفي نماند كه سال» كالم«علم اصول عقايد را 
  حتي افرادي كشته شدند.

  خواجه نصيرالدين طوسي ي ازكالم

كي از دوستانش نوشته، دربـاره اصـول   ي براياي كه  هرسالخواجه نصيرالدين طوسي در 
عقايدي كه واجب است انسان مؤمن به آنها معتقد باشـد، پرداختـه اسـت. در بخشـي از آن     

  آمده است:رسالة مفصل 
كمتر چيزي كه اعتقاد آن بـر مكلـف    ،كه خدا تو را موفق بدارد !بدان اي دوست عزيز«

[الزم نيست بـه زبـان عربـي باشـد      خواهد باشد آن هم با هر زباني مي ،واجب است شهادتين
را تصـديق كـرد،    9بلكه فارسي، انگليسي، فرانسوي و...] و وقتي بر اساس شهادتين پيـامبر 

ا از اينهـ  .تصديق كند ×واجب است او را در صفات خدا، روز قيامت و تعيين امام معصوم
عتقـاد بـه   آن ذكر كرده اسـت و نيـازي بـه برهـان و اسـتدالل نـدارد. ا      رچيزهايي است كه ق
 شـنوندة  و اسـت، عـالم، قـادر، مريـد، مـتكلم، ماننـدش چيـزي نيسـت         صفات خدا كه حي

 ،ميزان اعمـال، حسـاب   ،صراط ،آتش ،و درباره آخرت ايمان داشته باشد به بهشت .بيناست
[درباره صفات خدا ايمان اجمالي كافي است] و الزم نيسـت از حقيقـت    ،شفاعت و غير آن

حتي  1يا قديم. ثنددحايق كند كه آيا كالم و علم خدا و مانند اين دو آنها تحقكُنه صفات و 
اگر اين مباحث به ذهنش هم خطور نكرد كافي است و اگر از دنيا رفت با ايمان مرده است 

كنـد]، و اگـر در    اند اگـر قبـول كـرد كفايـت مـي      گفته’. [همين مقدار كه قرآن و پيامبر
شـبهه  برطرف كـردن  يد آن را برطرف كند. اگر يا اشكالي سراغش آمد باجايي شك كرد 

كـافي   ،كه نزد متكلمين مـورد پـذيرش نيسـت   باشد هاي سطحي و عوامانه  اشكال با كالمو 
نيست. اگر بخواهيم دليل ذكـر كنـيم بايـد    بيش از اين و دليل  ت و ديگر نيازي به تحقيقِاس

                                                            
ر است مانند خلقـت و نظـام وجـود كـه مبـرز      . به عقيدة ما، كالم مطلق يعني: آنچه ابرازكنندة ما في الضمي1

ذات خداست پس كالم به اين معني قديم است و مراد از قـديم، قـديم زمـاني اسـت نـه قـديم ذاتـي. يعنـي         
خلقت نظامِ، وجود مسبوق به زمان نيست و قديم ذاتي منحصر در خداست. اما كالم به معني قـرآن، حـادث   

 است.
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 ،كاالت مطـرح شـد  اشكاالت و شبهات مطرح شده و پاسخ داده شـود و چـه بسـا وقتـي اشـ     
تحمـل و قـوه درك نـدارد در ذهـنش     عقـل او  وجود ندارد و چون برايش ل حل آنها تحم

براي همـين اسـت    ؛پندارد گويي عاجز است آن را حق مي باقي خواهد ماند و چون از پاسخ
 .مطرح نكنيـد  ،اند مسايل كالمي را نزد عوام و كساني كه قوة درك آنها را ندارند كه گفته
منع طرح مباحث  گان دين بايد در گرداب اشكاالت فرو رفته پاسخ دهند. هماننديِولي بزر

ضعف درك آن را دارند، مثل منـع كودكـان اسـت از شـنا     كه كالمي براي عوام و كساني 
دانند اجـازه دارنـد    ها چون شنا مياما قوي .دننكند غرق شو كهكردن در دريا و يا رودخانه 

و لغـزش قـدم اسـت و هركسـي كـه مطـالبي چنـد را يـاد         گاه غرور جاي اينجاشنا كنند. البته 
كنــد كــه قــدرت ادراك تمــام حقــايق را دارد و خــود را در زمــره اقويــا  گرفتــه گمــان مــي

بنـابراين  شـود.   غرق مي ،داند جايي كه نمي دركند و چه بسا در درياي جهالت  محسوب مي
گـر افـراد خاصـي كـه خيلـي كـم       م ،بهتر است مردم به دنبال مباحث پيچيده كالمـي نرونـد  

پس اگر كسـي وارد شـد و    ،هستند و روزگار انگشت شمار از اين افراد را خلق كرده است
اسـت كـه    |رود. شاهد اين كالم مـا پيـامبر اكـرم    خود را گرفتار كرد حق از دستش مي

در حالي كه ناراحـت شـده    |كنند پيامبر اي در همين مباحث بحث مي روزي ديدند عده
برخـي از  كـه  ايـد؟   رتشان قرمز شده بود فرمودند: آيا شما به چنين چيزي امر شدهقرص صو

كتاب را به برخي ديگر بزنيد! دقت كنيد به آنچه خـدا امـر كـرده و آن را بـه جـا آوريـد و       
  1».آنچه نگفته است انجام ندهيد

انـد در جـاي ديگـري ايـن چنـين نقـل شـده         حديثي كه خواجه نصير به آن استناد كرده
دربـاره قضـا و قـدر بحـث و جـدل      حالي كـه  شد در اصحابش  پيامبر روزي وارد بر: «ستا

كردند پيامبر از شدت ناراحتي و غضب صورتش بر افروخته شد و فرمودند: آيـا بـه ايـن     مي
زنيـد.   قـرآن را بـه بعـض ديگـر مـي     خلـق شـديد كـه بعـض      اينهاچيزها امر شديد، آيا براي 

در اصول عقايد به مباحثي كه بـيش از دركشـان بـوده اسـت      اينكههاي گذشته به دليل  امت
  2.»وارد شدند، هالك شدند

�
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  يقين
�  
شـود   قوه عاقله جهل است كه تقسـيم مـي   رذائلهمان گونه كه قبالً بيان كرديم يكي از 

انـد   و شك و حيرت. در مقابل جهل دو فضـيلت ذكـر كـرده    ،، جهل مركببسيطبه: جهل 
   .نيكي علم و ديگري يقي

  تفاوت علم با يقين

كـه  دارد به چيزي علـم گوينـد كـه در آن ترديـد و شـك راه نـدارد ولـي امكـان          علم:
توان به علمي كه مخالف واقع اسـت   مي .باشدگاه مخالف آن داشته باشد و مطابقت با واقع 

جهل مركب هم گفت كه صاحب آن يا كج سليقه است يا در استدالل اشتباه كرده يا اهـل  
  و عصبيت است. تقليد 

شك و ترديد  اينكهگويند كه مطابق با واقع است يعني عالوه بر  مييقين به علمي  يقين:
  رسد با آن مطابق است. در آن راه ندارد وقتي به واقع خارجي هم مي

و يقـين اخـص از علـم     ؛علم اعم است حتي از جهل مركبمعلوم شد كه با اين تعريف 
شـك اسـت و مطابقـت بـا واقـع هـم       ود كه ضد حيـرت  داروجود است چون در يقين جزم 

زايـل  ، اگـر چـه قـوي باشـد     و اولين مرتبه يقين اعتقاد جازم و ثابت اسـت و بـا شـبهه   هست 
همـراه   ،است يعني بسته شدن چيزي بـه دل و قلـب   دكه از ماده عقْ نخواهد شد چون اعتقاد

  اوست.

  ؟)متعلق يقين(چيزي يقين داشته باشيم چه به 

هر يقيني ممدوح است؟ آيا ايمان و يقين آيا مطرح است اين است كه  اينجاپرسشي كه 
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  به يقين و ايمان واقعي تفسير كرد؟!توان مينگلس را ابه ماركس و
كه در شرايع و اديان الهي مورد مدح قرار گرفتـه  ايماني  :اينكهپاسخ روشن است و آن 
 ،مثل وجود واجب الوجوب ؛»نظام هستي واقعياتايمان به « :بلكه ،است نه هر ايمان و يقيني
  حقـايق عـالم هسـتي و    جملـه  ت، آخـرت و ديگـر مبـاحثي كـه از     صفات كمال الهـي، نبـو

و نخواهد شد. اگر انسان به دنبال كسب سـعادت   قَايمان بدون آنها محقَو خداشناسي است 
البته اگر  .تيقين اس ،اخروي است بايد ايمان به اين حقايق داشته باشد كه ركن ايمانكمال 
اگـر   ،يقين مثل اطمينان كه از فروعات قلب است براي انسان حاصل شودنازل تر از مراتب 

  كند. موجب سكون و آرامش نفس انسان شود كفايت مي
بايـد انسـان بـه يقـين برسـد آن هـم بـه        در حـد امكـان   : در اصـول عقايـد   اينكهخالصه 

نفـس انسـان و كسـب    بـراي تكامـل    و در مباحـث الهـي بيشـترين سـبب     ؛هاي حقيقي قمتعلَ
  يقين است. ،سعادت اخروي

  شرافت يقين

لقي و افضل كماالت نفساني خُ فضائلاشرف  :درباره شرافت يقين همين بس كه گويند
فلسـفه   ،افراد خاص و قليلي از ميان بزرگان عرفان .كيميا و اكسير بزرگي است ،است. يقين
  اند. چند روايت در همين باره: ت يافتهحكما به آن دس از ميان بزرگانِو زيركان 

1 .فرمايد:  مي 9د رسل پيامبر اكرمسي»وتيتم اليقين و عزيمـة الصـبر و   ما ُا قلِّن َام
ه منهما َلوتي حظُّن ُامـ م ي ـ بال ما فاَت ن صـيامِ ه م  از كمتـرين   :»يـل يـام اللَّ النهـار و ق

و  .صميم بر صبر و بردباري استو عزم و ت ،چيزهايي كه به شما عطا شده است يقين داشتن
اشـكالي   ،اي از او فوت شـود  برده است اگر نماز شبي يا روزه  كسي كه از يقين و صبر بهره

 1ندارد.

صـيام  «منظـور از   اينكـه نكتـة ديگـر    .داند يقين مي ،از علل مهم صبر رايكي اين روايت 
، يعني نماز »قيام الليل«مراه ه اينكهبه قرينه  است يعني روزة روز، از نوع مستحب آن» النهار

االّ ر شـده اسـت و   روزه و نماز شـب ذكـ   ،از باب نمونه و ،شب ذكر شده كه مستحب است
توان درباره اعمال واجـب چنـين    تمام اعمال مستحبي است و نمي ،مراد روايت بنابراين نقل

و  !گرچـه واجبـاتش را تـرك كنـد    اكافي اسـت  او را گفت كه اگر كسي يقين كامل دارد 
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به اين دليل  ؛در انجام مستحبات تعلل كند اشكالي نداردصاحب يقيني اگر  :ديفرمامياينكه 

در انجـام برخـي از   امكان دارد مستحكم است گرچه است  اصل كار او كه ايمان ،است كه
  مستحبات تعلل كرده باشد.

؛ »يمان ُكُلهَاليَقين اإل« :نقل شده كه ’ن از پيامبر اكرمهمچنين درباره شرافت يقي .2
و  ،سعود نقـل مخود از ابن  1در صحيحبخاري اين روايت را تمامي ايمان است.  ،يقين يعني:

مثـل  رسد ولي چون برخـي بزرگـان    نمي |سعود تجاوز نكرده و به پيامبرمسندش از ابن 
 .ذكر كرديماند ما هم  مرحوم نراقي نقل كرده

گناهاني مرتكـب شـده    اينكهر دمي نيست مگآهر : «نقل شده كه |از رسول اكرم. 3
زنند، چـون   گناهان به او ضرري نمي ،و خُلق او يقين باشد ،اش عقل است و اگر كسي ريشه

شود و مقداري هـم از فضـل    هرگاه گناهي كند توبه و استغفار كرده و گناهانش پوشيده مي
ما «فرمايـد:   روايت مياين در  اينكه. 2»شود ماند كه به واسطه آن داخل بهشت مي برايش مي

 لَ واّال آدميه گناهاني را مرتكب شده است در  اينكهيعني هيچ آدمي نيست مگر  ،»ذنوب
ـ ئين التَّاّطالَخ يُرَخ ّطاء وخآدم  ابُن ّلُك: «نيز آمدهروايات ديگر  يعنـي تمـام بنـي     3،»وَنواب

ـ «و اگـر   .توبـه كنندگاننـد   ،خطاكاران و برترينِ ،كارندخطاآدم  سحـ  األ نات بـراِر سيئات 
و تـرك اوالي   ،سيئات و گناه مقـربين اسـت   ،كنندگانيهاي نيك نيكويييعني:  4،»المقّربيَن

پـس   ؛شـود را پـذيرا باشـيم    گناه محسوب ميانبياء كه براي  ×پيامبري چون حضرت آدم
كالم مورد تأملي نيست و شامل تمام ترك گناه و خطاكار است، فرمايد هر آدمي  مي اينكه
 شود.برخي بزرگان الهي نسبت داده ميبه شود كه ميهم هايي اوال

انَّ العمَل الدائم القليل علي اليقين أفضـل عنـد َاهللا   : «×نقل ديگر از امام صـادق . 4
همراه يقـين، نـزد خـدا از    و عملي كه كم اما دايم باشد  :5»من العمِل الكثير علي غير يقيٍن
علتش هم اين است كـه عمـل بـدون يقـين      .شد، برتر استاعمال بسياري كه همراه يقين نبا

كنـدن   ،چون درخت بدون ريشـه  ،همراه شك و ترديدعمل ريشه است.  بياما  ،گرچه زياد
                                                            

 10، ص 1. صحيح بخاري، ج 1
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 سان و سهل است.آآن خيلي 

 ،خداوند تعـالي بـر اسـاس قسـط و عـدلش     «اند:  در جاي ديگر فرموده ×همان امام. 5
و نـق زدن  و سخط يعني نـاراحتي  غصه  ،و غم ،هوسعت و راحتي را در يقين و رضا قرار داد

 .1»شبهه قرار داده است و را در شكاز خدا 

  هايي از صاحب يقين نشانه

  محول كردن امور به خدا الف:

علـم، قـدرت و    جـامع كمـاالت اعـم از:   كه خدايي هست  ،هنگامي كه انسان يقين دارد
مصالح دارد پـس تـوان تـأمين     علم بهقدرت و است، او چون االطالق و فياض علي  ،حيات

مصالح را داراست. اگر چنانچه خداوند با وجـود علـم و قـدرتش بـر خـالف مصـالح نظـام        
اش اين است كه خداوند فيض دايم ندارد و بخل ورزيـده، حـال آن    معني، وجود عمل كند

اسـت   نيسـت و فـيض او جـاري و علـي االطـالق      كه فرض ما اين است كه خداونـد بخيـل  
خداوند به كسي محال و اگر بر فرض  ،كند مطابق مصلحت است ر كاري خدا ميهبنابرابن 

نظام وجودي را خلق كند كه صددرصد مطـابق حـق   يك داد كه  عقل و قدرت و اختيار مي
  توانست ايجاد كند. باشد بهتر از اين نظام نمي
دي داشـته  ها را فاعل مختار قرار داده و ممكن است انسان عملكرد بـ  البته خداوند انسان

البته  .خارج استخدا ند اختيار ما از تحت اختيار ا خالف نظر معتزله كه خيال كردهبر ؛باشد
نظر درسـتي نيسـت    كه اند،گفتهدر بحث طلب و اراده هم ما را برخي از بزرگان همين نظر 

ارج باشـد در قـرآن   چون در نظام وجود چيزي وجود ندارد كه از تحت قدرت خداونـد خـ  
َن ِإالَّ َأْن يشـاء اللَّـه رب   وو مـا َتشـاؤُ   ،لمْن شاء مْنُكم َأْن يسـَتقيم {است: هم فرموده
خواهيـد  براي هر يك از شما بخواهد به راه راست پايداري كنـد و شـما نمـي   « ،�}اْلعاَلميَن
از حـق تعـالي اسـت و ارادة و    ما همگي  مشيت و اراده »كه خداي جهانيان بخواهد.مگر آن
 ات اوسـت همين نظام وجودي است كه در علم ازلي خداوند كـه عـين ذ   وهم جزما اختيار 

                                                            
م! عمل سرانجامي اي پسر«گويد:  . همچنين لقمان حكيم در وصايايش به فرزندش مي2، همان، ح الكافي. 1

كند مگـر اينكـه    كاري كم كاري نمي كند و كننده ندارد مگر به واسطه يقين و مرد به اندازه يقينش عمل مي
و تفسير سـيوطي ج   299وصاياي لقمان به فرزندش به طور كامل در نهايه ابن كثير ص ». يقين او ناقص باشد

 ، آمده است.)هللا عنهرضي ا(، از ابن ابي الدنيا عن الحسن 515 ـ 513، ص 6
 29ـ  28)، 81. الشمس (2
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هـايش ايـن اسـت كـه در تمـام امـور        صاحب يقين يكي از نشانه انسانِ ،. بنابراينوجود دارد

چه انجام كند و توكل او بر خداست. و اگر ياش به خداست و امور را به خدا محول م توجه
انـد و اگـر از    ها هم تحت اراده حق مسببات و وسايط است ولي همان ،بامور در دنيا با اسبا

   .يم بايد از خدا بخواهيمرهمان اسباب و وسائط انتظار فيض دا

  اي عزيز!
همـه كـاره اسـت و آن     ،پيش خودت فكر نكن فالن سلطان يا حـاكم كـه قـدرت دارد   
حب قدرت و مكنت بيفتد وقت تملق او بگويي براي چند لقمه نان! اگر قرار است به دل صا

و وسائط و اسـباب   ،دلش اندازد همان خداستبه كه بايد و حاجتي از تو بر آورده شود آن
و مْن يَتوكَّـْل عَلـى   {كنند:  نيستند كه تو را كفايت مياز خودشان استقاللي ندارند و آنها 

هبسح وَفه كنـد او را كفايـت مـي  و كسي كه توكل بر خدا كند پس اوست كـه  « ،�}اللَّه .«
بـه آنهـا   جهـان خلقـت   سببات را خلق كرده است و امـور  مخيال نكن خداوند اين اسباب و 

دهنـد، بلكـه آنهـا حـدوث و      كاري خواسـتند انجـام مـي    هر واند مستقلواگذار شده و آنها 
  !»ها گر نازي كند فرو ريزد قالب«بقاءشان وابسته به حق است و 
همـان بـدان كـه    را ر باشـد بـه تـو خواهـد رسـيد. كمـال زهـد        بدان! آنچه از خوبي مقد

اگر همة هستي را از تو گرفتند باك نداشته باش! و اگر همـه دنيـا را    2؛دانسته است ×علي
گـاه فقـر و    باشد از تو تعريف يا تنقيص كنند. به تو دادند خوشحال مباش! و برايت مساوي
چـون   ؛بايد براي انسـان مسـاوي باشـد   كه آيد  غنا، عزت و ذلت، ترس و اميد سراغ آدم مي

خـواهي تملـق    پـس اگـر مـي    .از ذات بـاري تعـالي اسـت    اينهـا ه سرچشمه همة يقين دارد ك
 .سـبب االسـباب اسـت   ميك ذات است كه او اينها بگويي از خدا بگو! چون سرچشمة همة 

ل فرض وسايط و اسباب را مستق ليبايد دست از فعاليت كشيد و كار و فعاليت كرد ونولي 
شخصي به ايشـان   ،كرد در تابستان گرم مدينه كار كشاورزي مي ×ه امام باقركنكرد چنان
مـن اشـياخ    شـيخٌ «خطـاب كـرد:    ×بـه امـام   !د را نصحيت كـنم بروم اين سي :رسيده گفت

چرا در اين سن و سال براي دنيا خودت را به زحمت  !شما پيرمردي از پيران قريش ،»يشرق
                                                            

 3)، 65. الطالق (1
، تمـامي زهـد   »الزهد كلّه بين كلمتين من القرآنِ قال اهللا سبحانه لكيال تأسوا علي ما فاتكم وال تفرحوا بما آتـاكم . «2

اديد و به آنچه فرمايد: تا غصه نخوريد بر آنچه از دست ددر ميان دو كلمه از قرآن است: خداوند سبحان مي
 ، (م، ل).439، نهج البالغه، قصار الحكم، »رسد خوشحال مباشيدبه شما مي
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فرمودنـد: بهتـرين    ×كنـي؟! امـام   ر اين حال مرگ تو فرا رسد چـه مـي  اي؟! اگر د انداخته
بنابراين  .كنم كه بارم بر دوش مردم نباشد حالت است چون در حال عبادت هستم و كار مي

يش پـ نكـرد.  بايد از امكانات خدا دادي براي كار و فعاليت بهره برد اما به آنها نگاه مسـتقل  
خداسـت و  ناحيـه   زرا بايـد مصـرف كـرد ولـي شـفا ا     ت و داروي تجويز شده فردكتر بايد 

  مسخّر تحت حكم خدا بدان! را وسايل و ابزار 
كسي كـه يقـين   : «درباره كساني كه يقين آنها ضعيف است، نقل شده ×از امام صادق

جويد و خودش را هـم بـه ايـن امـر راضـي       تمسك ميمسببات او ضعيف است به اسباب و 
البتـه ايـن انسـان     .ها و گفتگوهاي مردم را پيروي كنـد  دتكند رسوم و عا كند، سعي مي مي

گويـد: زحمـت    مـي و گويد بايد سراغ خدا رفت  داند و مي بازبانش خدا را روزي دهنده مي
را بـا زبـان    اينهـا امـا   ،رسد كند و تا خدا نخواهد قسمتي به او نمي روزي را زياد نمي ،زيادي
و دلـش   ،شـود  ب و عمل متوسل به غير خـدا مـي  با قلگفته، و عمالً دروغ و تملق  ،گويد مي

يُقوُلوَن ِبَأْفواهِهم ما َلـيس فـي   { :قال اهللا سبحانه ،گويد منكر چيزي است كه با زبانش مي
گويند چيزي بـا دهانشـان كـه در قلبشـان نيسـت و      مي«� }ُقُلوِبِهم و اللَّه َأعَلم ِبما يْكُتموَن

   1».اناتر استكنند دخدا به آنچه كتمان مي
ـ  ّالإيس شي لَ« :كند كهنقل مي ×ابوبصير از امام صادق ـ  ،حـد  هول : فمـا حـد   تقل

ـ  تخاف : فما حد اليقين؟ قال: أّالقلتقين، التوكل؟ قال: الي مهـر چيـزي   « 2،»اهللا شـيئاً  ع
توكل به خدا چيسـت؟ فرمـود: يقـين.     حداز حضرت كه:  كردمسوال  .اي دارد حد و اندازه

با خدا از هيچ چيزي  اينكهكه حد و اندازة يقين چيست؟ حضرت فرمودند: كردم ل بعد سوا
  .»هراس و ترس نداشته باشي

از عالمت صـحت يقـين   «درباره عالمت صاحب يقين نقل شده است:  ×امام صادقاز 
آيـد راضـي نكنـد [يعنـي دروغ،      مرد مسلمان اين است كه مردم را به آنچه خـدا بـدش مـي   

و اگر پـول و مـال    ،اين را خدا خوش ندارد] ،تا خوششان آيدبگويد ن را گويي ديگرا تملق
                                                            

؛ مرحـوم  178در يقـين، صـفحه    84؛ حديث از مصباح الشريعه، چاپ بيـروت، بـاب   167)، 3. آل عمران (1
بـا ديگـر    دانـد كـه   مجلسي به مصباح الشريعه اعتماد كاملي نداشته و برخـي از روايـات آن را از صـوفيه مـي    

اند كه انصـافاً همـين گونـه اسـت.      ها هم اين كتاب را آموزنده دانسته مطابقت ندارد. بعضي ^روايات ائمه
 اين كتاب شروحي هم دارد.

 1، ح 57، ص 2، ج الكافي. 2
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كننـد چـون آنچـه مقّـدرت باشـد       نداري مردم را مالمت نكن كه مردم به مـن كمـك نمـي   

كند و اگر كسي كراهت داشته باشد به تـو   حريص رزق را زياد نمي و حرصِ ،خواهد رسيد
د و اگر كسي از رزق خودش فـرار كنـد   برسد، خواهد رسيد و كراهت او اثري ندارروزي 
گونـه كـه مـرگش    اش به او خواهد رسيد همـان  كند، روزي گونه كه از مرگ فرار ميهمان

ظاهر اين روايت ايـن اسـت كـه انسـان      در نگاه اوليه، 1.»خواهي نخواهي به او خواهد رسيد
حضـرت   براي كسب روزي حتي سراغ اسباب و وسائط هم نبايد برود ولـي مـراد و منظـور   

نسـبت   انسانكار و فعاليت الزم است اما ديدگاه بفرمايد: خواهد  اين نيست بلكه مي 7امير
بايد همه را از  نظام وجود و ذات حق باشد وخالق دنيوي نبايد مستقل از  وسائطبه اسباب و 

  .ناحيه خدا بداند

  خضوع و خشوع در برابر ذات حق و انجام تكاليف ب:

امـري   خشـوع  .و هر كار در برابر خدا خاشع و خاضع اسـت صاحب يقين در همه حال 
اسـت. بايـد    يباطني و خضوع امـري عملـ  امري ، خشوع است امري ظاهريخضوع قلبي و 

متوجه باشد كه حق تعالي احاطه كامل علمي به او دارد و بايد در مقابلش خـوف و خشـيت   
به طور كامل و  ،كند را ميافعال و عباداتي كه حكايت از اطاعت حق  ،داشت. عالوه بر اين

 .امر الهي كند 2امتثال و اشد يا سرّن بلنحو احسن انجام دهد چه واجب چه مستحب، در عبه 
اهللا : «گويد سراسر وجودش متوجه حق باشد و از همة غير خدا اعراض كند. اگر در نماز مي

السـالم  « د و وقتـي به دنبال افكار دنيوي و مادي نباش ه وسر انداختپشت يعني همه را » اكبر
ش آن اسـت  طشـر  .واقعاً غرق در عظمت الهي باشد ،گفت »عليكم و رحمة اهللا و بركاته

خدا كنـد يعنـي مـن ارزش آن را نـدارم      3متوجه درگاه و جناب ،كه دل را متوجه خدا كند
  شوم. كه به سوي خود شما آيم بلكه متوجه درگاه شما مي

رود ايـن اسـت كـه او بـه      حبت الهي فـرو مـي  انسان صاحب يقين در گرداب م اينكهسرّ 
                                                            

  2. همان، ح 1
 . امتثال، از ماده مثل است، يعني عملي مثل و مانند دستور داده شده، انجام دهد.2
اش اين  كنيد معني مي» جناب«ن درگاه است. وقتي شما در نامة خود به بزرگي، او را خطاب به . جناب هما3

است كه نامه من قابل نيست كه به خود شما نوشته شود و شأن شما از اين باالتر است، پس آن را خطاب بـه  
 نگارم. اين رسم احترام گذاردن است. درگاه شما مي
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كنـد،   بزرگي و قدرت خدا يقين دارد، يقين دارد كه خدا اعمـالش را مشـاهده مـي    ،عظمت
دانـد   داند، مي مي ،كند را خطور مي شآنچه در دل و خدا از امر مخفي دل او هم آگاه است

قيامـت   ،1}مْن يعمْل مْثقاَل َذرٍة َشرا يَره و َفمْن يعمْل مْثقاَل َذرٍة َخيرًا يَره{ :كه به دليـل 
دانـد كـه دايـم در     اي شر يا خير انجام دهد، خواهد ديـد، مـي   ذرهو روز تجسم اعمال است 

داند قهراً در مقابل عظمت قدرت خدا  را كه مي اينهاپس  .مقام شهود و حضور نزد خداست
ظمت خدا وظـايف خـودش را انجـام دهـد،     تواند در مقابل ع خاضع خواهد شد و چون نمي

  آيد. اي از خجالت و شرمساري بيرون نمي لحظه
پوشـي، محاسـن    سازي، لباس نيكـو مـي   گونه كه در مقابل مردم خودت را ميهمانپس 
يا كن. بايد باطنت را هنظم است، در مقابل خدا هم خود را م زني تا مردم نگويند بي شانه مي

  تحلي كني! فضائلخالي كرده و به  رذائلاز 

  صاحب كرامات و خرق عادت ،ةمستجاب الدعو ج:

 پـس  وي شـده قـ هاي ديگر صـاحب يقـين ايـن اسـت كـه چـون نفسـش         از آثار و نشانه
شـود چـه    وي مـي قـ تواند بر روي طبيعت اثر گذارد. نفس انسان بر اثر تمرين و رياضـت   مي

هندوسـتان مرتاضـان تصـميم    بينيـد كـه در    براي همـين مـي   !از راه باطل باشد چه حق اينكه
چشم زدن هم از همـين  توان گفت ميد و ناي را از حركت باز نگه دار گيرند وسيله نقليه مي

چشـم زده و گـاه   زخـم  كسـي در رذالـت قـوي شـده، ديگـري را      س بـ چون از  ،قسم است
قـوي كنـد بـه هـر      فضـائل اگر انسان نفس خـود را در راه حـق و    .شود موجب مرگ او مي

تواند در عالم طبيعت تصـرفاتي   داشته باشد به همان مقدار مي تجرّدباشد و نفس مقدار قوي 
شـير   ،نقاشـي شـده روي پـرده را    شـيرِ  خويش  با اراده ×گونه كه حضرت رضاكند. همان

: انـد  نقـل شـده اسـت كـه فرمـوده     قدرت يقين درباره  ×واقعي كرد! كالمي از امام صادق
»وصُلي قيُنالي و مقام عجيب حاٍل لِّلي ُكإ العبد نيمن  |اهللا خبر رسولَأذلك َك .س

ظمـريم   أش عكـانَ  ×ن اليقين حين ذكر عنده انَّ عيسـي بـن م ي لـي المـاء،   مشـي ع
ـ  |فقال َلمشـي ف قينهـو : لوزاد يعبـد را بـه روشـني و مقـام عجيبـي       ،يقـين « 2:»اءي اله

                                                            
 9ـ  8)، 99. الزلزال (1
 77، ص يعة، به نقل از مصباح الشر45ح  179، ص 67ر االنوار، ج . بحا2
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مي كه نزد ايشـان گفتـه شـد    دربارة شأن يقين هنگا 9رساند براي همين است كه پيامبر مي

توانسـت راه   او در هوا هم مياگر يقينش زياد بود رفت؛ فرمود:  روي آب راه مي ×عيسي
  .»برود

يقين پيامبران الهي هم داراي مراتـب  : اينكهشود و آن  از اين روايت استفاده ديگري مي
يقيـنش   كه پيامبر الهي اسـت  ×فرمايد اگر عيسي مي |است براي همين است كه پيامبر

  تواند حركت كند. ميهم زياد شود او در هوا 
: ضـرورتي نـدارد كـه    بايسـتي گفـت   ةالبته درباره صـاحب كرامـت و مسـتجاب الـدعو    

گـاهي مصـلحت نيسـت و خـدا صـالح      و برند   بهرهاز آن صاحبان اين اراده خاص همه جا 
  اجابت كند. ،راو صاحب كرامت  ةداند دعاي مستجاب الدعو نمي

  ، رضا، خوف و...رشكمقام د: 

ي و اكسـيژن  هاي اعطايي همه از ناحيه خداسـت. هـوا   نعمتداند كسي كه يقين دارد مي
اي قطـع شـود حيـات بـه      اگـر لحظـه  ،ـ چون غرق نعمت خدائيم  ـ شماريم   كه كوچكش مي
 شود. به ماهي كه غرق در آب بود گفتند: حيات تو از آب است، او گفـت:  ممات منجر مي

هـايي كـه آن را    اي از نعمـت  اگـر لحظـه   ،هاي الهـي هسـتيم   غرق نعمت ما هم !آب چيست 
دانيم. اما انسان صاحب يقـين ايـن گونـه     نسلخ شويم آن وقت قدر ميمشماريم  كوچك مي

و هميشه از منعم حقيقي خجل است كه از عهده شـكرش بـر    ؛او غرق است و شاكر ،نيست
  آيد. نمي

دهـد   منان بهجت و سرور و درجـات بلنـد مـي   كه خدا به مؤدارد كسي كه يقين و ايمان 
او  .كه خدا براي مؤمنان مهيا كـرده بـه او عطـا كنـد    به آنچه باشد اميد و طمع پس بايد اهل 

 سـت چـون  ورسـد صـالح ا   داند هرچه از سوي خدا به او مـي  راضي به قضاي الهي است مي
ـ و م الغيوب كند، خدا عالّ خدا به كسي ظلم نمي ت پـس هرچـه از   اض علـي االطـالق اسـ   في
   .استو مسرور رسد به آن راضي  ناحيه خدا به او مي

هـاي   اسـت و بـه مصـيبت   بـزرگ  هـاي   مـرگ از مصـيبت   ،دانـد  مي  كسي كه يقين دارد
كه مبادا در قيامت گرفتـاري  پس دايم در حال غصه است  .واقف است ،شديدتر پس از آن

  داشته باشد و از اين جهت هميشه محزون و مهموم است.
داند دنيا خوار و پست است و مـال و مقـام آن غيـر از مسـؤليت چيـز ديگـري        كه ميآن
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امـام   .توان اعتماد و توكـل كـرد   داند به اين دنيا نمي مي ،گو باشدنيست و بايد قيامت جواب
 7درباره گنجي كه در زير ديواري بود كه در شرف خراب شدن بود و خضر نبـي  7رضا

گنج پول و طـال نبـوده اسـت بلكـه     كرد؛ فرمودند: اين راست  ×ديوار را به كمك موسي
حكمـت   . كلمـات رسـيد ميبه ارث صاحب ديوار  فرزندانكلمات باارزشي بوده كه بايد به 

عجبـت لمـن    ،بسم اهللا الرحمن الرحيم: «كه زير اين ديوار دفن شده بود اين است يآميز
رأي و عجبـت لمـن   بالموت كيف يفرح و عجبت لمن ايقن بالقدر كيف يحـزن  ايقَن 

نم از كسـي كـه بـه مـرگ     كـ  تعجب مـي «يعني:  1.»بها باهلها كيف يركن اليهاالدنيا و تقّل
كسي كـه ايمـان و يقـين بـه وجـود       ازكنم  يقين دارد و چگونه خوشحال است و تعجب مي

 روو ه يقين دارد دنيا اهلش را زيـر  ككنم از كسي  خورد! و تعجب مي رد اما غصه ميامقدرات د
  »!كند كند با اين حال چگونه به آن اعتماد مي مي

كه به عظمت و قدرت خدا يقين دارد دايم در حال تـرس و وحشـت اسـت    آن ؛يهوانگ
اسـت كـه چنـان از خـدا      |از حاالت پيامبر اكرم .ت غالب نظام وجود استدرچون او ق

  افتد. خواست به زمين داد و مي ترس داشت كه در حال راه رفتن تعادلش را از دست مي
داند خداوند داراي تمام كماالت است به او محبت و عشق  كسي كه مي ؛و در عين حال

ولـي از   ،گوئيم بـراي مقـام يـا مـال دنيـا      چگونه است كه ما دنيامداران را تملق مي .ورزد مي
خدايي كه همه چيز از اوست غافل هستيم؟! خدايي كه خير محض اوست و جامع كماالت 

دايـم در مقـام عشـق و     ،اوست. پس هركس علمش به خدا بيشـتر شـد  و كماالت عين ذات 
نمونـه بـارز آن اميـر     ر عبـادات در حـال اضـطراب و تغييـر اسـت،     سـوزد و د  شوق الهي مي

  نقل كرده كه:  درداءاست كه امالي صدوق از ابو 7المؤمنين
ام، پـس هـر يـك از    ابودرداء گفت: اي قوم! اي مـردم! مـن چيـزي را گفـتم كـه ديـده      

  مايان چيزي بگويد كه ديده است.ش
گيـري نمـوده و از   را در شويحطات نجار ديدم كه از بنـدگان خـود كنـاره    ×من علي

دور من او را گم كردم، چرا كه از من  ها خلوت نمود.همراهانش كناره گزيد و پشت نخل
 اش رفته است. ناگهـان، صـدايي محـزون و آهنگـي جانگـداز     گشته بود. فكر كردم به خانه

هاي بسياري كه از من سر زد و تو در برابرِ آنها، بـه  اي معبود! چه جرم«گفت: شنيدم كه مي
                                                            

اند، اشكالي هم نـدارد   نيز نقل كرده ×. عباراتي از اين روايت را از امام صادق9ح  59، ص 2ج  الكافي. 1
 كه يك روايت با يك محتوا را دو امام فرموده، و از آنها نقل شده باشد.
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هايي كه با كرم و لطف خـود، از كشـف گشـتن    من نعمت عطا فرمودي و چه بسيار جنايت

ات به طول انجاميد و جـرم مـن،   آنها جلوگيري به عمل آوردي! خداوند! عمرم در نافرماني
ات آرزويي ندارم و جز رضايت تـو، چيـز ديگـري    است، جز بخشودگيدر دفتر تو بزرگ 

  .»اميدم نيست
اين آهنگ مرا به خود جلب كرد و به دنبـال او رفـتم و ديـدم علـي بـن ابيطالـب اسـت.        

هاي شب، چند ركعت خودم را از او پنهان ساختم و به آهستگي حركت نمودم. در آن نيمه
ول گريـه و زاري بـه درگـاه خداونـد شـد و در      نماز بـه جـاي آورد و سـپس، دوبـاره مشـغ     

-كنم، خطاهايم برايم آسـان مـي  خداوندا! وقتي دربارة عفوت فكر مي«گفت: مناجاتش مي

گـاه ادامـه   . آن»شـود هايم بـزرگ مـي  انديشم، گرفتاريگيري تو ميگردد و وقتي به سخت
اي و بگويي تو آن را شمرده ام وآه، اگر در نامه عملم گناهي را بخوانم كه از ياد برده«داد: 

اش، سودي به حال اي كه آشنايانش نتوانند نجاتش دهند و قبيلهبگيريد. واي از گرفتار شده
كننـد، زمـاني كـه او را    باشند، همـة مـردم بـه حـال چنـين شخصـي دلسـوزي مـي        او نداشته 

كنـد، آه از  هـا را كبـاب مـي   آه از آتشي كـه جگرهـا و كليـه   «گاه اضافه كرد: . آن»بينند مي
  »!هاي سوزانآتش... آه از فرو رفتن در لجة شراره

، تا از نفس افتاد و حس و حركتي در وي مشاهده ننمودم. گفتم ادامه داد آنگاه به گريه
اش، خوابش برده است، براي بيدار كردنش براي نماز صـبح،  به جهت شب بيداري طوالني

اده اسـت! حـركتش دادم، ولـي تكـاني     به طرف او رفتم، ديدم مثل يك چـوب خشـك افتـ   
نخورد. نشاندمش، ولي افتاد! گفتم: انّا هللا و انّا اليه راجعـون، سـوگند بـه خـدا كـه علـي بـن        

سـؤال   ÷اش رفتم، تا خبر ارتحالش را بدهم. فاطمهابيطالب از دنيا رفت. دوان دوان به خانه
قسـم ايـن همـان افتـادني      تعريف كردم، فرمود: اي ابودرداء! به خدا !كرد: موضوع چيست؟

بـه   ×دهد. آب آورده و بر صورتش ريختند، و علـي است كه از ترس خدا به او دست مي
 »كنـي؟ اي ابودرداء! چرا گريه مي«كردم. گفت: هوش آمد و به من نگريست. من گريه مي

چگونه خواهي بود زمـاني كـه ببينـي     !ابودرداءگفت: «دهيد. گفتم: از رنجي كه به خود مي
گيـر و  بينند و فرشـتگان سـخت   سزا را مي كاران، گناهاندرسي خواندها براي براي حسابمر

ام و اند و من در برابرِ خداوند جبـار ايسـتاده   با تندخويي، پيرامونم را گرفتهدوزخ دارندگان 
نماينـد، اينجـا بايـد بـه حـالم بيشـتر       اند و اهـل دنيـا بـرايم دلسـوزي مـي     دوستان تركم كرده

  . »كني، در برابر كسي كه چيزي از او مخفي نيست دلسوزي
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 |گفت: به خدا قسم من اين حالـت را در هـيچ يـك از اصـحاب پيـامبر     ابودرداء مي
1ام.مشاهده نكرده

  

  بدان اي عزيز!

 ،كنـي  يـا هـر صـاحب مقـام و مكنتـي خشـوع مـي        ،اگر نزد پادشاه، رئيس جمهوربدان! 
ها و اطرافيـان   كه صاحبان دنيا در ظواهر كاخاين جالل و جبروتي  !شوكت او مجازي است

نـزد  واقعـي  حقيقـت شـوكت و عظمـت     .انـد همگـي عـاري از حقيقـت اسـت      ايجاد كـرده 
و مجـازي!   نش تو بايد براي خداي حقيقي باشد نه ايـن خـدايان دروغـي   نكرخداست. پس 
ا آوري ولـي در مقابـل عظمـت خـد    مـي يا ظالمي سر تعظيم فـرود  هر سلطان اگر ديدي نزد 

: فرمايد در روايت ميچنانچه بدان كه در ايمان تو خلل و نقصي وجود دارد.  هستي، اعتنا بي
اشـاره بـه همـين نكتـه اسـت كـه انسـان در حـال ايمـان زنـا            ،»ؤمنهو م اني وزاليزني ال«

نور ايمان از دل او خارج شده كه دست به ايـن گنـاه   در آن لحظه كند و اگر انجام داد  نمي
ناً كرنش كننده در مقابل حاكمان و سالطين هم همان لحظه دلـش از نـور ايمـان    عيزند.  مي

 اوكنـي عملـي خـالف نظـر      در محضر يك صاحب مقام دقـت مـي   نهوگچتهي شده است. 
قـت  د ،هـاي مـا اطـالع دارد    كـاري  انجام ندهي ولي در حال قيـام عنـداهللا كـه از تمـام ريـزه     

 ،»والسالم«گفتي تا پايان » اهللا اكبر«وي او وقتي نداري كه در حال نماز روبرتوجه كني!  نمي
اي كـه همـه چيـز تـو در محضـر       در مقابل خدايي ايستاده اينكههمه چيز به ذهن تو آمد جز 

  اوست!

  كسب نورانيت يقين در اصول عقايد

اي حاصـل   هـاي جـدلي و مدرسـه    سكون و اطمينان قلب با مباحثه و بحث ،در اصول عقايد

مي حـاوي شـبهه و پاسـخ اسـت و نـورانيتي بـا آنهـا بـراي انسـان حاصـل           شود مباحث كال نمي

د يـروي و تقليـد بـه اصـول معتقـ     شود. همان گونه كه تقليدي كه عوام دارنـد و بـا همـين پ    نمي

  است:وابسته به اين عوامل  ،كند بلكه حصول نورانيت و يقين آن اند نورانيتي حاصل نمي شده

  رهاها و زنگا الف: پاكي نفس از كدورت

ها، هواي نفـس و   ها، خودپسندي اگر انسان نفس خود را از تعصبات جاهالنه، جاه طلبي
                                                            

 11، ص 41وار، ج ؛ بحاراالن19، مجلس ;امالي صدوق .1
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كرد نورانيت برايش حاصل خواهـد  » تخليه«پاك كرد و در يك كالم خود را  رذائلديگر 

به تحقيق رستگار شد آنكـه نفـس را   � 1}َقد َأْفَلح مْن زكَّاها{: فرمايد شد چنانچه قرآن مي
تابد كه دل را از صـفات ذميمـه پـاك، بـه      نور الهي در دل انسان مي در صورتي تزكيه كرد.

نـور علـم او را   حتـي  رياضت و مشقت مشغول شود و حرمت نگه دارد و آن وقت است كه 
ـ  لـبِ ي َقف فه اُهللانور يقُذ لمالع« :كند روشن مي هـا و   و در صـورتي كـه پـرده    ،»ن يشـاء م

الهي برايش روشن خواهد شد. البته اين يقـين، و نورانيـت    حجاب را كنار زند حقايق عقايد
برخـي   و داراي درجات است و مردم مراتبشـان مختلـف اسـت، برخـي نورانيـت قـوي       ،آن

هـر  «ضعيف دارند. چنانچه استعداد مردم در يادگيري انواع صـنايع و علـوم متفـاوت اسـت:     
  2».كس سعي و تالش كند طبق كارش به مقصد خواهد رسيد

  قويت بذر ايمان با عبادتت ب: 

نوع انسانهاي مؤمن اگرچه اعتقادشان محكم و قوي اسـت امـا در وهلـة اول ايـن گونـه      
نبوده است چون ايمان آنها عوامانه و با پيروي از پدر مادر بدست آمـده اسـت. همـان طـور     
كه گفته شد اين ايمان كافي است امـا بـه واسـطه برخـي اعمـال، عبـادات، اذكـار، زيـارت         

شود. مانند بذري اسـت كـه در زمينـي نهـان شـده اسـت و شـما آن را         تر مي قوي ^امانام
كنيد. اصل عبادات ظاهري هم به مانند آبياري براي كشـت اسـت. هنگـامي كـه      آبياري مي

تـر   انسان به چيزي اعتقاد پيدا كرد با عبادت، شنيدن گفتار حق و اذكـار، ايمـانش مسـتحكم   
هـاي ظـاهري    عبادت 3.}كريذل الَةالص قِمأَ{: فرمايد ه ميخواهد شد. براي همين است ك

كه جاي خـود را دارد، اگـر شـما اهـل مطالعـه بـا تأمـل و تـدبر در قـرآن شـويد، احاديـث            
را بخوانيد، با انسانهاي صالح و داراي فضل و كمال رفت و آمد داشته باشـيد، در   ^امامان

ت افراد با ايمان، اهل خضوع و خشوع را مجالس علم و علم اندوزي حاضر شويد، سرگذش
بخوانيد؛ اينها همگي در تقويت ريشه ايمان شما اثر دارد و به رشد و نمو و تربيت بذر ايمان 

: رسـد كـه   اي كه شجرة طيبة آن در دل رشد كرده به جايي مـي  كمك خواهد كرد به گونه

                                                            
 9)، 91. الشمس(1
 513، ش: 110، ص 1؛ كنز العمال ج 157، ص 5االنوار، ج نك: بحار ’. مضمون روايتي از رسول اكرم2
 14)، 20. طه (3
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  1.}ماءي السها فرعو َف ها ثابتصُل��{
افكنان، حشر و نشـر داشـته   هاي غير مؤمن و شبههارد كه انسان با انسانبنابراين لزومي ند

هـاي فاسـد العقيـده    باشد و خودش را در معرض گرداب شبهات قـرار دهـد. بايـد از انسـان    
هاي آنان در روح و ذهن او اثر  دوري كرد چون انسان اگر اهل علم و فضل نباشد تشكيك

ند؛ البته اگر افرادي از اهـل فضـل و علـم باشـند كـه      ك دار مي گذارد و ايمان او را خدشه مي
  يفه دارند وارد اين وادي شوند.ظگويي برآيند آنها و بتوانند از عهده پاسخ

  مراتب يقين

 ،به كيفيت يـا كميـت يقـين    با توجهيقين داراي مراتب است و  ،گونه كه گفته شدهمان
كـه اگـر    كـرديم نقـل   9ر اكـرم مراتب آن هم داراي آثار و مراتبي است. چنانچه از پيـامب 

 2توانسـت در هـوا هـم راه بـرود.     يقينش بيش از اين بود عالوه بـر روي آب، مـي   ×عيسي
  مراتبي كه براي يقين گفته شده عبارت است از:

  مرتبه اول: علم اليقين

بـا واقـع و خـارج     مطابق ،اعتقادش هم محكمو علم دارد به حقيقتي در اين مرتبه انسان 
آن را درك كـرده   ،انسان خودش چيزي را نديده اما از لوازم و آثـار گرچه  اينجا. در است

برد به عنوان مثال: شما از پشت كوهي دودي كه به هوا خاسته است را مشاهده  به آن پي مي
اي آن كوه افروخته شده است. انساني كه بـه  ربريد كه آتشي در و بالفاصله پي مي ،كنيد مي

پـي بـه وجـود     ،كـه در نظـام خلقـت وجـود دارد     ياز موجوداتوجود خدا يقين و علم دارد 
 وبرد كـه آنهـا را خلـق كـرده اسـت بـه همـين مرتبـه از يقـين قـرآن اشـاره دارد             خالقي مي

در خدايي كـه   آيا شك است«، 3}َأفي اللَّه َشك فاطِر السماوات و اْلَأرِض{ فرمايد: مي
يه شريفه خداوند با يك پرسـش بـديهي و فطـري    در اين آ .»آفرينندة آسمانها و زمين است

خواند كه به آثـار هسـتي نظـر كنـد و آن وقـت اسـت كـه ديگـر در وجـود           انسان را فرا مي
و ، و في اْلَأرِض آيـات لْلمـوقنينَ  { فرمايـد:  خداوند شك نخواهد كرد. در آيه ديگر مي
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هـايي اسـت و نيـز در    ي اهـل يقـين نشـانه   و در زمـين بـرا  «، 1}في َأْنُفسُكم َأَفـال ُتبصـُرونَ  

خـدا بـرد و ايمـانش    بـه  واقعاً از اين عاليم هستي پـي  اگر انسان  ».نگريد؟!آيا نمي ،خودتان
يسـتدل  يـف  َك« فرمايـد:  خواهد شد كه مـي  ×داءهمحكم شد مصداق اين كالم سيد الش

كليع بما هو في وجوده ِإفتقٌر مغيرك يكون َأ ،ليكما َل ِرالظهو مَنل حتـي   يس لـك
،المظهر لك ويكوَن ه متي غحتي َت بتليل يـدلّ دلي ِإ حتاج ع ليـك  و متـي ب عـدت 

َخسـَر  ك عليهـا رقيبـًا و   ، عميت عيٌن ال تراليكل ِإوصتي ُتالَّ هِي اآلثار وَنُكحتي َت
فـارجعني  الهي! امرت بالرجوع الـي اآلثـار    .عبد لم َتجعل َله من حبك نصيبًا صفقُة

  2.»اليك بكسوِة االنوار...
فرمايند مقامي باالست ولي به همين اندازه كـه مـا    مي ×البته اين مقامي كه امام حسين

ترين مرتبـه يقـين كـه همـان علـم       يات الهي يقين پيدا كنيم مصداق نازلآاز آثار و عاليم و 
لقـت آيـات الهـي،    دقـت در خ  ،گونـه از يقـين  اليقين است خواهيم شد. راه رسـيدن بـه ايـن   

ظرايف آن و تدو علمي است كه در آنها به كار رفته است. ر در حكمت، قدرتب  

  مرتبه دوم: عين اليقين

كنـد  شيء مورد يقين را به عينـه مشـاهده مـي    اين مرتبه از علم باالتر است و انسان خود. 
  .دكني مشاهده مي خود آتش را اينجابرديد، در  اگر در مرتبه اول شما از دود پي به آتش مي

انسان صاحب يقين در اين مرحله خدا  .گونه استهمين ،دربارة يقين به حق باري تعالي
 ،اي باالتر از مشاهده با چشم سر، يعني با چشم بصـيرت و بـاطن   مشاهده ،كند را مشاهده مي

محـال   است و احاطه به مجردات با موجودي مـادي  چون خدا مجرد ،كند خدا را درك مي
هرگـز مـرا نخـواهي    «  ،Fرانـي لَـن تَ G: فرمايد مي ×خداوند به حضرت موسي اينكه .است
تـوان بـا    و خـدا مجـرد اسـت و نمـي     ،از اين جهت است كه ما مادي هستيم و ضعيف،»ديد!

اتي  مشاهدكه  ،اي هم هست باالتر از علم است اگر مشاهده .چشم مادي پي به مجردات برد
  .استاز سنخ عالم غيب 
ـ ر يـت أرَأ: «سـوال كـرد   ×ذعلَب يماني از امير المـؤمنين  ،رهدر همين با بآيـا   ،»؟ك
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ـ اَ �كن بالـذّ َأب لم عَليلك يا ذو: «اي؟! حضرت فرمودنـد  خدايت را ديده ـ  عب م د ربـًا َل
»رهَأ

1

. مـراد  كـنم عبـادت   را نديـده خـداي  از آنهـا نيسـتم كـه    مـن  واي بر تـو اي ذعلـب   ، 
در جاي ديگـري بـا كمـي     .ام و بصيرتم خدا را ديده با چشم دل اين است كه: ×حضرت
يعنـي يكـي از علمـاي    ـ بـري   ح«نقل شده است كه:  ×مضمون از امام صادق ناضافه همي
خـدايت را   ،كنـي  آمده و سوال كرد: آيا وقتي خـدا را عبـادت مـي    ×خدمت علي ـيهود  
 !اي؟ : چطور ديـده بريح ؛كنم من پروردگار نديده را عبادت نمي :فرمود ×علي !بيني؟ مي
م نيست، لكن به حقيقـت ايمـان   جسشود چون  : واي بر تو! او با چشم سر ديده نمي×علي

2.»شود يقين ديده مي و بصيرت  
توجه تام به خـدا، و تصـفيه نفـس از     هاي بسيار، رياضت ،راه رسيدن به اين مرتبه از يقين

كه انساني آتـش را بـا چشـم     گونههمان ،تام براي نفس است تجرّدنفساني و حصول  رذائل
  ديده است و به وجود آن پي برده است.

  مرتبه سوم: حق اليقين

داخـل آتـش   بـه آن نزديـك شـده و     ،انسان به جـاي ديـدن آتـش از دور    ،در اين مرتبه
مانند كسـي كـه    ،برد سوزاند آن وقت پي به آتش مي آتش او را نمي اي كهبه اندازه رود مي

  برد. شود و آن وقت پي به وجود آب مي غرق نمي در آنو شود  داخل آب مي
و ربط حقيقي و پيچيده شدن حقيقي در ذات حق وجـود دارد   ،وحدت معنوي اينجادر 

انـد و از او  د اي از خـالق و معقـول مـي    همربط بين عاقل و معقول اسـت و عاقـل خـود را شـ    
البته اين  .كند ه ميباطني دايم، فيض وجود و افاضه حق را مشاهد به بصيرت نيست ومنفك 

اي ايـن ربـط شـديد     بـه گونـه  و او هستيم  عين ربط بهيعني ما  .ني حرفي استعربط همان م
ولـي در عـين حـال كـه غـرق در       يم!ديـد  ميرا او  ،شد خدا را با چشم ديد است كه اگر مي

يقـين بـه وجـود آتـش را بـا      كه كسي مانند  .چشم سر مشاهده كنداو را با تواند  اوست نمي
 عارفاني هم كه داخل آتش و گرداب انـس و حـب   .سوزد يابد ولي نمي تن داخل آن ميرف

انـد و بـه قـدري در مشـاهده      ربط به ذات حق ديدهاند آنها هم خودشان را به نحو  الهي شده
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ان بـه  شـ بيننـد و هميشـه توجه   غيـر حـق تعـالي ديگـري را نمـي      ،اند كه جمال حق غرق شده

  اند. ات حق ديدهحاز رش اي هحشرخداست و ذات خود را 
راه رسيدن به اين مرتبه از يقين، زانو زدن در كالس درس فلسفه، كالم و عرفان نيسـت  

كـردن عـادات و   تـرك  و هـم چنـين    ،خواهـد  هاي سـخت مـي   ها و مجاهدت رياضت ،بلكه
هاي نفس شـيطاني   و خاطره خلجاناتبايد در اين مرتبه  !هاي دنيا و اصول شهوات ينخواست
هاي مردار طبيعت پاك و طاهر كنـي تـا مشـاهده حضـرت      كني و خود را از چركي را قطع
  گويد: كني! شاعر عرب ميحق 

  عالمدامـتها ِبهرـا َطـا و مـواهـس    ن تري بها     ـري ليلي بعيـَو كيف ت
 ،ها بيني كه ديگران را با همان ديدي! و آن چشم را با اشك چگونه با چشمي ليلي را مي

  !رديپاك نك
تواني به مشاهده حـق   نمي ،كني كه پاك نيست شما با چشمي كه ديگران را مشاهده مي

  !و طاهر كني تا خدا را ببيني طيب  پاك،بايد آن چشم را  !پردازي
برداري از حالل دنيا هـم   البته قطع كردن عاليق و زخارف دنيوي جاي خود دارد و بهره

 1»!ميـرا مينـي يـا ح  لَِّك«فرمودنـد:   عايشه مي به 9معروف است كه پيامبر اكرم .جاي خود
دنيا عرضي است ولي توجـه  حرف بزن! اين توجه به ظواهر  !يعني حميرا با من هم كالم شو

يش از حد غـرق نشـود از حميـرا    ب اينكهو براي است به سوي خدا   9ذاتي حضرت رسول
ايد توجهي هـم بـه   براي جهانيان است و برحمت  9واهد با او حرف بزند چون پيامبرخ مي

  شده باشد. منقطعكلي از مردم و جامعه  ربه طو اينكهاين دنيا، مردم و جامعه داشته باشد نه 

  مرتبه چهارم: حقيقت حق اليقين

 اينجااما اي! شده ! عين ربط و جلوة حقرا بيني نه ما سوي اهللا در اين مرتبه نه خود را مي
اي و غيـر حـق چيـزي را     فـاني فـي اهللا شـده   تـو ديگـر    !بينـي  بط و خـودت را نمـي  و رجلوه 
در اين مرحلـه تـو در انـوار     .داني كه غير حق ديگر چيزي نيست ميبا عمق جان بيني و  نمي

                                                            
ندارد . با اينكه اين عبارت مشهور است اما در مصادر روايي، عين آن يافت نشد و برخي اعتقاد دارند اصل 1

؛ ولـي  280، ص 6؛ تفسـير حقـي، ج   484ص  2؛ تفسير نيسابوري، ج 1584ص  1الموضوعات، ج  ةچون: تذكر
چنين نك: فـيض القـدير، ج    آمده است. هم 161، ص 4در برخي از مصادر غير روايي مانند احياء العلوم، ج 
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شـوي كـه نـه     آنقدر محـو مشـاهده حـق تعـالي مـي      1اي! اي و سوخته آتش الهي داخل شده
يكـي از مصـاديق   هيم داني اگر بخوا مي .بيني خودت، نه ربط تو به او و نه هيچ ديگر را نمي

  يقين!حق را بايد مثال زنيم؛ به مانند اوست حقيقت  ×بارزش را بگوئيم اميرالمؤمنين علي

  شرايط انعكاس معارف و صور عاليه در نفس

تجزيـه و   ،فكـر  ،بـا مجـرد اسـتدالل   و خواهـد   نفس نـوراني مـي   ،يقين گفته شدآنچه از 
اه تصـفيه كنـي، بايـد توكـل بـر غيـر خـدا        بلكه بايد نفس را از گنـ  ،آيد تحليل به دست نمي

كارهاي عملي انجام دهي. اگر همة اوقات به فكـر فرزنـد و عيـال و خانمـان      و نداشته باشي
و  اسـت  آسـان  اينهـا تو تزلزلي هست. حقيقت امر اين است كـه گفـتن    هستي بدان در يقينِ

  نداني! نچشيتا تنتناني حلواي  !كردن سخت عمل بدانها
يم: نفس چون ئبزنيم كه قريب به ذهن باشد بايد بگوبراي نفس هيم مثالي و اما اگر بخوا
شـود در نفـس هـم همـين گونـه       ها مـنعكس مـي   گونه كه در آئينه صورتآئينه است. همان

شـكل آئينـه تمـام باشـد،      :كـه مانند اين كند ها را منعكس مي آئينه با شرايطي صورت .است
ايل و مانعي ميان صورت و آئينه نباشد، آئينـه  جوهرش صيقلي باشد، مقابل صورت باشد، ح

خواهـد  مـي اي اسـت كـه اگـر     س انسان هم مانند آئينهفن .رو گيري نه پشت آنرا به جهت 
  شرايط زير را داشته باشد:بايستي ال و مطالب عالم باال در آن منعكس شود عصور عقل ف

اگـر   .ري از نقصان باشدگونه كه جوهر آئينه نبايد ناقص باشد نفس هم بايد عاهمان. 1
تواند صور و معارف را  نمي ،معلومات در او متجلي نشدههنوز د كودكي باشد كه ننفس مان

 ، در خود منعكس كند.عالم باالاز 

 پلشـتي و  نفـس هـم بايـد از    ،گونه كه آئينه بايستي صاف و بـدون زنگـار باشـد   همان. 2
ـ   آداب و و ثئخبا ،لماتظكدورت  ،كينه ،هاي شرك زشتي ب رسوم شهوات، پـاك و طي
 باشد.

گونه كه بايد توجه داشته باشي آئينـه تـا روبـرو نباشـد، نقـوش در آن مـنعكس       همان .3
                                                            

ند؛ كداميك حاضريد ا روزي شاه پروانگان آنان را گفت: از چيزي به نام شمع برايم خبر آورده: «اند . گفته1
چيزي است كـه نـور دارد، شـاه     پرِ پرواز در آورده از شمع خبر آوريد؟ يكي پر كشيد، رفت و آمد و گفت:

گفت: نشناختي! ديگري پركشيد آمد و گفت: گرما هم دارد شاه گفت: تو هـم نشـناختي! سـومي رفـت: بـا      
حـال برنگشـت! شـاه گفـت: تنهـا او       بالي سوخته برگشت شاه گفت: تو هم نشناختي! چهـارمي رفـت، و تـا   

 ل).، (م ،شناخت و بس!
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شود، نفس هم بايد به طور تام و تمام متوجه مطلوب باشد. نفس نبايد در امور دنيـوي و   نمي

 فرو رود. ،ش و سوءهاي مشو اسباب معصيت و خاطره

بين صورت و آئينه نبايد باشد، نفس هـم بايـد خـالي از مـوانعي      گونه كه مانعي همان. 4
چون تعو معارف. ،نفس ةحجاب است ميان آئين اينهاكه  ،ب و تقليد باشدص 

شـود، نفـس هـم بـراي درك      اگر آئينه به پشت باشـد صـورتي در آن مـنعكس نمـي     .5
لـوب برسـاند و حسـاب    ها تو را بـه مط  بايد مقدمات و استدالل .مقدمات داردبه معارف نياز 
به پشت آن خواهي باي است كه  مثل آئينهوگرنه  .تو را به اشتباه و غلط نيندازدتا شده باشد 
   و انتظار داشته باشي صورت تو را منعكس كند! نگاه كني

ات پنج شرطي كه ذكر شده بسيار مهم است تا نفس بتواند از عـالم بـاال    هسـتي را   واقعيـ
شـود در او   غيـب مـي  از عـالم  اتي كـه  ضـ افاتـا  يشه مستعد است درك كند. نفس انساني هم

است كه  اين برايو منعكس شود و به همين جهت است كه از ديگر مخلوقات متمايز شده 
ماَنَة عَلى السماوات و اْلَأرِض و اْلِجباِل َفَأبيَن َأْن يحمْلَنها و َرْضَنا اَألِإنَّا ع{ :فرمايد مي
همانا بار امانت را بر آسـمانها و زمـين و كوههـا عرضـه     « ،1}ْنساُنمْنها و حمَلها اِإلْشَفْقَن َأ

كــرديم ولــي آنهــا از حمــل آن خــودداري كردنــد و از آن بيمنــاك شــدند و انســان آن را  
اسـتعداد و قابليـت    ،معرفت الهي اسـت كـه ذاتـاً نفـوس     مراد از امانت الهي همان». برداشت

بـه ايـن   از قبول امانت الهي محروم اسـت   يرا دارا هستند. و اگر نفس پذيرش اين فيض الهي
در قرآن بـه برخـي از ايـن موانـع      .گانه ذكر شده در آن وجود دارد موانع پنجدليل است كه 

ُأمـٍة    ِإنَّا وجدنا آباءنا على{ :گويد اشاره دارد مثالً درباره تعصب و تقليد از زبان كفار مي
قـاَل   من قبلك في َقريٍة من نـذيٍر االّ ، وكذلك ما ارسلنا آثاِرهم مهَتدوَن  و ِإنَّا على
ـ مٍة وِإلي ُأنا عّنا وجدنا آباءِإمترفوها  بلكـه گفتنـد: مـا    « ،2}قتـدونَ م ِمها علـي آثـارِ  ّن

قبـل  اي گونه در هـيچ قريـه  ايم. و بدينپدرانمان را بر ديني يافتيم و بر آثار آنها هدايت شده
كه مترفين از آنها گفتند: مـا پـدرانمان را بـر دينـي     اي نفرستاديم مگر ايناز تو اخطار كننده

                                                            
 72)، 33. االحزاب (1

و إِذا قيل لَهم اتبعوا ما أَنزلَ اهللاُ قالُوا بـل نَتّبـع مـا وجـدنا عليـه      G: 21)، 31؛ لقمان (23 - 22)، 43. الزخرف (2
 .Fآباءنا
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 أطَعنـا {فرمايـد:  مـي  در قيامـت  آنهـا  يـا از زبـان  ». كنيمايم و ما از آثار آنها پيروزي مي يافته
از  بطـه در همـين را ». ما حاكمان و بزرگـان خـود را اطاعـت كـرديم    «، 1}سادَتنا و ُكبراءنا

د علي الفطرِة حتـي يكـوَن َابـواه    ُكل مولد يوَل«اند:  نقل شده كه فرموده ’پيامبر اكرم
هيوي و جداَنهَنمي ساَنه وصپدر و  اينكهشود تا  هر مولودي بر فطرت پاك زاده مي« 2،»راَنه

 ،سـني شـدن هـم گـاه     حتي شـيعه يـا  يا  .»كنند  وسي يا نصرانيجو مادرش او را يهودي، يا م
 واقعيات ،حال آن كه بايد با استدالل و منطق ؛بستگي به پدر و مادر دارد و تقليد مؤثر است

 را پذيرفت.

نقـل   |از پيامبر اكـرم است ها  دربارة مانع ديگر براي نفس كه همان زنگارها و زشتي
 لكوتلي مِإي آدم َلَنظروا نب لوِبلي ُقيحومون ع يَنياطالَش نَّوال َألَ«شده كه فرمودند: 

هـا  انسانهمانا  كنند،را احاطه مياگر نبود كه شياطين اطراف قلب  3،»ماوات و االرضالس
 ينها و زمآسمانملكوت شد و بني آدم به  و ظاهر ميمشخص هدايت شده، حقايق برايشان 

 ،»نظـر « ؛فـاوت دارد ت »نگـاه «با  ، در اين روايت و ديگر روايات»نظر« ،دانيد كرد. مي مينظر 
  گويند. ر و دقت را ميتفكّ ،رهمراه با تدب ديدنِ

  

  

  

  

  

�

                                                            
 67)، 33. االحزاب (1
 393، ص 2حمد حنبل، ج ؛ مسند ا187، ص 58. بحار االنوار، ج 2
 ، مانند آن.31861، ح 399، ص 11؛ كنزالعمال، ج 163، ص 56. بحار االنوار، ج 3



 

 

  

  

  

  

  

  تفكر
�  

خواهـد يـك شـكل     وقتـي انسـان مـي    .سير نفس از مقدمات به سوي مقاصـد  فكر يعني:
با فكر تنظيم خواهد  اينهارسد.  و سپس به نتيجه ميچيده  صغرا، كبرامنطقي را درست كند، 

يكي از معاني باب تفعل اين است كه عملـي را   .لاست و از باب تفع تفكر از مادة فكر .شد
 رواسـت از ايـن   در مبـدء  فرو رفتن و تـدبر  ،علمعاني باب تفّديگر از  .به خود تكليف كنيم

 زيد يعنـي: زيـد در علـم طـب فـرو      ببتَطَّچه: ن يعني فرو رفتن در فهم دين چنانه در ديقّفّتَ
 اين معني است كه نفس انسان در فكر فـرو رود و آن را ادامـه دهـد.    تَفَكُر هم به .رفته است

است كه پس از تفكر در دقـايق   1هاي آفاق و انفس آيات و نشانه در اينجا مبادي و مقدمات
معرفـت انسـان بيشـتر     ،اسـت  مقصـد اصـلي  به خالق و آفريدگار آنها كه  ،هاي آن و ظرافت

  خواهد شد.

  اياتيات و روآاهميت تفكر از منظر 

كـه  شـده،  در آيات و روايات نسبت به تفكر و تدبر در آفاق و انفس تاكيدهاي زيـادي  
  :كنيم به برخي از آنها اشاره ميبراي رعايت اختصار 

  يات: آ

و َلم يَتَفكَُّروا فـي َأْنُفسـِهم مـا َخَلـَق اللَّـه السـماوات و       َأ{ : 8سوره روم آيه . 1
خـدا   كـه  كننـد در نفـوس خودشـان    مردم فكـر نمـي   آيا« ،}ا ِإالَّ ِباْلحقِّاْلَأرض و ما بيَنهم

خلقـت آسـمانها و زمـين خلقتـي      »و بين آنها را به حق خلق كـرده اسـت؟!  زمين  ،هاآسمان
                                                            

 .گويندرا مي هاانفس: نفوس خود انسان و . آفاق: موجودات عالم وجود1
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گويـد: بـا    عقل مياست كه براي همين عبث، بيهوده و باطل نيست و بر اساس مصالح است 
  مقابل خدا مطيع و خاضع باشيم.در بايد گيريم كه  اين تفكر نتيجه مي

َأ و َلم يْنُظُروا في مَلُكوت السماوات و اْلَأرِض و مـا  { :185سورة اعراف آيه . 2
ْن َشيم َخَلَق اللَّه نچـه خـدا از   آدقت نكردند در ملكوت آسمانها و زمـين و  آيا مردم « ،}ء

نظر گونه كه گفته شد همانشده،  »نظر«ه يه شريفه تعبير بآدر اين  ».اشياء خلق كرده است؟!
تأمـل و تعمـق در   بـا  نظـر نگـاهي اسـت كـه همـراه       ،نگاه كردن تفاوتش در اين است كه با

و عـالم   »ملكـوت «، عـالم نفـوس را   »جبـروت «عالم عقول را  ،و در اصطالح چيزي باشد،
 ؛مانها و زمـين كنندة آس اداره  يعني:در اين آيه گويند ولي ملكوت  »عالم ناسوت«ملك را 

هستند.و خلق بين حق  و اگر مراد نفوس باشد يعني نفوسي كه وسايط  
 ،}ُقْل سيُروا في اْلَأرِض َفـاْنُظُروا َكيـف بـدَأ اْلَخْلـقَ    { :20سوره عنكبوت آيه . 3

كـه چگونـه خداونـد عـالم خلقـت را خلـق كـرده        پس نظر كنيـد   ،در زمين سير كنيد بگو:«
سـمان و زمـين و مخلوقـات    آقـت در  دنسان در خلقت خدا سير كرده، هنگامي كه ا .»است

  عبرت خواهد گرفت. ،آنها كرد
اختالف الّليـل  ِإنَّ في َخْلِق السماوات و اْلَأرِض و { :190سوره آل عمران آيه . 4

ت بـراي  هـايي اسـ   نشانه ،همانا در خلقت آسمانها و زمين«، }َلĤيات لُأولي اْلَأْلباِبوالنَّهار 
اهل فهـم و   و يه شريفه يعني صاحبان تفكرآ. مراد از صاحبان دل در اين »مغزصاحبان دل و 

  شعور.

  :روايات

  در ميان روايات، تفكر اين گونه مورد تاكيد و توصيف قرار گرفته است:
 1.»قلب البصير ر حياُةالتفُك: «|رسول اكرم ؛بنياحيات دل تفكر،  .1

فكرُة ساعٍة خيـٌر مـن   : «×امام صـادق  ؛سال عبادت يكتفكر يك ساعت برتر از  .2
ولـي  باشـد  براي اينكه يك عبادت ممكن است فقط ذكر زباني و لقلقـه زبـان    2.»عبادة سنٍة

جهـل  عمـق  انسـان را از   ،يك ساعت فكر ، ممكن استپشت آن نيست ولي علم و بصيرت
                                                            

 34، ح 28، ص 1هم نقل شده است، همان، ج ×؛ اين روايت از علي2، ح 599، ص 2، ج الكافي. 1
 325 ـ 324و با اين مضمون، همان، ص  32، ح 327، ص 68ر، ج . بحاراالنوا2
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 برساند.شناخت و معرفت به اوج 

ـ  فكـرِ الَت إدماُن بادِةالع فضُلأَ: «×ادقامام ص ؛تفكر برترين عبادت .3 فـ  ي اهللا و ي ف
فكـر كـردن در    .»ها استمرار فكر و تأمل در خدا و قـدرت اوسـت   بهترين عبادت« 1،»هدرتُق

 اينكـه ولـي   .صـفات خـدا عـين ذات اوسـت     اينكـه و او خدا يعني اصل وجود خدا، صفات 
ن ما معلول خدائيم و احاطه معلول انسان بخواهد در ذات خدا تفكر كند نهي شده است چو

ولـي در خـدا، صـفات او و عجايـب مخلوقـات او اجمـاالً        ؛پذير نيسـت  علت امكان به ذات
بـل او و  كـه كـرنش و تواضـع در مقا    ،توان فكر كرد كه به دنبـال آن انسـان را بـه عمـل     مي

 .دارداحكام اوست، وادار مي

 .2»فكر يدعوا إلي البّر والعمل بهلَتا« :×علي ؛نيكي و عمل به آنبه دعوت  ،تفكر. 4

ـ ج جاف عن الليـلِ  و لبكَنبِّه بالتفكر َق« :×علي ؛تفكر موجب آگاهي دل. 5 ك نب
تقـواي  لويـت را از شـب كنـار بكـش و     هپبا تفكر قلبت را آگاه كـن و  « 3،»ربك اَهللا واتِق

در ايــن روايــت  .شــود يبــا فكــر و تــدبر قلــب انســان بيــدار مــ ».پروردگــارت را پيشــه كــن!
هميشه بـه فكـر خـواب شـب مبـاش و از      پس  ،داري كرده سفارش به شب زنده 7حضرت

 !دار و تقواي الهي و حريم خدا را نگه !نماز شب غافل مشو

بـا  « 4،»بَشعكر يستدر الرأي المالف إجالِةبِ« :×امام بـاقر  ؛ي مفيدأنتيجه و ر ،تفكر. 6
مانند درخت و گياهي كه ثمر داشـته   .»آيد دست ميه بارد دي كه اثر يرأ ،جوالن دادن فكر

 و مفيد است.

ـ الف« :×امـام صـادق   ؛. هـا و زيـادي آگـاهي و...    بـدي  ةتفكر آئينه خوبي، كفار. 7 ر ُك
ءارمة الحو كفارُة السيئات و ضياء للقلوب و ف سناتصابٌةِإلَخلِق و ا حُةس الح في ص

 5،»عبـد اهللا بمثلهـا  ٌة في العلِم و هي خصـلٌة الي داستزا ب وقطالع علي العواِإو المعاد 
آورد و موجب  هاست و براي خلق وسعت مي ها روشني دل ها، كفارة بدي فكر آئينه خوبي«

                                                            
 3، ح 55، ص 2ج  ، الكافي. 1
 5. همان، ح 2
 1، ح 54. همان، ص 3
 »ه الخواطريالناظر وتنب هةنز«. مجموعة ورام 4
 20، ح 326، ص 68. بحاراالنوار، ج 5
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كنـد و فكـر چيـزي     علم را زياد ميفكر  ؛رسيدن به مصلحت معاد و اطالع از عواقب كارها
 .»شود خدا عبادت نمي آناست كه به مانند 

مـا  نَِّإفي الصالة و الصـوِم،   كثرٌة بادُةَليس الع« :×امام رضا ؛عبادت واقعي ،تفكر .8
عبادت كثرت نماز و روزه [ظـاهري] نيسـت، همانـا    « �»1اهللا عّزوجل مِرفي َأ التفكُر بادُةالع

 ».استدستور و كارهاي خداي عزوجل در  دقت و فكرعبادت 

 اهللا ةفمعر ةمقدم ،تفكر در مخلوقات

انسـان را   ،كه گفته شد اصل تفكر اگر در مبادي و مقدمات عالم هستي باشد گونههمان
در نظـام  انسـان  اگـر   .علي زيـادة المعـاني   زيادة المباني تدلّرسـاند و   به مبدء و معاد مي

يابد و پس از بررسي به مقصد اصـلي   ، از دقايق آن آگاهي ميكندوجود عميقاً تأمل و تدبر 
د. ايـن حركـت و سـير از مبـادي و مقـدمات بـه معـاني و        كه معرفت خداست خواهـد رسـي  

هسـتي و بـه   به كُنه سير معنوي است. اگر كسي بخواهد بلكه يك سير مادي نيست  ،مقاصد
اسـت ولـي در حـد     يكار شاق، مشكل و گاه محال ،مشروح نظام وجود و مخلوقات پي برد

   .معرفت رسيدتوان از يادآوري و دقت در دقايق به سر منزل  توان و اجمال مي
از چهار قسـم خـارج نيسـتند:     ،بندي كنيم به طور كلي اگر بخواهيم موجودات را تقسيم

اگر انسان بخواهد همة اين موجودات با انواع،  .مركب ـ4بسيط  ـ3جوهر  ـ2عرض  ـ1
معاني ظـاهري و   ،خواص ،ام، اصناف و با توجه به اختالف صفات و هيئات، لوازم، آثارساق

نيازمنـد صـرف عمـري طـوالني و نوشـتن      ـ ، حتي به طـور اجمـالي    ـ ا بشناسد،  باطني آنها ر
هـاي ايـن عـالم را بدسـت آورنـد بـه        و اهل تحقيق اگر بخواهند ريـزه  ،فصول طوالني است

سه  ،گويند مي» ناسوت«همين عالم ماده و طبيعت كه به آن  .مقدار اندكي شايد دست يابند
  قسم است:

 زمين است از عناصر اربعه چون آب، خاك، هـوا و آتـش   و آنچه درالف: عالم زمين 
  است.، تشكيل شده انسانها و حيوانات، نباتات و

  ،دبـا  ،در اين جو .عرض و عمق است ،كه داراي طول ؛كه همان فضاست ب: عالم جو
  .ابر، رعد و برق باالتر از زمين است

                                                            
 4، ح 55، همان، ص الكافي. 1
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ن كـه در نجـوم   هم جزو عالم ناسوت است. خورشيد، مـاه، سـتارگا  م سماوات لج: عا

گوينـد كـه همگـي قابـل      مـي   كهكشـان آنها گفتند و امروز به  گانه مي قديم به آن افالك نه
  .اند لمس و درك

عوالم ديگري است كه در نهايـت منتهـي    ،فوق ناسوت .گانة طبيعت است اين عوالم سه
  گويند. مي» وتهها«شوند به ذات باري كه با قطع نظر از صفات به آن عالم  مي

مخلوقـات زمينـي   دقـت در عـالَم   در بـاره   ،27 ـ26وند در سورة مباركه فاطر آيات خدا
و  هـاي رنگارنـگ   كـه از آن ميـوه  اي كـه خداونـد آب را فرسـتاده     يا نديدهآفرموده است: 

 ،هـاي سـياه   از آن سـنگ كـه  كنـد   و سپس به معادن اشاره مي ؟!گوناگوني پديد آمده است
هـا و چارپايـان مختلـف     پس از آن به انسـان  .شود اج ميو سفيد و سرخ استخر تربرخي سياه
كه در عالم هستي آب شناسـي، معـدن شناسـي حيـوان      اينهاپس از يادآوري  .ندك اشاره مي

إِنَّما يخْشَى اللَّه منْ عبـاده   {فرمايـد:  مي ؛داردگياه شناسي وجود  و شناسي، جامعه شناسي
لَماءدر ايـن آيـة    مـراد از دانشـمندان  ». ترسـند كـه از خـدا مـي    همانا تنها دانشمندانند« ،}الْع

م و ه عـال كچرا هاي دانشگاهي است  ها نيست بلكه رشته و حوزهاصول، شريفه علماي فقه و 
از خدا خشيت و ترس دارند چون با پي بردن به عظمـت الهـي در    ،مخلوقات هستيآگاه به 

 ،قابل خالق آن خاضـع خواهـد شـد   خواهي نخواهي انسان در م ،اين موضوعات مورد اشاره
  دل انسان از سنگ باشد. اينكهگونه است مگر معموالً اين

  تفكر در ذات حق!منع 

انـد چـون موجـب     انسان را از تفكر در ذات حضرت حق نهي و منـع كـرده   ،در روايات
اند: مـا معلـول    چنانچه در فلسفه گفته .رسد و به جايي هم نميشده حيرت، و اضطراب عقل 

التفكر في اهللا  اكم ويإ« نقل شده: 7از امام باقر .م واحاطة معلول بر علت محال استهستي
پرهيزيـد از تفكـر   ب« 1،»هخَلق لي عظيمِإوا ه فانظرُتمظَلي عإوا نظرُم أن تَردتُأذا إو لكن 

. و »كنيـد در ذات خدا و اگر خواستيد دقت كنيد در عظمت خداوند، به خلق بزرگش نگاه 
ـ فَّتَ« نقـل شـده:   9ر اكـرم از پيامب ـ روا فـي آالء اهللا كَّ در « 2،»هنّكم لـن تقـدروا قَـدر   إ، ف
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گيـري خـدا را    هاي خدا فكر كنيد و در ذات خدا فكر نكنيد چون شما قدرت انـدازه  نعمت
  .»نداريد

بـه  ذات نيسـت بلكـه علـم اجمـالي      هنـ دانيم علم به كُ آنچه كه ما از خدا و صفات او مي
و بسـا   ،از اين حجاب تن و بـدن خـارج  قين يصدبعضي از اگر گاهي  .استصفات خداوند 

چـون   ،گونه كه بايـد باشـد نيسـت   اند، آني است و آن نظري به ذات و صفات كردهو  دقت
انسـان را  بينـايي  نگاه طوالني و خيره به خورشيد اسـت كـه   مانند  ،چشم خيره كننده به ذات

اين چشم ما از عالم طبيعـت اسـت و    !ازهگاه شب كور و شايد به كوري بينجامد. ت ،ضعيف
ولي نگاه به ذات خدا بـا چشـم ناسـوتي و     ؛ ز همان سنخ و هر دو از يك سنخخورشيد هم ا

  عادي حتماً امكان ندارد.
ها و عجايب صنع او  به همين موازات كه تفكر در ذات خدا مذموم است تفكر در نعمت

خود را در نظر بگيريد. همـين چشـم    ممدوح شمرده شده است. شما همين اعضاء و جوارح
چـه دانشـمندان    هـر  .كـاري و دقـايقي دارد   شماريم چـه ريـزه   وچك كه ما او را حقير ميك

اند هنوز كـه   در طول تاريخ علم پزشكي دربارة آن بدست آوردهو ساليان سال طي پزشكي 
و شـده  بـه عجايـب آن بيشـتر    نسـبت  و روز به روز بر معرفت بشري  ،هنوز است كامل نشده

  داند. خدا مي ،هنوز هم ادامه دارد و تا چه زماني اين جهل بشر ادامه دارد

  نفسدائم محاسبه و تفكر 

دين براي تزكيه انسان سه رشته را مطـرح كـرده و خواسـته    ايم گونه كه بارها گفتههمان
 ها در آن باره تفكر كنند: اصول عقايد و معارف اسالمي كـه مربـوط بـه مرحلـه     است انسان

رشـتة  بايد اعتقـادات صـحيح را كسـب نمـود.      ،ل و تفكرعالي وجودي انساني است و باتعقّ
علم اخـالق   ،ديگر كه متعلق به مرحله متوسط انسان يعني غرايز، عواطف و احساسات است

رشـته  گـردد. و  مـي مبـري   رذائلشده و از  فضائلآراسته به به واسطة آن كه انسان باشد مي
كه حـالل و  گذاشته شده علم فقه به عهدة  ،ضاء و جوارح انسان استمربوط به اعكه ديگر 
تفكـر و تـدبر در اعتقـادات     ؛كنـد. در نتيجـه   ن مـي يجـوارح را تبيـ  و مربوط به اعضاء  حرامِ

اخالقـي و هـم    فضـائل و كسـب   رذائل و رد ،نظام هستي است واقعياتصحيح كه مطابق با 
  زكيه نفس انسان خواهد شد.موجب ت ؛انجام واجبات و محرمات شرعيچنين 

است كه هميشـه و دايـم در    ، اينيبه اين نتيجه و مطلوب حقيقانسان رسيدن  شرط الزمِ
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 خـود را  شـده اسـت ادامـه دهـد واال     فضـائل اگر ديد آراسـته بـه   و نفس باشد  ةحال محاسب

 چـه عاقبـت  د، يـ مرگ سراغم آباشم و نفساني  رذائل و فكر كند كه اگر من همراه ،معالجه
توبه كند و اگـر   ،ناهي كرده پس از پشيمانيگاگر  ،پس از بررسي .بدي در انتظار من است
  تدارك كند. ،طاعتي را ترك كرده

بخـل، حـب نفـس، حسـد،      :غفلت سراغش آيد و ملهكات را انجام دهـد از قبيـل   !مبادا
 ،افراط در خـوراك و آميـزش، نفـاق، سـوء ظـن، غفلـت      طمع، كبر، غضب، حرص و ولع، 

حـوادث و  خود را در معرض برخي بايد ميگاهي انسان  ديگر رذائل.، رياست طلبي وغرور
تكبـر   العمـلِ عكـس ديگـران  برابـر  در قرار دهد تا خودش را امتحان كند كه آيا مثالً اعمال 

تر نشست يـا   پائين يداند يا نه! اگر در مجلس آيا خودش را از ديگران برتر مي ،دارد يا ندارد
رد كه تكبر دارد. پس در پي فكـر  ب  ه نكردند و او ناراحت شد، پيجر خور توبه او احترام د

  .به معالجه اقدام نمايدكه تواضع است معالجه و اصالح برآيد و با ضدش 
اگـر گنـاهي كـرد بـه مالمـت او      تـا  گيـرد    اش بهـره  امهلواز نفس  ؛پس از محاسبه نفس

 ، ـكه اگر گناهي كرد خودش را مالمـت كنـد    ـ به نظر ما اگر كسي اين مرتبه را دارد   .پردازد 
مشخص معصوم باشد بلكه اگر توبه كرد  ،عادلمتصف به صفت عدالت است و الزم نيست 

   .توان در نماز به او اقتداء كرد انسان مقيدي است و مياو شود  مي
 يقين، توكل، صبر بر بـالء مانند: به صفات فضيلت هم فكر كند  ،محاسبه نفس طريقدر 

توبـه،  ديگران، انجام واجبات، حسـن خلـق،   خدا و و صبر بر معصيت، محبت به  ،مصيبت و
پوشـي. و اگـر    عيـب حـب اهللا و  رغبتي، شجاعت، اخـالص، ورع و تقـوا،    تواضع، زهد و بي

فكر كنـد چگونـه    ،تا اطمينان خاطر پيدا نكرده و متصف شده است ادامه دهد اينهاقلبش به 
اندازد و فكر  انسان را به اشتباه مي ،فضائلگاهي شيطان درباره  .دتواند به آنها آراسته شو مي
پـس بايـد خـودش را     ،سـت از آنهاهـي  تحال آنكه  ،كند كه اين اخالق نيكو را داراست مي

  امتحان و محاسبه كند.همواره 
نفـس خـود را محاسـبه     ،اعضاء و جوارح هم يكي از موضوعاتي كه بايد نسبت به آنهـا 

هـاي   الطـائالت و حـرف   ،سـخن چينـي   ،ش فحش، غيبت، تهمت، فحاشـي آيا از زبانكند؛ 
آيـا بـه گوشـش صـداي      !آيا شكمش مال حرام خـورده اسـت؟   ؟!فايده صادر شده است بي

آيـا حـالل   ،  كند چه ديده اسـت  چشم كه هميشه به مظاهر دنيا نگاه مي !حرام رسانده است؟
  !بوده يا حرام؟
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ند كه آيـا واجبـات و مسـتحبات را انجـام داده     درباره اطاعت الهي هم فكر و محاسبه ك
حمايت و دفاع از مظلـوم و مقابلـه    ،يكي از واجبات ؛واجبات فقط نماز و روزه نيست .است
تواند انجام دهد آن است كه بـا او   ي ظلم شده حداقل كاري كه مياگر به كساست. با ظلم 

  .اش كمك كند و احوالي از او بپرسد همدردي كند، به خانواده
و  ، همـراه كنـد، گـاه رفيـق    گاهي اشتغال زيـاد بـه دنيـا انسـان را از وظـايفش غافـل مـي       

و رفاقت و مصاحبت كرده بايد از اشتغال به دنيا كم  .شود موجب غفلت مي ،مصاحب ناباب
  .كندبا رفقاي ناباب را ترك 

  محاسبة نفسبراي  يدفتر

هميشـه باعـث   اسـت كـه    »جبع« يو ديگر ،»غفلت«از ميان اشكاالت مهم انسان يكي 
خودش را فردي صالح، طيب و طاهر از گناهان بداند و اگر گـاهي هـم محاسـبه    انسان شده 

زند. راه حل اين مشكل همان است كه برخـي از   او را گول ميرذيله، اين دو  ،كند نفس مي
ا هـ  هـا يـا شـب    صـبح  ،و آن اينكه آنها پس از محاسـبه  اند انجام دادهبزرگان علما و صلحا و 

. آنها پس از عرضـه كـردن   1اند ردار زشت خويش داشتهكرفتار و  ،دفتري براي ثبت اخالق
انـد و تـا قطـع و يقـين پيـدا       ها سعي بر اصالح خود داشته اخالق و صفات خود بر اين نوشته

 !واقعـاً فكـر كنيـد    .كشيدند روي آن خط نمي ،اند كردند كه از اين صفات خالص شده نمي
روايـات  شـود.   ت اگر انسان روزي يك غيبت كند در سال چقـدر مـي  روز اس 360سال كه 
ده بـراي فـرد غيبـت    نـ اند: اگر كسي غيبت كرد تا چهـل روز اعمـال خـوب غيبـت كن     گفته

  شونده ثبت و نوشته خواهد شد.
ما كه به حساب و كتاب در فرداي قيامت اعتقـاد داريـم، چـرا زودتـر از محاسـبه فـردا،       

ـ    «! ؟امروز به حساب خود نرسـيم  ا أَنفسـكم قَبـل أَن تُحاسـبوحاسقبـل از اينكـه بـه    « ،»واب
ثبـت و ضـبط اعمـال دربـارة      ،البتـه حسـاب  ». حسابتان برسند. نفـس خـود را محاسـبه كنيـد    

چون آنهـا بـه طـور مسـتمر در محبـت و عشـق و انـس الهـي غـرق           ،صديقين مصداق ندارد
هـا   اين انسـان  .دارشان را بررسي كننداند و از خدا غفلت ندارند تا بخواهند اعمال و كر شده

صـاف  تهي شده و فكرشان به جالل، جمـال و ا درگاه الو  ،سراسر وجودشان منقطع به كوي
                                                            

نجف اشرف، فرمي داشتيم كـه روزانـه رذائـل و     8. يادش به خير! در زمان جنگ ايران و عراق، در لشگر 1
ادعا كـه امـروزة   زديم. كجايند آن مردان بيكرديم و شب به شب آنها را جمع ميگناهان را در آن ثبت مي

 ل). ،(م ،آرزوها! گر باشند و بر باد رفتن آمال وپرمدعا را نظاره
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لحظـة  در كـه   يعاشـق اند مانند شدهو غافل  ،از نفس خود فاني ،به اخالق الهي منحصر شده

  غافل است. ،مالقات، دلباخته معشوق است و از همه چيز جز او
شـما   .اسـت  رذائـل آنهـا از   ةتخليـ  ؛شوند از خدا غافل نمي ،صديقين و اولياء هاينكدليل 

هـاي او   اگـر در لبـاس  حـال  به خلوت معشوق واصـل شـده اسـت    را كه فرض كنيد عاشقي 
تواند به طور كامل محو لقاي دوسـت شـود و هـر لحظـه نـيش       حشرات گزنده باشند او نمي

كـه  مانـد  مـي مار و عقربي  ندنفساني همان ئلرذادهد. اخالق زشت و  حشرات او را آزار مي
همين اخالق زشـت بـه صـورت    روز قيامت  ، ودارد را وا مياو و از لقاي خدا اوست همراه 

براي ما قابل درك و لمس نيست  اينها .دهد شود و انسان را آزار مي مي مجسممار و عقرب 
و آن وقت است كه در تنهايي خواهد شد  مجسموقتي پا به عالم برزخ گذاشتيم براي ما اما 

  .شودميگزش و سوزش آنها بيشتر  ،قبرو غربت 

  و كالم آخر اي دوست!

كالم آخر در پايان اين بخش اينكه: از خواب غفلت بيدار شو! از صفات رذيله خـودت  
اخالقي آراسته شو! آگاه باش كه اخالق خوب يا بد به دنبالش جـزاي   فضائلتخليه و به را 

نقـل   ×تا دير نشـده امـروز بـراي فردايـت فكـر كـن! كالمـي از معصـوم         .ردخير يا شر دا
بـه سـند صـحيح از     :نم كه آن را اگر اهل باشي تا پايان عمر آويزه گوش خواهي كردك مي

فقال: يا محمد عش ما شئت فانك ميت وأحبـب   9جاء جِبرئيل الي النبي: «7امام صادق
 فانك مفارقٌة واعمل ما شئت ن شئتآمـد و عـرض    9جبرئيل نزد پيامبر« 1،»فانك القيهم

خـواهي   خواهي زندگي كن آخرش خواهي مـرد، هـر كـه را مـي     كرد اي محمد! هرچه مي
خـواهي انجـام ده كـه بـه آن جـزا       شوي و هركاري مي مي جدادوست بدار كه روزي از او 

يلـش آمـده   كـه در ذ  ،و جاي ديگري آمدهمتفاوت . همين روايت به سند »داده خواهي شد
آبـروي مـردم از   نگهـداري  بدان! شرافت مؤمن به نماز شب اوسـت و عـزت مـؤمن    : «است

  2.»تهمت و غيبت است
  

�
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كـه در   »ذكر«و  ،»ليهحت«، »تخليه«اند از جمله:  مراحلي را ذكر كرده ،براي طهارت نفس
 ذكـرِ  ،ا طي نكرده باشـد مرحله سوم قرار دارد. اگر انسان مراحل قبلي يعني تخليه و تحليه ر

مثـالي زده   ،دور كردن شـيطان براي بدون اثر  علماي اخالق براي ذكرِ .اي ندارد خالي فايده
باشيد و سگي گرسنه شما را دنبال  نرمي داشتهو اند: اگر شما همراهتان غذاي چرب  و گفته
آن  هاينكـ كند هر چه شما به او چخ بگوئيد آن سـگ گرسـنه فـرار نخواهـد كـرد مگـر        مي

نـرم  و غذاي چرب را از خودتان دور كنيد. صفات و اخالق زشت هم ماننـد غـذاي چـرب    
هيات سـگ  تَشمند است. اگر شما اين صفات زشت كه از م است كه سگ نفس به آن عالقه

ذكر كه به منزله همان لفظ چخ بـراي   د ازو بخواهي دنفس است را همواره همراه داشته باشي
اي ندارد. بايد اول خـود را از آنهـا تخليـه     فايده بريد،  اهري بهرهو ظسگ است، فقط زباني 

  داشته باشد.اثر و فايده هاي نفساني  تا ذكر در فراري دادن وسوسه دكني
 د،غذاي مقوي تناول كنيـ كه هم شما مملو از سموم باشد هر مقدار  بدن مثال ديگر: اگر

تـا غـذاي مقـوي اثـرش را      دتخليـه كنيـ  سـموم  نيرو نخواهد داد بلكه بايد بـدن را از   شمابه 
غذاي مقوي است كـه اثـرش مبتنـي بـر پـاك كـردن نفـس از         مانند همانذكر هم  .بگذارد
  اخالقي است. رذائل سمومِ

م بر مقد ،تقوا در قرآن ،در بعضي موارداست كه تقدم تخليه بر تخليه و ذكر براي همين 
عمُلوا الصالحات جناح فيمـا َطعمـوا إِذا مـا اتََّقـوا و      َليس عَلى الَّذيَن آمُنوا و{ ايمان آمده:

 اخالقـي  فضـائل تحليه و آراسـتگي بـه    ،و ايمان ،همان حالت تخليه و كنترل ،تقوا 1.}آمُنوا
                                                            

 93)، 5( ة. المائد1
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شـود چنانچـه    خواهـد كـه قابليـت، بـا حالـت تقـوا حاصـل مـي         هدايت هم قابليت مي است.
إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوا إِذا مسـهم طـائف   {فرمايد:  هم چنين ميو  �1}هدى للْمتَّقينَ{ فرمايد: مي

اي از شـيطان بـا    وقتي طايفـه گان پيشهيعني: تقوا 2}ونَمنَ الشَّيطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هم مبصرُ
ش يپـ يعني  ،تقواي الهيزيرا  .متذكر خدا و بينايند اينهاشوند و  آنها تماس گيرند متذكر مي

اگر درهاي قلب براي ورود شيطان باز باشد هر چقدر ذكر گفتـه   .اند را انجام دادهآن شرط 
 ،رذائـل اشـغال شـده از    و دل انسـانِ  ،گيـرد  جا نميدل شود اثر ندارد چون حقيقت ذكر در 

 تنهااند و ذكرها  ها در دل اصيل شده زشتي و پليدي كهبراي اين ؛راند ها مي ذكر را به حاشيه
 تنهـا اگـر   !ل اسـت گ ،دل نيستپاك نيست، نفس و لقلقه زبان است، چون دلي كه حديث 

اي از  كـه مجموعـه  ـ بايست نمـاز    د، ميوحديث نفس و ذكر زباني براي طرد شيطان كافي ب
حـال   ؛از اول تا آخرش موجب وصول الي اهللا در تمام به پا دارندگان آن باشدـ ذكرهاست  

مـا دلمـان    اكثـر  مبينـي  مي ،گفته شد تا لحظه پايان» اهللا اكبر«آن كه در همين نماز وقتي ذكر 
هاي شيطان مورد هدف قرار گرفته و انسـان را   حضور قلب با وسوسه ، وجاي ديگري است
بـرد و چـه بسـا در حـال نمـاز بـه دنبـال كاسـبي، راه          از چپ به راست مياز راست به چپ، 

را  خـويش   هسـتيم و مـال گمشـده    كاران و رتق و فتـق امـور جـاري زنـدگي     انداختن طلب
 رذائلو دلمان از غافليم ما كه  :دينبايد انسان را از ذكر نااميد كرده بگو اينهاالبته  يم!جوي مي

هـاي شـيطان    چه بسا همين نااميـدي هـم از وسوسـه    !ميذكر نگويديگر پس پر است نفساني 
   !بدتر استكه رها كردن آن باشد. پس ذكر را رها نكن! 

  رذك مراتب

 اهللا. گويد: ال اله االّ زبان مثالً مي بادر اين مرحله فقط انسان  زباني:؛ اول

ذكر زباني و قلبي با هم هسـتند، امـا محتـواي    در اين مرتبه اگرچه زباني و قلبي: دوم؛ 
 ،گويـد امـا دل   با زبان و دل ذكـر خـدا مـي    اينكهبا  .ذكر هنوز در قلب او جاي نگرفته است

رود و چون ناپايدار است با  اگر مراقبت نباشد اين حالت از بين مي و ،دهشموقتاً متوجه خدا 
 رود. جاي ديگري ميبه دل  ،سوء ةاولين وسوسه و خاطر

                                                            
 2)، 2. البقره (1
 201)، 7. االعراف (2
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ذكـر قلبـي بـه قـدري نفـوذ كـرده كـه بـه سـهولت           ،مرحلـه ايـن  در  ذكر پايدار: ؛سوم
توجـه عـالم   لي كـه م دمنصرفش كرد  ،توان منحرفش كرده و از ياد خدا به ياد غير خدا نمي

 رود. شده و به زحمت جاي ديگر ميو پايدار خدايي باشد، غيب شده 

در مرتبه چهارم به قدري قلب انسان غرق در حقايق عـالم هسـتي و    ذكر فاني: ؛چهارم
كنـد. او   ذكـرش را هـم فرامـوش مـي     و ،و اعلي شده است كه حتي قلب خود خداوند جلّ

كـه   »مـذكور «ر وجـودش در مكاشـفة   سـ راسبـا   ،هفاني في اهللا شده و نه با ذكر و قلـب بلكـ  
رسـد كـه   كار به جـايي مـي  ت گرفته است. و رنگ خدايي و الوهي ،فرو رفته ،خداوند است

انسـان عـارف را از    ،داننـد كـه توجـه بـه آن     حجـابي مـي   ،اهل معرفت و ايمان حتي ذكر را
دانند و مطلوب  ميآنها ذكر را مقدمة كشف واقع  .دارد كه ذات حق است، باز مي »مذكور«

 نان همين محو جمال يار شدن است.آبالذات نزد 

همين مرحله است و ديگر مراحل مطلوب بالعرض، مقدمـه و  ذكر، مطلوب و مغز اصلي 
  اند. راه براي رسيدن به اين مرحله
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  هاي نفساني خاطره
�  

»گوينـد  هم مي »خاطره«آن كند كه به  يعني چيزي كه به قلب انسان خطور مي »رخاط. 
ر مظـروف، خـاط  و  فگاهي مجازاً به خود نفـس و قلـب هـم بـه عالقـه حـالّ و محـل، ظـر        

گويند چـون   هم قلب مي »قلب«يعني در قلبم خطور كرد. به  »خَطَر في خاطري« .گويند مي
 و يـك تكـه گوشـت    ومنظور از قلب، يك قلب صـنوبري   .محل قلب و انقالب استدايم 

   .نفس انسان است ،در اصطالحمراد از آن بلكه ست؛ نيرگ و پي 
محمـود و   ،اين افكار اگر خير ؛دايم محل خطور افكار استبه طور قلب و نفس انساني 

 و انگيزش به شـر  ،سوء ،افكارو ها  گويند و اگر خاطره مي »الهام«داعي به نيكي باشد به آن 
  گويند. »وسوسه«به آن  ،و بدي باشد
هـاي   و جـوي   انـد كـه از جـدول    وضـي تشـبيه كـرده   بـه ح  ،انساني را ل يا نفسدقلب و 

چه بسا آب پاك و زالل و چـه بسـا آب كثيـف و گـل      كه ؛شودميآب داخل آن  ،باريك
كه تيرهاي مختلفي به طرفش ماند ميهدف و سيبلي چون قلب  .شودميبه آن سرازير آلود 

 .داردوجـود  لفي بـراي ورود بـه آن   يا مانند ساختماني است كه درهاي مخت .شود پرتاب مي
هـاي متضـاد و مبـاين از روبـرويش عبـور كـرده در آن        اي اسـت كـه صـورت    يا مانند آئينه
زنده قلب انسان محل جوالن افكار خوب و بد است و تا و خالصه اينكه شوند.  منعكس مي

  .رودمي از بينديگر اين تزاحم  ،است اين تاخت و تاز ادامه دارد و وقتي مرگ فرا رسيد
كه نظامش  ي استخير و شر چون همگي در عالم وجود هاي متضاد وجود انواع خاطره

ك ئالماز ناحيه ها خاطرهاگر  .البد دليل و علتي داردپس بر اساس اسباب و مسببات است، 
است. بستگي به قلـب انسـان دارد   » وسوسه«نامش  ،و اگر از ناحيه شياطين »الهام«الهي باشد 
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ورود مالئك است يا قلبـي  مستعد كسي اجازه ورود و تاخت و تاز دهد؛ قلبي كه كه به چه 
و قلبـي كـه    ،ءاقلبي كه النه شـيطان اسـت موجـب خـذالن و اغـو      .كه مستعد ورود شياطين

  به توفيق و لطف الهي آراسته شده است. ،لكمجايگاه 
، كنـد  خطـور مـي   خاطره ودر قلب انسان د: «ر اين باره نقل شده است 9از پيامبر اكرم

شـود كـه وعـده بـه خـوبي و تصـديق حـق         اي است كه از سوي ملك القاء مي يكي خاطره
خـدا گويـد. و ديگـري    حمـد  است، اگر كسي اين را يافت بداند كه از ناحيه خداست پس 

كه وعده به بدي و تكذيب حق و نهي از خيـر   ـ شيطان ـاست كه از ناحيه دشمن  اي  خاطره
الشَّـيطاُن  {: اطره در قلبش وارد شد از شـيطان بـه خـدا پنـاه بـرد كـه      كسي كه اين خ .است

شـيطان وعـده فقـر     1.}يعدُكم اْلَفْقَر و يْأمُرُكم بِاْلَفحشاء و اللَّه يعـدُكم مْغفـَرًة مْنـه و َفْضـالً    
ن علـي ابـ   2.»كند و خـدا وعـدة مغفـرت و فضـل     دهد و امر به فحشا و كارهاي زشت مي مي

من الشـيطان  لمٌة : َلمّتان«: كه فرمودند كند نقل مي ×از علي ،ونيكُاز س ،هاشمبن ابراهيم 
خاطره در وجـود انسـان اسـت يكـي از شـيطان و ديگـري از ناحيـه        دو « ،3»كَلمن الم ولمٌة
ـ  ينِعصـب بـين إِ  المـؤمنِ  قلب«فرمايـد:   مي |در روايت ديگري پيامبر اكرم .»ملك ن م

كنايـه از   ،. بين دو انگشت بودن قلب»دل مؤمن بين دو انگشت خداست« ،4»حمنِلرَّا عِصابِأَ
فقـط   اينجـا شود از ناحيه خداست.  ن انجام ميمير و تحوالتي كه در دل مؤياين است كه تغ

در تحـت  هـا را   قلب مؤمن را فرموده است ولي در روايات ديگر به طور مطلـق قلـب انسـان   
هيچ « ،5»صبعين من الرحمنإِين بما من قلبٍ االّ« ه آمده است:چداند. چنان سيطره الهي مي

چون تمام نظام وجود تحـت فاعليـت حـق    ». قلبي نيست مگر اينكه بين دو انگشت خداست
پـس   .اگر با اسباب و مسببات هم انجام شود همگي تحت اراده خداونـد اسـت  تعالي است، 

دهند  ئك و شياطين در آن جوالن ميدل من و شما در اختيار خداست جنود خدا اعم از مال
                                                            

 268)، 2. البقره (1
 39، ص 67. بحاراالنوار، ج 2
، ماننــد آن. ســكوني كــه همــان اســماعيل بــن مســلم 39، ص 67 ؛ بحــاراالنوار، ج330، ص 2، ج الكــافي. 3

انـد. برخـي    سكوني است گرچه برخي روي آن تأمل دارند اما فقها در ابواب مختلف به روايـاتش فتـوا داده  
اولُ مـن نَشَـر حـديثَ    : «دنـ گويدر وصفش ميكه هاي سكوني منحصر به فرد است. علي ابن ابراهيم  حديث

 اند. اند، روايات او را تلقي به قبول كرده درباره روايت وسواس داشتهبا اينكه ها  و قمي» كوفيين بقُم
 . بحاراالنوار، همان.4
 39، ص 67؛ بحاراالنوار، ح 199، ش 72، ص 1. سنن ابن ماجه ج 5
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شويم كـه كـداميك از ايـن جنـود در      اما چون ما انسانها فاعل مختاريم با مقدماتي سبب مي

  دل ما النه كنند.

  ها از خاطره يبندي ديگر تقسيم

هـا كـه در قلـب و ذهـن انسـان       خـاطره  ،»وسوسـه «و » الهام«بندي خواطر به  به جز تقسيم
  د: ان قسمچند كند  خطور مي
ها مقدمه كار و عمـل انسـان هسـتند. هركـاري شـما بخواهيـد        يك قسم از خاطره ؛الف

به ذهـن شـما خطـور خواهـد كـرد مـثالً       آن كار قبل از عمل هستيد  انجام دهيد چون مختار
و  1خواهيد به جايي برويد اول تصور رفتن، دوم تصديق به فايده يا ضرر آن، سوم شـوق  مي

  .شودحاصل مياراده و عزم بر انجام كار  ،چهارممرحله در كنيد و  رغبت پيدا مي
سـپس  و  ،كنـد  خاطره مقدمه عمل است و انسان را تحريك و ترغيب به عمـل مـي   اينجا

عمـل   ةگاهي مقدم ،عملي هستندهر هايي كه مقدمه  خاطره رود. انسان به دنبال انجام آن مي
 »وسوسـه «تند كـه بـه آنهـا    هسـ شـر  گوينـد و گـاهي مقدمـة عمـل      »الهـام «خيرند كه بـه آن  

  گويند. مي
  خاطره مقدمه كار و عمل انسان نيست كه خود داراي چند قسم است: گاهي ؛ب
گويد: كاش فالن مـال و مقـام را    ميمثالً آرزوهاي دور و دراز است چه بسا خاطره،  .1
و گـاه   »محمـود «اين آرزوهـا گـاهي    !شدم جوان ميو  كشيدم به آسمان هفتم پر مي ،داشتم

يـا دسـت    ،ر نبـوده يـا مقـد   ،يابـد  دست نمـي  انسان به اين آرزوها اينكه . دليلاست »مذموم«
  .ش برسدبوده و به واسطه سوء تدبير نتوانسته به آرزوهاي خودش
ما چقدر كار خوب كـرديم، چقـدر   مثالً آيد كه  گاهي افكار و خواطري به ذهن مي. 2

كنـد، گـاه در    هـايش يـاد مـي    شته و نداشتهشود گاه ناراحت، از دا كار بد، گاه خوشحال مي
كند كه با دوستان و دشمنانش چطور برخـورد كـرده    كند، تصور مي افكارش داد و ستد مي

اثر و فايده است و نوعاً موقـع دراز كشـيدن   بدون و خالصه افكاري اين چنيني كه  ؛يا بكند
                                                            

دانند حال آنكه ايـن دو تفـاوت دارنـد. بـه عنـوان مثـال داروي تلخـي بـه          . بعضي شوق و اراده را يكي مي1
شـود، ولـي بـا اراده     خورد ولي چون تلخ است شوق ندارد، ناراحـت هـم مـي    شود، بيمار مي ي داده ميبيمار
باشد، كه همان عالقه شديد است. ولي اراده از سـنخ انفعـاالت   حالت انفعالي براي نفس مي  خورد. شوق مي

ترديـدي در آن  نفساني نيست و از سنخ فاعليت نفس است، يك حالت اجماعيه نفس براي عملي است كـه  
 راه ندارد.
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  برد! بعد هم خوابش مييد آ به ذهنش مي
مثالً از پريـدن كالغـي يـا     .ر و گمان بد زدن استيطَاز نوع تَ ها برخي افكار و خاطره .3

كند فالن كار بد است و اگر انجام دهـد بـرايش پيشـامدي بـد حاصـل       ناله جغدي خيال مي
اش  يـه مقـوه وه بـه وسـيله   آيـد و   سـراغش مـي   خيـاالت سـوء   هـا در پي اين خاطره ،شود مي

ها نوعي اختالل در عقل است و موجب  شود. اين افكار و خاطره ميحاصل برايش توهماتي 
  دارد. فعاليت و كوشش باز مي از راشود و انسان  شكست نفس مي

بـه  زنـد. تفـأل    ل به خير و نيكي مـي أفتَ ،ها اوقات به واسطه افكار و خاطرهاز بعضي البته 
  1شدند. آمده و از تفال به شر ناراحت مي از آن خوششان مي 9خير امري است كه پيامبر

هـايي در   موجـب شـك و وسوسـه    ،هاي حاصل شـده در نفـس   هي افكار و خاطرهگا .4
اي بـه گونـه   ،ايـن تشـكيك و القائـات شـيطاني، جنـي و انسـي      گاهي  .شودميعقايد انسان 

مضـر   ،به ايمان انسـان نسبت نخواهي رساند ولي خواهي يقين انسان ضرر نمي كه بهضعفيند 
پيـامبر و  شوند كـه موجـب انكـار خـدا،      فس قوي مياي در ن ولي گاه به اندازه .خواهند بود
  د شد.نقرآن خواه

بايد به مباحث مربوط به اصول عقايـد اهميـت داد،    يهاي اين چنين براي مقابله با وسوسه
هاي علميه بـه آن   . متاسفانه در حوزهشودانسان در مباحث كالمي و فلسفي زياد مطالعات و 

شود به اصـول عقايـد و اخـالق كمتـر اهميـت داده       ياندازه كه به ديگر علوم اهميت داده م
بـاء و اجـدادمان   آدانيم به همين اندازه است كه از  شود. اگر ما از اصول عقايد چيزي مي مي

اي كـه بـراي    يـا فلسـفه  آداننـد!   فلسـفه را حـرام مـي   برخـي   اينكهسف ديگر أت !ايم فرا گرفته
اشرف علوم اسـت چـون مربـوط بـه      حرام است؟! اصول عقايد ،مباني اعتقادي باشدتحكيم 

  .مرتبه عالي وجود انسان است

  سفارش به جوانان

به ويژه جوانان ايـن اسـت كـه اگـر آمـادگي كامـل در مقابـل        و  ،سفارش من به همگي
به دنبال مطالعه مطالبي كه شبهه در افكار و عقايد شما ايجاد  ،ها نداريد وسوسهو ها  تشكيك

سـايت اينترنتـي مطالـب وسوسـه انگيـز درج      كتاب، فيلم و يا  كند، نرويد. اينكه در فالن مي
شده و موجب تزلزل عقايد خواهد شد، دليلي ندارد مورد مراجعـه افـرادي باشـد كـه تـوان      
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به مانند كسي كه توان شـنا در دريـاي مـواج را نـدارد و اگـر       ؛ندارند ها رامقابله فكري با آن

كنند او را تخطئه مي ءقالرفت و غرق شد، ع.  

  فايده هاي بي خاطره

فايـده   كند، آرزوها و تفكرات بـي  هايي كه ذهن و دل انسان را اشغال مي بيشترين خاطره
اينكـه  ام چه خواهـد شـد،    زن و بچه ةيندآاي كه مثالً  كنم افتاده كنم چه است. از حاال به چه

جـام بـده   ات را بـه خـوبي ان   هرچه مقدر است انجام خواهد شد تـو فقـط وظيفـه    !فكر ندارد
در حـالي كـه   ايـن افكـار كنـي    صـرف  وقـت خـود را   لحظـه  اگر يك  .اش با خداست باقي
 ،تالش و فعاليت در راه رضاي حق كني و انجـام نـدادي  و توانستي به خدا متوجه شوي،  مي

تـواني آنـي    اي. مگر بضاعت تو از عمر چقدر است كه مـي و ضرر كرده دچار خسران شده
سوره والعصـر را  دهي!  عمر را هدر مي ،به جاي آن ليه كني وسعادت را براي خود اندوخت

-و ضرر وقتي است كـه تـاجري رأس   خسران ،}نْسانَ لَفي خُسرٍإِنَّ اإلِ و الْعصرِ{ :بخوان

داده، الطـائالت هـدر    المال را از دست بدهد شما هم بضاعتت عمر گرانمايه است نگذار با
 ةسـرماي  .زبوني و خسران به بـار آورد  ،ن غفلتورشكسته شوي! چه بسا يك آ و ضرر كني
اي! اين تازه وقتي است كه به مباحات فكر كني امـا واي   اي و جايش كفر خريده ايمان داده

بـه  اگـر   انديشه كـردي!، بدبيني به ديگران  و شر و بدياز آن زماني كه خياالتي شدي و به 
خـواهي   ،فتـادي ابه ديگران زدن ن فكر حرام و تهيه مقدمه براي انجام شهوات يا ضرر و زيا

نخواهي مرتكب خالف شرع خواهي شد، در باطنت هميشه جنگ و گريز است، فكـر آرام  
ماننـد   هـا  تـرين  تـر و دوسـت داشـتني    نزديـك شود  گاه سوء ظن باعث مي و و آسوده نداري

سـتور  اي كه برخي از آنهـا د  مگر در احوال سالطين نخوانده !هايت را از سر راه برداري بچه
  هايشان را از حدقه در آورند! بچه دادند چشم
ديــن و آخــرت  ،دنيــا ،فايــده بــي ةپراكنــدخــاطرات بــا ايــن تفكــرات و  اينكــهخالصــه 

  !پس بر حذر باشكني  را تباه ميخود 

  ستيز حق و باطل در ميدان نفس

اي خلق شده است كه استعداد پـذيرش خـواطر مختلـف    نفس انساني به گونهگفته شد: 
نفـس انسـان جنبـه هيـواليي يعنـي اسـتعداد       به عبارت ديگـر   .ز بد يا خوب را داراستاعم ا
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خداوند بـه انسـان    .الهي چه از ناحيه شيطان را داردپذيرش انواع خواطر چه از ناحيه مالئكه 
و قـوة   خيـر دعـوت بـه امـور     ،مأموريت عقـل  ؛قوة عاقله و هم قوة واهمه را عطا كرده است

ست يعني خداوند به انسان اختيار داده كه كداميك را فرمانده نفس واهمه دعوت به شرور ا
  هلْ أَتـى {دقت كنيـد:   -كه قبالً هم متذكر شديم  -به اين آيات از سوره انسان  .خود كند
آيا بر انسان زمـاني گذشـت كـه از     :}�حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُنْ شَيئاً مذْكُورانْسانِ علَى اإلِ

نْسانَ إِنَّا خَلَقْنَا اإلِ{ ،بود؟ سوال در مقام انشاء است يعني انسان از اول هيچ بـود اول چيزي ن
يعنـي روح و بـدن بـا هـم      .ها آفريـديم  همانا ما انسان را از نطفة مخلوط :}منْ نُطْفَةٍ أَمشاجٍ

مـرد و اوول زن  اسـپرم  از  زيـرا  اند روحيات مختلفمستعد ها  ارتباط مخصوصي دارند و ژن
هـا همـان عقـل،     مخلـوط  ةمراد از نطف .ل استعداد و جهات مختلف استموط شده و حامخل

: تا آزمايشش كنـيم.  }نَبتَليه{ :حال چرا اين كار را كرديماست  يواهمه و ديگر قواي انسان
فَجعلْناه سميعاً { :و سپس ،كند كه ميان خواطر شر و نيك كداميك را با عقلش انتخاب مي

اد از اينكه انسان را سميع و بصير قرار داديـم يعنـي در درجـه اول بـه او حجـت      مر :}ًبصيرا
إِنَّا هديناه السبِيلَ إِمـا  { :سـپس و باطني عقل را داديم و راه خير را در درونش قرار داديم 

 و حجت ظاهري كه انبياء الهي هستند را به او عطا كرديم و حـال او  1}شاكراً و إِما كَفُوراً
  رود يا راه باطل را. يا راه حق را مي

اختيار با انسان است كه به دنبال هـواي  و باطل هميشگي است و پس اين جنگ بين حق 
 يعنـي نگـاه داري   »وقايـه «نفس برود يا به دنبال فرمان عقل و اطاعت تقوا كند. تقوا از مـاده  

سه انگيز سـراغش آمـد،   ، يعني انسان حالتي داشته باشد كه وقتي شيطان با خواطر وسواست
كند و جنودش را به كمـك   دار باشد، استقامت به خرج دهد و خدا هم كمك مي خود نگه
لشگر غالب مالئك خواهنـد بـود ولـي     ،نفسمملكت فرستد. اگر اراده كرديم در  انسان مي

را نفـس  و اگر استقامت به خرج نداديم حتي اگر بـا ايمـان هـم باشـيم شـيطان غلبـه كـرده        
  كند. ه و چراگاه خود ميجوالنگا

اقسـام انسـانها را ايـن گونـه بيـان       ،طبق نقلـي پـس از ذكـر اقسـام جـن      |پيامبر اكرم
لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ { فرمايـد:  صنفي از انسانها مانند چهارپايانند خداوند مي ـ1اند:  فرموده
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قلبـي دارنـد كـه بـا آن      1:}يبصـرُونَ بِهـا   و لَهم أَعينٌ البِها و لَهم آذانٌ ال يسمعونَ بِها 

شـنوند، چشـم    دل دارند ولي اهل فهم حق نيستند، گوش دارند امـا حـق را نمـي    ،فهمند نمي
بني آدمند، جسـم آنهـا بنـي آدم اسـت ولـي      مانند صنف ديگر  ــ 2بينند  نميرا دارند اما حق 

اند،  روزي كه  سايه الهيمالئك هستند كه تحت مانند و صنفي  ـ3ارواح آنها شيطاني است 
  2غير از سايه الهي سايه ديگري نيست.

  هاي الهام و وسوسه نشانه

ايـن سـوال    ؛و وسوسه از ناحيـه شـياطين اسـت    ،كئالهام از ناحيه مال ،بيان اينكهاز پس 
مطلـب ايـن    واقعيـت  شود كه عاليم تشخيص هر يك از الهام و وسوسه چيسـت؟  مطرح مي

تواننـد   حداقل و اجماالً مـي ـ كه هستند  ـ شر و خير باشند   اً اهل فهمِاست كه انسانها اگر نوع
هاي عارض شده بر ذهن از چه نوعي است ولـي بزرگـان    تشخيص دهند كه افكار و خاطره

  اند:  عالماتي را ذكر كرده ،اين دوميان ز ياخالق براي تمي
قيامـت   ،ين به خـدا بايد موضوع خواطر را مد نظر قرار داد. اگر خواطر موضوعش يق. 1

از ســنخ الهامــات اســت و اگــر موضــوعش اميــال و شــهوات نفســاني و   ،ســتاينهاو امثــال 
 هاي شيطاني است. وسوسه ،ات در عقايد استكتشكي

كـه بـا فطـرت انسـان     ـ نظـام وجـود    و يـات تكـوين الهـي    آالهي و  محكمآيات اگر . 2
ه از عقـول و نفـوس كليـه    سـ دبـه منزلـه مالئكـه مق    ،در افكار و خـواطر آمـد  ـ مناسب است  

بـه آفـاق و انفـس و    اي كه انسـان را از توجـه    و هر فكر و خاطره ؛خواهد بود و از نوع الهام
از  ،ف كندرغافل و منح ،}في اللَّه شَك فاطرِ السماوات و الْأَرضِأَ{ :فطرت و دقت در

 هاست. نوع وسوسه

دايت است به منزلة مالئكي است كه و ه 9پيامبر ،هر چه كه در طريق اطاعت خدا. 3
سـوي  د و انحراف از خداي اصلي بـه  حج ،كنند و هر چه راه انكار خير را به انسان الهام مي

 وسوسه است.و  ،از طريق شيطان ،خدايان جعلي باشد

عاليـه مثـل علـم بـه خـدا،      ادراكـات  ا در طريق تحصيل علوم و ه اگر افكار و خاطره . 4
                                                            

 179)، 7. االعراف (1
 292، ص 60بحاراالنوار، ج  .2



  225 =دفتر دوم: رذائل و فضائل قوة عاقله 
 

 

از قبيـل الهامـات بـه خيـر اسـت و اگـر در طريـق تحصـيل         باشد، ت قيام و مالئك، رسوالن
  از وساوس شيطاني است. ،باشد سفسطه و خدعه، مكرعلومي كه در آن حيله، 

  هاي شيطان تنوع و استمرار اغواگري

اند كـه در رگ   به خوني شبيه كرده ،حضور دايمي شيطان و تسلط براي اغواگري انسان را

نـي آدم  يجري من بانَّ الشيطانَ لَ« نقل شده كه فرمودنـد:  9ر اكرمو پي انسان است. از پيامب
مهمانا شيطان در انسان جريان دارد مانند خوني كه در تمام بدن جاري است« ،1»مجري الد«.  

 ةَتَس داهللاَبد عقَ« فرمايد: ميدربارة مدت عبادت شيطان البالغه در نهج ×امير المؤمنين
از آيا دانيم  مينفرمايد:  مي سپس .ن هفت هزار سال عبادت خدا كرديعني شيطا »ةنَآلف سآ

و سـپس فرمـود    .هـاي آخـرت اسـت    البته معلوم است از سـال  ؟!خرتآهاي دنياست يا سال
بعد كه شيطان  !»اي به واسطه تكبر كردن لحظه« ،»عن كبرِ ساعةٍ«شيطان سقوط كرد:  همين

خدا هم براي امتحان بشر به او فرصت داد. ست از درگاه الهي مطرود شد از خدا مهلت خوا
Ĥتينَّهم مـنْ  ثُم لَ لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستَقيم{ كند كه: خداوند از زبان شيطان بيان مي

هِملنْ شَمائع و هِمماننْ أَيع و هِمنْ خَلْفم و يهِمدنِ أَييو در حتمـاً در راه مسـتقيم تـ   « ،2}ب
كمين خواهم نشست، سپس از جلو و از پشت سر و از طرف راست و از طـرف چپشـان بـه    

موضـع   ،تا روز قيامـت مهلـت گرفـت   از جانب الهي وقتي بنابراين، ». سراغشان خواهم رفت
دشـمن   اينكـه خود را اعالم كرد و محورهاي دشمني خويش با انسـان را اعـالم كـرد. و بـا     

   .شيطان بيان كرداما كند  ا اعالم نمياش ر لهممعموالً محورهاي ح
بريم بايد از شيطان ممنون هم باشيم كـه راههـاي    از شيطان به خدا پناه مي اينكهما ضمن 

كنم سپس  و او را  منحرف مي نشينم ر راه انسان مياش را بيان كرد! شيطان گفت: س دشمني
هات اصلي را بيان كـرده  البته ج ؛پشت سر، راست و چپ ،جلو :زنم از چهار جبهه ضربه مي

  مقصود از اين چهار جبهه چيست؟اما نه باال و پائين هم جزو جهات است. راست و گ

  محورهاي چهارگانه دشمني شيطان

از امـام   ،دربـارة جهـات چهارگانـة دشـمني شـيطان     حديثي  اي كه ذكر كرديم،يهآذيل 
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و تفسير صافي هـم از   ،دهنقل شده كه در تفسير علي ابن ابراهيم و مجمع البيان آم 7صادق

  كنيم: ما از مجمع البيان نقل مي .مجمع البيان نقل كرده است
1 .}مشوم چون انسان بـه طـرف    ور مي از جلو حملهگويد: شيطان مي �}ميديهِأَ ينِن ب

نشـينم   من هم سر راه انسان ميكند.  مرگ، عالم برزخ و قيامت، حساب و كتاب حركت مي
  ؟! خوش باش! كي رفته! كـي هنوز نيامده اال مرگ و برزخ و قيامت: اي جوان حگويم و مي

مرگ و قيامـت را بـراي    ،ها با اين وسوسه ؟!روي ي به دنبال نسيه مياهديده! نقد را رها كرد
 124 اينكـه گويد باالخره پـس از   كه عقل انسان ميحال آنو كند  پست ميو انسان موهون 
كه دنيـاي ديگـري در پـي     دهي اند احتمالش را هم نمي هاز قيامت خبر داد ،هزار پيامبر خدا

مل در امور مهم احتمالش هم حجت آور است و دفع ضرر محتَ :گويد ميبه او عقل  ؟!باشد
 واجب است.

2. }هم ون خَلفاندازد و بـه سـوي مـرگ     دنيايي است كه انسان پشت سر ميمراد،  ،}م
مخلـوط  دهـد تـا بـدان اهميـت داده بـا       ه مـي روان است. شيطان دنيا را براي انسان مهم جلـو 

 .سپري كندآن را  ،حالل و حرامكردن 

3. )و عيمـان، اعمـال صـالحه، عبـادات و كارهـاي خيـر اسـت،        أَمراد از  ،}هِمن أَيمان
ت را بـدهي  لـ ما در راههـاي خيـر  خواهي حج بروي،  شود. مي شيطان از اين راه هم وارد مي

بـاغ و ملـك    ؟!كنـي  اي چرا صرف اين امور مي ش كردهتال ايهتو زحمت كشيدگويد: مي
 كند. و از اين راه امور دين را فاسد مي !استاز قيامت كه دست به نقدتر 

4. }ن شَ وعمائمعاصـي و اعمـال زشـت اسـت     نيعني از جبهه چپ كه گناهـا  ،}همل ،
قلـوب   و بـر  دكنـ  مـي هـا  دلمحبـوب   ،لذات دنيوي و شهوات زود گذر آن را دشو وارد مي
  .دشو سوار مي
پس راههاي گول زدن انسان هم بسيار است و از طـرف   ،راههاي باطل بسيار استچون 
 .باب مالئك براي الهـام بـه نفـس انسـان هـم واحـد اسـت        ،راه حق واحد استچون ديگر 

و  »هذا سـبيل اهللا « و فرمودنـد:  هخطي روي زمين كشيد ـبنابر نقلي   �  9روزي پيامبر اكرم
ـ م علي كل سبيلٍ سبلٌ ههذ« از چپ راست كشيده و فرمودنـد: وطي سپس خط  يطانٌنها شَ

دعبر سر هر راهي شيطاني است كـه بـه آن    وهايي است اين خطوط راه: »و اليهي

و أَنَّ هذا { :كنند كه اين آيه شريفه را قرائت مي 9سپس پيامبر اكرم كند.راه دعوت مي
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و طـرق   ابـواب  ،1}و ال تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عـنْ سـبِيله  يماً فَاتَّبِعوه صراطي مستَق
شيطان بسيار است چون طبع انسان به سوي شهوات و اميال كشـش بيشـتري دارد و راههـاي    

و طريـق   هرا ،وصول به اميال نفساني سهل، بسيار و هميشه باز و گشوده است ولي در عوض
اسـت. در حقيقـت سـختي كـار انسـان همـين جاسـت كـه         مخفي و مشـكل   ،حق و مالئك

و به سـوي راهـي بـرود    كرده بخواهد آن همه راههاي و سوسه انگيز و آسان شيطاني را رها 
  كه مخفي و سخت طاقت فرساست.

دهـد و   باطل را براي انسان حق جلوه مي ،حق و باطل را مخلوط كردهلعين، گاه شيطان 
هاي شيطاني از سـوي برخـي از آنهـا كـه      با همين وسوسه كهني از اديا يبسيار !حق را باطل
ايـم چگونـه بـا     ايـم و ديـده   هاي اخير شاهد بوده در سده ،رااند درست شدهاند  اهل علم بوده

اي از مـردم را   عـده  ،اي در وحـي نـدارد   درآوردي كه هيچ ريشه نآداب و افكار و عقايد م
بهـاء در كتـاب ايقـان    حسـينعلي  اند. ميـرزا   دچار سردرگمي كرده و از راه به بيراهه كشانده

  ».و بهشت مشاهده و جمال من است ؛جهنم پس از مشاهده و معرفت من: «ادعا كرده است

  ابليس و اهل علم

اند. براي اغواي آنها باطل  اهل علم قرار دارند،  اقشاري كه مورد اغواي شيطانترين مهم
 هك به آنها الهـام كـرد  لَكنند م كه خيال مياي  دهد به گونه جلوه مي ي را خوببدو را حق 
مردم برس! چـرا  داد شوند، به  گويد: مردم از روي ناداني دارند هالك مي به آنها ميشيطان 

و سعادت عقبي غافلي؟! مردم را آگاه كـن، بيـدار كـن!    از ثواب چرا رحم و مروت نداري 
هللا عالم بزرگي هستي،  و كه الحمدمند ساز ت آنها را موعظه كن و از نصايح خود آنها را بهره

آن آقا  ؟!كني هاي خدا را ظاهر نمي چرا نعمت ،زبان خوبي داري، صداي دلنشيني هم داري
مـردم   .كنند شود كه مردم برايش سالم و صلوات چاق مي شود خوشحال مي هم وسوسه مي

و اعظ او پنـد  كنند و از مـو  حرف او را قبول ميو  ،كنند به خاطر علمش به او تواضع ميهم 
اين آقـا   اينكهشوند اما غافل از  گيرند و سرانجام عاقبت به خير شده اهل نجات مي اندرز مي

خودش را خيلي بزرگ ديده، ريا و عجب سراغش آمده و با چشم حقـارت بـه مـردم نگـاه     
او  ،رسـيده اسـت  فسـاد  كند، اما خودش به ضـاللت و   آباد ميو مردم را هدايت او  ؛كند مي

 ،مردم به صعود ،داندمي تر از آنها و خودش را بزرگ ،و چارپايان مئلناس را مانند بهاعوام ا
 رسـد كـه  . بـه جـايي مـي   كند كند كار خوبي مي خيال هم مي ؛به سقوط رسيده استخود و 
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م فـي  الَّذينَ ضَلَّ سعيه قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِينَ أَعماالً{ است: آيه شريفهاين مصداق 

بگو آيا خبر دهم شما را از كسـاني  «، 1}الْحياةِ الدنْيا و هم يحسبونَ أَنَّهم يحسنُونَ صنْعاً
آنها كه نصيبشان در حيـات دنيـا بـه گمراهـي اسـت و       ؟!خسران بارترين است كه اعمالشان
  .»اند كنند كار خوب كرده خيال مي

ام تـا   نفرمودند: من مبعوث شـده  9پيامبر اكرم .كند انسان را زود فاسد مي ،اخالق فاسد

 ’قرآن هم به پيـامبر  .»خالقم األمكارِ ممتَاُل: «بلكه فرموده است ؛فقه و اصول را تمام كنم

ُخُلٍق   و إِنَّك لَعلى{ :فرمايد بلكه مي !صولي خوبي هستيخطاب نكرده است كه تو فقيه يا ا
را فرامـوش   ×ايـن كـالم اميـر المـؤمنين     .گـي داري ربز تو خلق عظـيم و همانا و  :�}عظيٍم

فرمايـد:   مـي ، كـه  ـ  اند علت سقوط شيطان را تكبر يك لحظه بيان كرده اينكهپس از ـ  نكنيد

ياد گرفتيـد و  كلمه ماند؟! اگر چهار تا  آيا كسي كه اين اخالق زشت را داشته باشد سالم مي

چه بسا خيلي از مـردم كـه آنهـا را كوچـك      د،اي را انجام داده خود  د، وظيفهبراي مردم گفتي

كـه  ترند. مبادا از موقعيت علمـي   دل شكستهو ست، شماشان بيش از  با خدا رابطه دشماري مي

. چـه بسـا آنهـا از    داند دچار حالت كبر و عجب شـوي  اقبال كردهشما و مردم به  داي پيدا كرده

 دشـ  دخواهي 9ين روايت پيامبرو آن وقت مصداق ا ؛جهنميشما بهشتي شوند و شما طريق 

 3،»الخَالقَ لهمهذالدين باقواٍم لَيؤيد  عزوجلَّإنَّ اهللا «فرمايد:  كه ضمن حديث مفصلي مي
كنـد كـه خودشـان از آن ديـن نصـيبي       هـايي تأييـد مـي    خداوند همانا دين اسالم را با دسـته «

بـا  اين ديـن را  خدا چه بسا  4؛»اجرإنَّ اهللا لَيؤيد هذا الدين بالرجل الف« فرمايد: يا مي .»ندارند

سـقوط  دچـار  كننـد امـا خودشـان     ها مـردم را ارشـاد مـي    ماين جور عال .كندتأييد آدم فاجر 

سرانجام داري است ولي  قصدشان دكاندر حالي كه زنند  از دين دم ميآنها  .اند دهشاخالقي 

  !برند اي اخروي از آن نمي اگرچه خودشان سود و بهره، شود دين تأئيد مي
  علم! يناي طالب

ها  ! درسدي، اهل تحقيق و مطالعه باشكنيد، از ذهن و هوش خود استفاده ديهست تا جوان
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دانيـد   زير بار هم برويد، اگر كسي را مالتـر از خـود مـي   علمي در مباحث و را مباحثه كنيد 
دانيـد.  هـاي سياسـي را دخيـل ن    جنبـه  ،در مقام تعلّم .لمذ زده نزدش درس فرا گيريدتزانوي 

 دمباحث سياسي جاي خودش، اما مانع از اين نشود كه از يـك اسـتاد خـوب محـروم شـوي     
ع اسـت، اسـالم   مناسبت ندارد. حوزه قم مورد توجه جهان تشي شمااش با  چون سليقه سياسي

مورد هجوم شبهات فراوان است درس بخوانيد، غناي علمي، پيدا كنيد تا از مرزهاي اسـالم  
ام صـرف ميـر    يـادش بـه خيـر مـن در اصـفهان اوايـل طلبگـي        .د هم نشـويد ناامي .دفاع كنيد
بـا اراده  ساله از اهالي سده اصـفهان   80پيرمردي  ؛شاگرد داشتم 80ـ 70كردم و  تدريس مي

روزي گفتم: آقا! شما با اين سن  ،كرد گاهي اشكال هم مي و آمد ميدرس  سرمرتب بود و 
ام نميـرم   خوانم تا مجتهد شوم واز خدا خواسـته  گفت: من درس مي مي ؟!آئيد چرا درس مي

  !به حد اجتهاد برسمتا 

  هاي شيطان درمان وسوسه

و ها گـاهي مقدمـه و مبـادي بـراي افعـال و كارهاسـت،        خاطره :گونه كه گفته شدهمان
  اما براي درمان آنها: است. بيهودهگاهي هم افكار و وسواس بالفايده، بالاختيار و 

عالجـش   ،دنگير شيطاني كه مقدمه عمل و كاري قرار مي هايوسهوسو ها  خاطرهالف. 
متذكر كرده خواهي انجام دهي فكر  فقط يك چيز است و آن اينكه به عاقبت كاري كه مي

خواهـد شـد و بايـد    ثبـت و ضـبط   شوي كه تمام اعمال مـا در كتـاب نفـس و نظـام وجـود      
ار آبروريـزي شـوي، گـاهي بـا     در همين دنيـا گرفتـ  و چه بسا قبل از آخرت گو باشي!  پاسخ
ـ   مقامي بدست آدم مي ،حقّههزار  نـدارد و موجـب ضـرر و    آن را ت و لياقـت  دهند كـه اهلي

اش اگـر در دنيـا افتـاد حتـي      آتش جهنمي كه يك شرارهبه آيا  .شود مردم ميبراي خسران 
هاي اين  ز گفتها .}ةٍ خيراً يرهرثقال ذَل ممعي فَمن{ اي؟!فكر كرده سوزاند جمادات را مي

دهـي   ي هست حداقل احتمال هم نمـي تگويند آخر حا و حكما كه ميلهمه انبياء، امامان، ص
  داشته باشد؟! واقعيتكه آخرت 

از ايـن   و كه برگردن مـا حـق حيـات و حـق رزق و روزي دارد    را خدايي يادآور شويم 
و دشـواري   بتمصيمتذكر شويم كه اگر صبر و تحمل كنيم بر  .شود غضبناك مي رعمل ش
ــاه ــر آتــش جهــنم  صــبرش آســان ،نكــردن گن ــر اســت از صــبر كــردن ب ايــن تــذكرها و  .ت

هـاي   وسوسهما را از هايي است كه سپركند و مانند  شيطان را حبس مي ،هاي انسان يادآوري
  كند. ميمحافظت شيطان 
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دگي هايي است كـه انسـان در زنـ    ه اختيار و ناشي از منظر ، بيبيهودهها  گاهي خاطره ب.
آيد. خواهي نخواهي فكر  نگاه كرده و پس از مدتي به افكار و خواطرش ميبه آنها روزمره 

رود. برخـي معالجـه ايـن     بشر با اين مناظر مشغول است و از ذهن انسان به زودي بيرون نمـي 
 .مشـكل اسـت  گرچـه  حق اين است كه محال نيست  ،دانند ولي افكار و خواطر را محال مي

شـود. قـوه شـهويه را     قسم از خـواطر از راه قـوه شـهويه و واهمـه وارد مـي     شيطان براي اين 
 ،قوه واهمه جوال است و پر حركـت البته  .ر نكندتوان كنترل كرد كه شيطان آن را مسخّ مي

ر توان گفت به طور كلي قابل كنترل است چون اگر شـيطان از ايـن ناحيـه هـم مسـخّ      و نمي
 ؛مسلط بر انسـان اسـت  تا حد زيادي او هد بود چون خواخلقت فلسفة انسان شود، بر خالف 

 ،يعني اگر به حدي رسيد كه در انسان هيچ تصرفي نداشته و صددرصـد كنتـرل شـده باشـد    
پـس   ،شيطان رام و منقاد انسان شده و اگر معني انقياد همان حقيقـت سـجده باشـد   بنابراين، 
 يدانيم كه شيطان كه خوب ميمنقاد و رام شده بر انسان سجده كرده است و حال آن شيطانِ
  !بر ما سجده كند امكان ندارد هسجده نكردما آدم بر پدر كه 

 ،1}ن طـين تني من نار و خَلقَتَه مقلخَ{ شيطان در مقام مقايسه خويش با انسان گفت:
چگونه ممكن است آتشـي كـه   گويد: او مي !»مرا از آتش و انسان را از خاك خلق كردي«

پـس   ؟!بر خاكي كـه افتـاده و پـائين اسـت سـجده كنـد       ،و لطيف استمتحرك، رو به باال 
بـر انسـان مسـلط    براي امتحان او را خدا شيطان ابداً بر انسان تواضع و سجده نخواهد كرد و 

انسـان سـاخته شـود. البتـه      ؛در اين كشاكش روحي ميان الهام و وسوسه، خيـر و شـر  تا كرد 
انسان دارد يك استثناء دارد كه خود شيطان هم  گوئيم به طور عام شيطان تسلط بر مي اينكه

مگـر بنـدگان مخلـص خـدا كـه مجـالي بـه         ،}خلصينَم المهنم بادكع االّ{ اعتراف كرد:
  دهند. شيطان نمي
اگر بدن و روح انسـان را بـه    .مشكل است ،شيطان دست بر دار نيست و راه حلبنابراين 

وجود دارد، اين امكان وجود دارد كـه   قدحي فرض كنيم كه خالي است و فقط هوا در آن
و يـا حقـايق هسـتي پـر      ،همه چيز در آن النه كند ولي اگر دل و قلب را بـا ذكـر و عبـادت   

يـك  براي ولي در همين حال هم اگر  .ند خواهد شدكردي شيطان حركتش در مقابل تو كُ
و {فرمايد:  مي وندخدا !جز شيطان نداريبه يني رق ،لحظه غافل شدي و از ياد خدا واماندي
                                                            

 12)، 7. االعراف (1



  231 =دفتر دوم: رذائل و فضائل قوة عاقله 
 

 

يـاد  و كسـي كـه از ذكـر    « �1}منْ يعش عنْ ذكْرِ الرَّحمنِ نُقَيض لَه شَيطاناً فَهو لَه قَرِينٌ
در روايـت آمـده اسـت:     .»نيم كه قـرين اوسـت  ك شيطاني را موكل او مي ،خدا منحرف شد

نقـل   9امبر اكـرم و همچنين از پيـ  2،»رود تصورات زشت مي به سراغ ،كار قلب فارق و بي«
بـدش   ،نباشـد  كـار دنيـا و آخـرت    كار باشد و مشغول بي انسان سالمي كهخداوند از «شده: 
و اوقـاتش را پـر نكـرد و خـالي شـد، شـيطان سـراغش        دل  ،چون انساني كه قلب 3».آيد مي

يـد  لها به تو كند و با وسوسه جوجه درست مي ،زايد به تعبيري در دل او بچه مي .آمدخواهد 
قـرين   ،آتشـين اسـت   با شهوتي كه در دل جـوانِ  ،شيطاني كه از آتش است .پردازد يمثل م

  خاموش كردن آن بسيار مشكل است.آتشي كه  ؛گيرد شده دل و قلب انسان گُر مي

  راهكار عزلت و انزوا!

يـا از ناحيـه شـيطان كـه      كه الهام، كئگفته شد خواطر خواهي نخواهي چه از ناحيه مال
دايم محـل سـتيز خـواطر اسـت.      ، به طوران هجوم خواهند آورد و قلبوسوسه است، به انس

قطع عاليـق از دنيـا و مـا سـوي اهللا را بـه       ، راهانگيز هاي وسوسه برخي براي رهايي از خاطره
  گويند: اند آنها مي و تبيين كردهتفسير عزلت، انزوا و گوشه نشيني، 

  بزرگـــي ديـــدم انـــدر كوهســـاري
ــاي   ــدر ني ــه شــهر ان ــتم ب   يچــرا گف

ــا   ــت آنج ــريبگف ــد پ ــان نغزن   روي
  

ــاري      ــه غ ــا ب ــرده از دني ــت ك   قناع
  از دل برگشـــايي ، بنــديكــه بــاري

  چــو گــل بســيار شــد پيــران بلغزنــد
  

اسـالم بـراي مقابلـه بـا رهبانيـت و عزلـت       كـه   ؛برخي اين راه اشتباه را پيشه كرده بودند
را از  شد وابسـتگي خـوي  درست اسـت كـه انسـان بايـ     4»سالمِفي اال ةَيهبانر ال« :گويد مي

                                                            
 36)، 43. الزخرف (1

 »القلب الفارغ يبحث عن السوء: «7: علي303، ص 20. شرح ابن ابي الحديد، ج 2
 146، ص 17. همان، ج 3
  سرايد:. مولوي در اين باره مي319ـ  318، ص 68؛ ج 26، ح 330، ص 16. بحاراالنوار، ج 4

ــال   ــد مح ــاد آم ــود جه ــدو نب ــون ع   چ
  

  شــــهوت ار نبــــود نباشــــد انتســــال  
  ج

  جســد نبــود چــون نباشــد ميــل تــو     
  

ــو     ــل ت ــت خي ــه حاج ــود چ ــم نب   خص
  

  مكن خود را خصـي رهبـان مشـو    هين
  

  زانكه عفّـت هسـت شـهوت را گـرو      
  

  هــوا نهــي از هــوا ممكــن نبــود     بــي
  

ــود      ــوان نم ــان نت ــا مردگ ــذا ب ــم غ   ه
  

 ل). ،(م ،مثنوي مولوي، دفتر پنجم
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آن است كه در جامعه  راه ولي مرد ،»آنچه نپايد وابستگي را نشايد« اهللا قطع كند وماسوي

و در  ،اش را انجام دهد، محبت و دوستي اهـل و عيـال داشـته باشـد     باشد، وظايف اجتماعي
از جامعـه و   گـاه  اگر به سيره انبياء و ائمه نگاه كنيم آنها هيچ .عين حال خدا در نظرش باشد

  نبودند: قائللي قكه در متن جامعه بودند ولي براي دنيا ارزش مستلاند ب زندگي گريزان نبوده
  چيســت دنيــا از خــدا غافــل شــدن
  مال را كز بهـر ديـن باشـي حمـول    

  

  نـــي طـــال و نقـــره و فرزنـــد و زن  
ــم ــت آن رســول  نع ــاٌل صــالح گف   م

  

  راهكارهاي تكميلي معالجه وسواس شيطان

بـوي   كـه  داشـته باشـيد   يوض آب كثيفـ حاگر شما در گذشته مثال زديم: : »يهلتخ«. 1
هـاي پـاك    آب ،آب طيب و طاهر بر آن سراريز كنيـد  مقدار هر ،ن از آن به مشام برسدتعفّ

كـرد. نفـس انسـان    خـالي  هاي كثيف  هم متعفن خواهند شد. پس بايد اول حوض را از آب
شـيطان  است كه  ايرده است و مانند خانهآن را پر كهم مانند ظرفي است كه اخالق زشت 

چنانچـه در  داد انجـام  . در وهلة اول بايد حركت منفـي  كندمي ولدو زاد  ،هالنه كرددر آن 
يعني در وهلـه اول نفـي خـدايان مـا سـوي اهللا و بعـد        ،»ال إله: «گوئيم توحيد ميمرحلة اول 

دل و قلب را از كبـر، حسـد، غضـب،     هم بايد اينجادر  .يعني اثبات خدا» اهللا االّ: «گوئيم مي
تخليه كنيم. چون اعمال زشت هميشه بـه دنبـال    ديگر رذائل عداوت، عجله، بخل، دروغ، و

زنـد، بـه ايـن    مـي كند يا تهمت  اخالق زشت خواهد آمد به عنوان مثال: كسي كه غيبت مي
ابـر مـردم   در برو يا از خود مطمئن اسـت و عجـب دارد،    ،اخالق بدبيني دارددليل است كه 

 كند. جويي مي از آنها عيبي همين ابراست و متكبر 

اآلن آماده پذيرش آب طيب و زالل  ،حوض آب تخليه شده از آب كثيف»: تحليه«. 2
اخالقـي و اوصـاف شـريف انسـاني      فضائلپاك شد آمادة پذيرش  رذائلقلب كه از  .است
 ظبت بر عبادت خدا داشت.بايد دل را در اين مرحله مالزم تقوا و ورع كرد و موا .است

خواهد براي مواظبـت  گونه كه حوض پر شده از آب زالل مواظبت ميهمان »:ذكر«. 3
زدوده  رذائلدل از در قدم اول وقتي  .با زبان و قلب متذكر خدا باشيم از اخالق حسنه، بايد

 يراههـاي شـيطان بسـته شـده اسـت امـا گـاه        ،شـد  فضائلآراسته به سپس در قدم بعدي و 
مـانع   ،شـود كـه ذكـر    مورد طمع شـيطان واقـع مـي   قلب او آيد كه  مياطري سراغ انسان خو
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 سلطنت كلي شيطان بر انسان خواهد شد.

  ها حياء قوه عاقله بر قطع وسوسها ثيرأت

قوة عاقلـه پـس از    ؛طهارت نفس يعني: تخليه، تحليه و ذكرياد شده براي پس از مراتب 
و فرمانـدهي   ،احيـاء شـده  مجـدداً  شـده بـود   و فرتوت پير ناتوان و  ،رذائلبر اثر رشد كه آن

كه با حكمت در وجود ـ گيرد. قواي ديگر چون شهوت و غضب   قواي بدن را در دست مي
به حالت اول بازگشـته و  بايست  مي ،و هم چنين قوة واهمه و متخيلهـ ، اند   انسان نهادينه شده

  1قرار گيرند. تحت تاثير قوة عاقله 
 ،گيـر شـده بـود، قـواي بـدن بـر اسـاس مصـالح         قوه عاقله كه قبالً زمينيي پابرجاپس از 
-نمـي  ،آنهـا تسـلط دارد  هنگامي كه عقل بر  و كنند ها و زير نظر قوه عاقله عمل مي حكمت

انسـان  قدرت ندارنـد   ،انگيز شوند و به محض ورود خواطر وسوسه از كنترل او خارج توانند 
  و باب مالئك مفتوح خواهد شد. ،باب وسواس بسته كشند و در نتيجهبرا به دنبال خود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�

                                                            
اي است كه ادارك صور جزئيه چون حب و بغض در حيطة اوست و قوة متخيله پس از ادراك موارد  قوة واهمه قوه. 1

گويـد پـس بايـد     گويد فالن شخص دشمن است و قوة متخيله مي پردازد. مثًال: قوة واهمه مي به ضم و تركيب ميجزئيه 
 نسبت به او بغض ورزيد. يا فالن شخص دوست است پس بايد به او محبت كرد.



 

 

  
  
  
  
  

  مكر و حيله
�  

و هم معنـي هسـتند.    ،اما مترادف ، همگي الفاظ مختلف ؛مكر، حيله، خدعه، نُكر و دهاء
بـه  ـ گرداندن ديگري از عملي كه قصد انجام آن را دارد   منصرف و مفردات راغب مكر را

و ، معني كرده است. يعني گاه انسان از مكـر بـراي راه باطـل    ـ  ممحمود يا مذمو ةوسيله حيل
رسـاند   برد. قسم دوم كـه انسـان ديگـري را بـه راه حـق مـي       بهره ميگاهي هم براي راه حق 

نُكر:  1.}رينَالماك يرُاهللا خَ اهللا و رَكَم وا وكرُم و{ فرمايد: محمود است از اين جهت مي
باهوشـي و ذكـاوت. آنچـه كـه در ايـن بحـث بـه آن پرداختـه          يعنـي دهاء: و  ر،از مادة منك

ماننـد  مقـدماتي مخفـي    ،گـر  ار و حيلهشود جنبه مكر و حيله مذموم است كه شخص مكّ مي
دهد كـه سـر ديگـران     انجام ميرا داري، عبادت و گاهي هم مقدمات غير شرعي  ريا، امانت

  اش برسد. يا شهويه غضبيهكاله بگذارد تا به اهداف قوه 
خواهـد او را   گاهي هم مي ؛استديگر به ضرر و بدي گاهي فرد مكّار هدفش رسانيدن 

توانـد بـه ديگـري     گفتيم انسان از راه مكر مـي  .شود راه مخفي وارد مي يكمتنبه كند اما از 
توان مطالب حق را بـدون   نمي گاهي اينكهبراي  ،به راه حق وادارداو را و  ،خيري را برساند

داروي تلخـي بـه   كـه  فـرض كنيـد   را پزشـكي   .پوش گذاشتن بيـان كـرد  كاري و سر مخفي
نبـرد چـه بسـا مـريض از خـوردن       اي به كار هقّتجويز كرده است و اگر ح ض،مصلحت مري

كند تـا   دكتر با بياني خاص از باب مصلحت با مريض صحبت مي ،براي همينكند ميامتناع 
ولي آنچـه كـه    حيله و مكر ممدوح است. اين قسم از .او به آساني داروي تلخ را تناول كند

عرف مردم از مكر و حيله در نظرشان است مكري است كه انجام دادن آن با هدف ضرر و 
  زيان رساندن به ديگران است. 

                                                            
 54)، 3. آل عمران (1



  235 =دفتر دوم: رذائل و فضائل قوة عاقله 
 

 

گـول زدن گـاهي    :خيانت، و غـدر  :غش ،به اشتباه انداختن: تلبيس ؛الفاظ ديگري چون
گوينـد:  ميهايي با مكر دارند. چنانچه  اوتتف ،از نظر برخيكه شوند  مرادف با مكر ذكر مي

  مقدمات براي گول زدن در اين سه بيشتر از مكر است. كاريِ مخفي
گاهي هـم بـه حـدي    و برد  تواند به آن پي گاهي ظاهر است و طرف ديگر ميمكّار  مكرِ

انـواع مكـر از    .قابـل فهـم نيسـت    ،وش هـم هبا كاوت و ذمخفي است كه حتي براي افراد با 
   .داراي تفاوت است ،اي ديگري هم چون: موارد، انگيزه، موضوعات و مصاديقه جهت

قـوة  دو وصـول بـه   اشـباع و  شود كـه بـراي    قوة عاقله محسوب مي رذائلمكر و حيله از 
   .شود ميبرداري و بهرهديگر يعني غضب و شهوت از آن استفاده 

 ر و حيلـه از  هلكـات عظـيم اسـت و همـين بـس كـه مكـ       اين صفت از صفات رذيلـه و م
و إِذْ زيـنَ لَهـم الشَّـيطانُ    { فرمايـد:  صفات معروف شيطان و اصـحاب اوسـت قـرآن مـي    

ممالَهكـه   كنـد  و وانمود بـه خـوبي مـي   اي عمل خالفي را مزين  يعني شيطان به گونه 1،}أَع
 انـداختن  ،غافل از آن كه شيطان هدفش از اين مقدمـه چينـي   .انسان يقين كند به نفع اوست
  انسان در وادي هالكت است.

از دشمني علني بدتر است چون اگر انسان به  ،مكر و حيله براي ضرر رساندن به ديگران
از خـود   ،كنـد  طـرف مقابـل احتيـاط مـي     ،اش را اظهـار كنـد   طور علنـي و ظـاهري دشـمني   

ولي اگر از راه حيله وارد شـد و طـرف مقابـل را     .ماند از اذيت مصون ميو  هكرد محافظت
زنـد  مياش را  ضربه !اي صادقانه به گونه ؛آميز وارد شد و از راههاي دوستانه و محبت ،افلغ

شود طرف مقابل حتي از او تشكر هم بكنـد و ابـراز شـرمندگي از ايـن همـه       موجب ميكه 
سـت  اينجاار خبر نـدارد. در  مكّفرد خورده و از خبث باطن گول لطف و احسان! اما بيچاره 

آنهـا   ،اند باشـيد  واظب اين افرادي كه خودشان را به مقدس بودن زدهكنم م كه نصيحت مي
آورند و از  داري و نماز شبشان سخن به ميان مي كشند، از شب زنده نزد شما جانماز آب مي

، به مطامع خودشـان برسـند   ه وگويند تا در دل شما جا باز كرد احساس محبت و دوستي مي
  .»كاسه جايي رود كه قدح بازآيد«

ر ماكَمن نّا م لَيس: «فرمايـد  مي ’پيامبراكرم ،و رذيله شديد ،ارة اين صفت خبيثدرب
با مسلماني مكر و حيله كند ،از ما مسلمين نيست كسي كه« 2،»سلماًم«.  

                                                            
 48)، 8. االنفال (1
 3، ح 337، ص 2، ج الكافي. 2
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  مكر در عالم سياست

در اكثر رجال سياسي شايع بوده و آن را دليل بـر حسـن مـديريت خـود     از ديرباز آنچه كه 
هـاي   كـاري، و حيلـه   آنها بـراي حكومـت كـردن از مخفـي     .مكر و حيله است ،كنند قلمداد مي

هم اين است كه حفـظ حكومـت و نظامشـان را الزم و    توجيهش كنند و  گوناگوني استفاده مي
  .زنند واجب دانسته و براي حفظ آن به هركاري گرچه غير اخالقي و غير انساني دست مي

كننـد طـرف مقابـل از     خيـال مـي   ،كننـد  د مـي انه بر خورقگونه منافرجال سياسي كه اين
گونه كه اينآنها توان خدعه و حيله ندارند، حال آن اينكهيا  ،اطالع است هاي آنها بي خدعه
هم توان مقابله دارند ولـي حاضـر نيسـتند ماننـد      و داشته ها خبر هم از خدعه! مخالفان نيست
 ×حضـرت اميـر   بزننـد. سـت  دبـه هـر كـار غيـر انسـاني       ،براي ماندن بـر سـر قـدرت   آنها 
ـ  مكرُأَ نتكُالخَديعة في النّار لَ لَوال أنَّ المكر و« فرماينـد:  مي  اينكـه اگـر نبـود   « 1، »اسالنّ

به امثال معاويه  7اشاره حضرت .»من از مكارترين مردم بودم ،مكر و خدعه در آتش است
خبـر   آنهـا هـاي  حيلـه ز توانيم نقشه بكشيم و ا وحيم و نميلاست كه آنها فكر نكنند ما ساده 

دهيم چون كار شـيطان اسـت و جـزايش     ها را انجام نمي نداريم. بلكه ما اين حركات معاويه
  فرمايند: آتش است در همين باره حضرت آه كشيده و مي

تر از خود آنها هسـتم و   دانند من به مكر آنها عالم كنند و مي به من مكر مي اينهاواويال! «
دانم مكر و خدعه در آتش اسـت   دانم، لكن مي را بيش از آنها ميمن راههاي مكر و خدعه 

معتقـد بـه    ×علـي  ».كنم و مثل آنها مرتكب حيله و خدعه نخواهم شـد  پس بر آن صبر مي
بايد بدي را با خـوبي  فرمايد: ميكه است  }ادفَع بِالَّتي هي أَحسنُ السيئَةَ{اين آيه شريفه:

   .پاسخ داد
   فرمايد: ارانه معاويه ميخالق مكّدرباره احضرت 

منّي و لكنّه يغدر و يفجر و لوال كراهية الغدر لكنت مـن   و اهللاِ ما معاوية بأدهي«
ادر لواء يعرف به يـوم  غادهي الناس و لكن كلّ غدرةٍ فجرة و كلّ فجرةٍ كفرة و لكلّ 

-گري كرده جنايتحيلهمعاويه از من سياستمدارتر نيست، اما او  !سوگند به خدا«، 2»القيامة

ترين مردم بودم، لكن براي هر نيرنگي گناه و كار است و اگر نيرنگ ناپسند نبود من زيرك
                                                            

 1، ح 336، ص 2، ج الكافي. 1
 200البالغه، خطبه نهج .2
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گري پرچمـي اسـت كـه    هر گناهي نوعي كفر و انكار است و روز قيامت در دست هر حيله
-سوگند! من با فريبكـاري غـافلگير نمـي   خدا به «فرمايد:  و سپس مي. »شودبا آن شناخته مي

  ».گيري ناتوان نخواهم شدشوم و با سخت

  مكرراه عالج 

سـر در گريبـان    ،بايد از خواب غفلت بيدار شود خدعهاهل ، شخص مكّار و امر ودر بد
و مكـر مـن موجـب اذيـت و ضـرر رسـاندن بـه         ،ايذاء مؤمن حـرام  :كرده و به خود آيد كه
. ياد آورد كه نظام تكـوين  نيستهم و بلكه انساني  ،شرعيتنها نه عمل ديگران است و اين 

گر سرانجام خودشان هم روزگاري گرفتار مكر ديگران  ثابت كرده است افراد مكّار و حيله
رسـد كـه    روزي مـي و كه هميشه روال امور مطابق ميل او باشد نيست گونه  خواهند شد. اين

  شود. ها آشكار مي و دروغ ،شده مردم آگاه
در دنيـا، در آخـرت عـذاب    و آبروريـزي  سـوء  با خود فكر كند كـه عـالوه بـر عاقبـت     

ور خواهـد شـد و   شـ همراه بـا اشـرار و شـياطين مح   عقبا دردناكي در انتظار اوست و در روز 
  گردد. شده و به خود او برمي مجسمدر آخرت ها شيطنتآثار آن، عالوه بر 

مهربـاني دارد بـه خـود     و نسـبت بـه نفـس خـود    كـرده  اگر انسان عقـل خـود را حـاكم    
خير و خـوبي نشـوم كـه    چرا باني  ،به جاي مكر و حيله براي ضرر زدن به ديگران ويد:گ مي

گـذاري بـر سـر مـردم     كـاله چه بسيار اجر و ثواب دارد. بايد دقت كند و ببيند اگـر كـارش   
سـپس   ،اش او را مالمت كند نفس لوامه مجال دهد كه و كردهنفس خودش را عتاب  ،است

  از هم تكرار شد باز هم خودش را مجازات كند.پشيمان شده توبه كند و اگر ب
ف به اين صفت خبيث شد در بـدو امـر سـخت اسـت آن را تـرك كنـد       صاگر كسي مت

به مرور  ،شده است ولي اگر مواظبت كند و توفيق الهي را خواستار شوداو ملكه چون براي 
  يابد. زمان از آن خالصي مي

  



 

 



 

 

  

  

  

  

  دفتر سوم

  غضبيهقوه  فضائلرذائل و 

  ○ غضب

  ○ خوف

  ○ انتقام

  ○ خوف و رجاء

  ○ رفق و مدارا

  ○ حسن خلق

  ○ عجله

  ○ ، فحش و لعنضرب

  ○ عجب

  ○ بغي

  ○ تكبر

  ○ غيرت

  ○ تواضع

  ○ خردبيني و صالبت نفس

  ○ همت بلند



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  اشاره
  

اقلـه، كـه   قـوه ع  :دانند: الـف  را متعلق به اين قوا مي رذائلو  فضائلدر علم اخالق 
د: يا مربوط به تركيـب   ،ج: قوه شهويه ،غضبيهب: قوة  شود، هم ميشامل خيال و و

  ميان اين قوا.
آن پرداختـه شـد و اينـك در     رذائلو  فضائلبرخي از در دفتر دوم به قوه عاقله و 

خـواهيم  آن  رذائـل و عـالج   ،غضـبيه قـوة   رذائلو  فضائلمواردي از دفتر سوم به 
  پرداخت.

و يـا متوسـط    ،تفريط ،هاي افراط اي شامل جنبه قوه هر ،گونه كه قبًال ذكر شدهمان
ـ همراه  ،اعم از بسيط يا مركب ،جهل ،در قوة عاقلهحد تفريط يعني اعتدال است.  ا ب

و حد متوسط و معتدل آن حكمت  ؛حد افراط آن جربزهشده است و هاي ذكر  بهعش
  شود. ميشمرده  فضائلاست كه از 

هـاي   بـه جنبـه  ه، غضـبي افراط و تفريط قوه هاي  در اين دفتر نيز پس از ذكر جنبه

  خواهيم پرداخت.اين قوه  رذائلمعتدل و متوسط آن و چگونگي عالج و درمان 

  غضبيهتفريط و اعتدال در قوة  ،افراط

  افراط در غضب: تهوّر. 1

�  
ر از مادة تفعرًا  :ل ازتهوتهو ،رهور، يوـل زيـا  باشد، ميهده روي در يكي از معاني باب تفع

و  ايمهلكـه  ،بر خـود را در امـر  هور يعني: كسي كـه بـدون فكـر و تـد    ت اينجادر كارهاست و 

 �1}شَفا جـُرف هـارٍ    أَم منْ أَسس بنْيانَه على{ فرمايد: آيه قرآن كه مي .اندازد مصاديق آن

  .داردين رذيله ؛ اشاره به همكند بنا ميسست يعني كسي كه بنيان امورش را بر لب پرتگاهي 
                                                            

 109)، 9. التوبه (1
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كه بنابر حكمت الهي براي دفاع از جان، نـاموس، ديـن و وطـن    ـ  غضبيهجنبه افراطي قوه 

انسـان   ،گونه كه از معني لغوي به دست آمدهمان .است رتهو ،ـ  در انسان به وديعه نهاده شده
كنـد اقـدام بـه كـار مهلكـه آميـزي       ،ر كسي است كه بدون فكر، تأمل و تهيـه مقـدمات  متهو. 

نفـس خـود را در    ،صاحب اين صفت رذيله وقتي از كاري غضبناك شـد دل را بـه دريـا زده   
كـه عقـل و شـرع حفـظ نفـس را      دهد. حـال آن  قرار ميخودكشي و نابودي  ،معرض هالكت

و ال ُتلُْقـوا  {: از انداختن در ورطه سقوط و هالكت منـع كـرده اسـت   و انسان را   الزم دانسته
هـم چنـين بـر    يعني: با دستان خود، خـود را در هالكـت نيندازيـد.     1.}ى التَّهُلكَِةِبأَيديُكم ِإلَ

  .شود اساس برخي روايات كسي كه خودكشي كند مستقيمًا وارد جهنم مي
داند نبايد در درياي مواج كه خطـر غـرق    انساني كه شناوري نمي :گويد عقل و شرع مي

ديگر مقـدمات را تهيـه   و رزار ابزار آالت دارد شنا كند، يا كسي كه براي جنگ و كاشدن 
برخـي   ،»فرّطاو م طٌفرِا مام لُالجاه« :متاسفانه به مصداق 2نبايد وارد جنگ شود. ،نكرده

برخـي آنقـدر    ؛د يـا تفـريط  نـ كن اجتماعي يا افراط ميـ اوقات افراد در برخي مسايل سياسي  
هسـتند و حاضـر نيسـتند     بعضـي هـم بـزدل و ترسـو     ،كننـد  عمـل مـي  و محابا حـرف زده   بي

  ترين قدمي بردارند. كوچك

  تهور  عالج

پـس از انديشـه كـردن در    ــ   در ابتداي امـر اين است كه بهترين روش براي عالج تهور 
عجـول  در امور تأمل كند، بـراي اقـدام بـر هـر كـاري       ،ـ  عواقب سوء آن در دنيا و آخرت

اگـر عقـل و شـرع اجـازة      آن امـر  نبپس از تأمل و بررسي جواو احتياط پيشه كند نباشد و 
  در غير اين صورت از آن كار دست بكشد.و اقدام كند  ،اقدام داد

البته پس از اينكه در امور تمرين كرد و احتياط روا داشت و ديـد كـه خصـلت تهـور از     
كـه همـان ملكـه شـجاعت اسـت، نبايـد تـرس و         هبه حد اعتدال رسيدو وي دور شده است 

  افتد كه همان جبن است. اه خود داشته باشد چون در جنبة تفريط ميهمر هاحتياط را هميش
                                                            

 195)، 2. البقره (1
كرد: روزي آقـاي محسـن رضـايي همـراه تيمسـار ظهيـر نـژاد خـدمت          مرحوم احمد آقا خميني نقل مي. «2

آقـا!   مرحوم آيت اهللا خميني رسيدند؛ مرحوم امام از وضعيت جبهه جنگ سوال كرد، آقاي رضـايي گفـت:   
وي ايمان، رزمندگان در حال نبردند. آقاي ظهيرنژاد گفت: آقا! به خدا قسم من هم مسـلمانم،  الحمد هللا با نير

تانـك   30تانـك دشـمن، مـا هـم      30پدر و مادرم هم مسلمانند، من هم ايمان بـه خـدا دارم ولـي در مقابـل     
 ».هواپيما الزم است 20هواپيما  20خواهيم و در مقابل  مي
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  تفريط در غضب: جبن. 2

گيـر   جنبه تفريطي در قوة غضب، جبن است. انسان جبان و ترسو كسي است كه گوشـه 
بـه دنبـال    و عافيت طلبي پيشه كرده است ،شده و نفس او براي انجام انتقام و اقدام بر كارها

او ذلـت   ؛شـود  ديگـري عـارض انسـان مـي     رذائـل  ،كت بـر هـر اقـدامي   از حر سجبن و تر
نـاموس و امـوالش طمـع     ،اعتقـادات  ،او شخصـيت بـه  ديگران كشد، زندگي بدي دارد،  مي
شوند و او  سل است، ظالمين بر او مسلط ميدر امور مختلف ثابت قدم نيست، كَاو كنند،  مي

 .بـاك نـدارد  و مباالت شده  بي اما او شنود كنند، حرف و كالم قبيح و زشت مي را اذيت مي
شود و مجبـور اسـت مقاصـد و امـور مهمـش را       ها مي سرانجام موجب حرمان او از سعادت

وجـود   مبـارزه،  گيـري  هاي دنيا به ويژه در اول شـكل  يكي از مشكالت انقالب .كندتعطيل 
مـا را تخطئـه    افرادي دوران مبارزهافراد ترسو و كساني است كه بيش از حد احتياط كارند. 

گويا كسي كه اسمش شاه است هر كـاري   !ارزه كردبد با شاه موش گفتند: مگر مي كرده مي
دلش خواست بايد بكند و كسي هم چيزي نگويد. بعضي از اين آقايان حتي حاضـر نبودنـد   

  اند!  تر شده آنها از ماها انقالبيحاال يك اعالمية عادي را امضا كنند و اين بماند كه 
خواسته است كه  ،كه قوة غضب را در وجود انسان بر اساس مصالحي قرار داده خداوند

بـدون  حالت غضـب  گونه كه جهت افراط آن كه همان همان .از آن به موقع بهره برده شود
تفريط كه ترسـويي و بزدلـي اسـت هـم مـذموم       ،، است مذموم شمردهـ   رتهوـ فكر و تأمل  

وال بخـيالً  ن يكـونَ  أَ لمـؤمنِ الينبغـي ل «: ده اسـت مرسالً نقل ش 9است. از پيامبر اكرم
هـم  اللّ«: انـد  و همچنـين فرمـوده   ،»كه بخيل و ترسو باشد براي مؤمن سزاوار نيست« 1،»جباناً

 لِلـي ارذَ إ ردبـك اُن أُ  عـوذ أو و اعـوذ بـك مـن الجـبن     خل بك من الب عوذأ يانّ
العبرم كه در عمـرم آنقـدر    و به تو پناه مي ،برم ي پناه مييبه تو از بخل و ترسو !خدايا« ،2»رم

                                                            
 7415، ش 453، ص 3. كنزالعمال، ج 1
از  |. در عبارت پاياني ايـن روايـت، پيـامبر   157؛ مجموعة ورام، ص 183، ص 1. مسند احمد حنبل، ج 2

اينكه آخر عمر و پيري، باري بر دوش ديگران شود و اعضاء و جوارحش از كار افتد به خدا پناه برده است. 
نجات دهد. دعايي است در اعمال هايِ آخر عمر  ها و ناتواني خوب است خدا فرجي برساند و ما را از مرض

كنم هميشه بخوانيد؛ آمـده   خواندند؛ در قسمتي از آن دعا، كه سفارش مي آن را مي 9ماه شعبان كه پيامبر
ايـم،   يعني خدايا! ما تا زنـده  ،»اللهم أَمتعنا بأسماعنا و أبصارِنا و قوتنا ما أحييتنا، و اجعله الوارث منّا«است: 

ها را وارث ما قـرار   به ماه بهره برسانند، سالم باشند، كر و كور و شل نشويم و همين مان گوش، چشم و قوت
 بده يعني با اعضاء و جوارح سالم بميريم.
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  ». ناتوان شوم و باري بر دوش ديگران باشمو پير 

  عالج جبن

 ؟!زنـداني شـوي   اينكهاز مرده! از تنهايي! از  ؟!ترسي در وهله اول فكر كن كه از چه مي
و اسـتراحت، عبـادت    ،در زنـدان و حـاال  اي  ات را انجـام داده  وظيفـه  ،زندان كه ترس ندارد

فكر كـن كـه تـرس     .اي وظيفه ديگري هم نداري چون كارت را انجام داده ،كني مطالعه مي
لـي تعطيـل كـرده و    چـون قـوة غضـب را بـه ك     ،موجب هالكت نفـس انسـاني خواهـد شـد    

  اي! گير شده گوشه
او را و  بايـد دوبـاره بـه كـارش انـدازي      ،شده اسـت تعطيل ات ضعيف يا  غضبيهاگر قوة 
در مرحلـه بعـدي    .زنند تا گُـر بگيـرد   دايم باد ميو شي كه خاموش شده ! مثل آتيتهييج كن
با افرادي كه شجاعت دارند رفت و آمـد كنـي، بـا آنهـا گفتگـو كنـي و اگـر از         ،سعي كن
  كه ترست خواهد ريخت. ،ترسي خودت را در آن صحنه و خطر بينداز چيزي مي

بـه   ،خـارج نشـده   ،اسـت  كه شـجاعت  ،جا هم مواظب باش كه از حد اعتدالالبته همين
اي است. كه آن هم خود رذيله ،رسينر است مرحله افراط كه تهو  

 اعتدال در غضب: شجاعت. 3

اش هر سه وجه: ُشجاع، َشـجاع و شـجاع    هبمصدر است صفت مّشـ به فتح شين  ـ شجاعت  
 9پيامبراز  .كه مطلوب استباشد، ميقوه غضب اعتدال صحيح است. شجاعت حد وسط و 

مـراد از فريضـه    ،»ةفريضةٌ عادل«: اينكهرسد به  مي تا ،»ةٌالثثَ لمما العنَّإ«: نقل شده كهي حديث

  اخالقي است كه در حد اعتدال باشد و افراط و تفريط آن مذموم است. فضائل ،عادله
اگر انسان قوة غضب خويش را تحت كنترل قوة عاقله قرار دهد و هركجا عقـل دسـتور   

اينگونـه عمـل را شـجاعانه     ؛و هـر كجـا عقـل منـع كـرد اقـدام نكنـد        عمـل كنـد   ،اقدام داد
انسان شجاع بايسـتي بـه انـدازي شـجاعت در امـور مختلـف بـه خـرج دهـد كـه            .گويند مي

هـا و فشـارها كوتـاه بيايـد،      ، گرفتـاري هاشجاعت در او ملكه شود. نبايد در مقابل جوسازي
 1.جاهايي بايـد دفـاع كـرد   و له كرد جاهايي بايد حم !اهل سكوت و ترس نباشد !يورش برد

                                                            
الفقيـه از   يـة هاي صدر اسالم دفاعي بوده است، نـك: دراسـات فـي وال    شود جنگ . از روايات استفاده مي1

 126 - 115، ص 1آثار مرحوم استاد، ج 
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خواهـد بـا قـوه     مـي كـه  تـرين ملكـات نفسـاني اسـت حتـي كسـي        شجاعت يكي از شـريف 
در قـوة شـهويه هـم     .اش به سراغ علم برود اگر شجاعت نداشـته باشـد موفـق نيسـت     مدركه

مـرد   ،كه شجاع نيستآن :گويند به حدي شجاعت اهميت دارد كه مي .شجاعت الزم است
اصحابش را اين گونه خطـاب   7كارهايش مردانه نيست. چنانچه اميرالمؤمنينني يعنيست، 
، »شمايي كه شبيه مردان هسـتيد امـا مـرد نيسـتيد    اي  ،»و الرجال الرجاِل شباهَأيا «اند  كرده

، يعنـي  »هـا گانـه و صـاحبان حجلـه   هـاي بچـه  عقـل «، 1»حلوم االطفال وعقوُل ربات الحجال«
هاسـت كـه   عـروس ند حوصلة كودكان و عقل شما چـون عقـل تـازه   حوصله و صبر شما مان

چـون  برنـد  هـا را بـه كـار مـي    اند. حضـرت ايـن تشـبيه   هنوز سرد و گرم روزگار را نچشيده
كردنـد. خداونـد    هـاي معاويـه و معاويـه صـفتان اقـدامي نمـي       در مقابل زورگـويي اصحاب 

َأشـداء عَلـى   { :گويـد  را توصيف كنـد مـي   9پيامبرخواهد صحابه خوب  هنگامي كه مي
 3؛كنـد  كه خداوند او را توصيف به رئوف بودن و رحمانيت مـي  و همين پيامبري 2،}اْلُكفَّاِر

بدي را با خوبي دفـع كـن   يعني  ،}ادَفع ِبالَّتي هي َأحسُن السيَئَة{: دهد دستور مي اينكهيا 
همـين   ،بـه مسـلمين بودنـد   ولـي در مـواردي كـه كفـار اهـل هجـوم و يـورش         ؛و پاسخ بده

  داد. شدت و غلظت به خرج مي ،اهل دفاع بود و در مقابل مهاجمان 9پيامبر
َلب مـَن  صـ ُنُفسـه أَ «: فرمايـد  در وصـف مـؤمن مـي   خطّاب بـه همـام    ×حضرت امير

لدانسان بايـد در مقابـل حـوادث و     .تر است روحيه انسان مؤمن از سنگ خارا محكم 4،»الص
 ،شـد هـم  واگـر كشـته    ،اع كند و محكم باشد اگر پيـروز شـد كـه خـوب    ها جانانه دف هجوم

كاري كرد و آنجا كـه  نبايد در كارها محافظهبنابراين  .ين نصيب او شده استيحدي الحسنإ
مَن الجبل  اعّزالمؤمَن انَّ «: فرمايـد  مي ×صادقامام  شد.عمل جاي اقدام است بايد وارد 

تـر   مؤمن از كوه محكـم « 5،»يءَش نهّل مقول و المؤمن اليستعامنه بالميستقّل  ِإنَّ الجبَل
                                                            

 27بالغه، خطبه النهج .1
 29)، 48. الفتح (2

3 .}كولن حا مفَظاً غليظَ القلب لَانفُضو ُلو ُكنتلَهم و نتنَ اهللا لفَبِما رحمةٍ م.{ 
 1، ح 227، ص 2، ج الكافي. 4

المؤمن أصلب من الجبـل، الجبـل يسـتَقلُّ منـه     : «362، ص 64؛ بحاراالنوار، ج 1، ح 63، ص 5ج . همان، 5
 ».ال يستقُل من دينه شيءوالمؤمُن 
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  .»شود شود ولي مؤمن از دينش چيزي كم نمي كنده مي تيشه است چون از كوه با
خداوند همة امور مـؤمن را بـه خـودش    « : اند فرموده 7روايت امام صادقدر صدر اين 
چون آبروي ايمان كرده است [يل شدن را به او واگذار ناما هيچ گاه ذل 1واگذار كرده است

و للَّـه اْلعـزَُّة و   {: فرمايـد  اي كه خداونـد مـي   آيا شنيده ]،رود و مؤمن با ذلتش از دست مي
  مؤمن هميشه غلبه دارد و ذليل نيست. :معني عزت يعني .}لَرسوله و لْلمْؤمنيَن
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. يكي از اموري كه خدا به مؤمنان واگذار كرده انتخاب حاكم است و خودشان حق دارند حاكم بـر خـود   1

 را، انتخاب كنند.



 

 

  

  

  

  

  

  غضب
�  

ي و نفه كه نبـات اسـت پـس از چهـار مـاه روح حيـوا      نط :گفته شده در حركت جوهري
كه البته در جاي خود در فلسفه گفته شده كه اين مراحل  .كند سپس روح انساني را پيدا مي

شود بلكه همان مراحل قبلي هست و سـپس مرحلـه بعـدي بـر اثـر تكامـل        از انسان جدا نمي
وقتـي  شـده:  گفتـه  ت نفسـاني اسـت   يـ شـود. دربـارة پديـد آمـدن غضـب كـه كيف       ايجاد مي
روح حيـواني   ،گيـرد  هايي كه مبدء آن شهوت انتقام است در مقابـل انسـان قـرار مـي     صحنه

كـه جلـوي نـور     1شـود  دود متصاعد ميچيزهايي همانند ليان پيدا كرده و از آن بخارات و غ
را  غضـبيه توانـد قـوه    كند و قوه عاقله ديگر نمـي  عقل را گرفته و كار كرد آن را ضعيف مي

انسـان عصـباني و   بـراي همـين اسـت كـه      .رل كـرده و نگـذارد بـه حالـت افـراط برسـد      كنت
بيشـتر او  و خشـم  موعظه و نصيحت نه تنها بر او اثر نـدارد بلكـه موجـب غضـب      غضبناك،
  خواهد شد.

غضب همان شعله آتشي است كه «گويد:  يكي از علماي اخالق درباره آتش غضب مي
كـه ايمـان   كسـي   .چون آتـش زيـر خاكسـتر اسـت     ، وهپوشيد ،ها تسلط دارد، دروني بر دل
در جـاي  مـؤمن غضـب را    . انسـان بر دينش غيرت داشته باشـد شود ميغضب موجب  ،دارد
شيطاني  ؛از آتش شيطان استاي شعلهكند اما كافر غضبش  گيرد و ظلم نمي به كار ميخود 

اي همين اسـت كـه   كند. بر ور مي كه آتش غيرت جاهليت و تكبر را در قلوب جباران شعله
مرا از آتش و انسـان را از خـاك   « ،}ن طيٍنم هَتتني من ناٍر و َخلَقلَقَخ{: گويد شيطان مي

                                                            
بنابر نقل و تعريفي است كه برخي علماي علم اخالق چـون مرحـوم نراقـي    » غضب«اين توصيف استاد از  .1

 ل).، اند، (مدر جامع السعادات كرده
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سـكون و   ،اما طبيعت گـل و خـاك   ،گُر گرفتن و باال آمدن ،بنابراين طبع آتش !»اي آفريده

شـود  ميموفق هم كاربرد دارد و  ،ه از كاريگاهي غضب براي جلوگيري اولي 1.»وقار است
از انجـام كـاري مـانع شـود و آن كـار       انسان در مرحله اوليـه نتوانسـته  گاهي پس از اينكه و 

 بـدن و روح  ،است »انتقام«در اين مورد كه نامش شود؛ ور ميصورت پذيرفته، غضب شعله
و  ،غضـبناك قرمـز   شـده، صـورت انسـانِ   كه متصـل بـه هـم و يكـي هسـتند، روح مشـتعل       

خـوني   ،و ياس از انتقام داشته باشدنيامده د و چون كاري از او بر شو هايش برجسته مي رگ
و و از درون گـردد و حـزن و انـدوه سـراغش آمـده       كه غليان يافته از ظاهر به باطن باز مـي 

  خورد. غصه مي
گونه كه در گذشته گفته شد، غضب براساس مصـالحي چـون: حفـظ حيـات، مـال،      همان

ه شده و نبايد از حد متوسط به افراط يـا تفـريط منحـرف    جان و ناموس در وجود انسان نهادين

هـاي   آمـوزه  ،غضب را از تحت كنترل قوه عاقله خارج كرده ،كند انساني كه افراط ميگردد. 

 و از خود نشان ندادهخوديتي كسي است كه كننده تفريطانسان  . وعقل و دين را پذيرا نيست

اي عقـل و شـرع را كـه بايـد در جـاي خـود       هـ  و آمـوزه ا .تفـاوت اسـت   بي هادر مقابل تجاوز

غيرتـي وارد   و بـي جـبن  در وادي  ،كسي كه دچـار سسـتي شـده    .انگارد به هيچ مي ،گيرد بهره

حميتـي  بـر مـال، جـان و ناموسـش هـيچ       ،چه بسا از حالت غضب بدتر باشد چون كهشود  مي

ه معـروف و نهـي از   تفاوت است و در انجام امـر بـ   شود بي و اگر ظلم و ستمي به او مي ،ندارد

را ايـن   9خداوند در قرآن اصـحاب پيـامبر  دهد.  فحشا از خود سستي نشان ميو مقابل منكر 

و {فرمايـد:   مي 9و در خطاب خود به پيامبر 2}أَشداء علَى الُْكفَّارِ{ :كند گونه توصيف مي
هِملَيجهـت اعتـدالي قـوه    اسـت   عاما آنچه كه در اين ميان مورد مدح عقل و شـر  3.}اغُْلظْ ع

 .دهـد  كه عقل و شرع را راهنماي انجام يا عدم انجام قوه غضب خود قـرار مـي   ه استيغضب
 گيريم كه غضبِ مينتيجه گويند. بنابراين  شجاعت مي ،در اصطالحرا قوه غضبه در اعتدال 
به حد افراط رسيده باشد كه از مهلكات عظيم غضبيه قوه در جايي كه منحصر است  مذموم
  خواهد آمد.حاصل به دنبال آن شقاوت ابدي و  است

                                                            
 289، ص 6البيضاء، ج  المحجة؛ 88)، ص 9، (ج 3. نك: احياء العلوم، مجلد 1
 29)، 48. الفتح (2
 23)، 9. التوبه (3
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  غضب پيامدهاي منفي

ها بصـاح  الحدُة ضرب من الجنـون، النَّ «: ×قال علـي  1؛الف: غضب و جنون آني
ين َلِإم، فندتندي نوعي جنون اسـت چـون صـاحبش پشـيمان      2،»ندم فجنونه مستحكمم ي

  اش محكم است. نگيت پيدا نكرد ديوامنشد و نداپشيمان خواهد شد و اگر 
ـ كمـا ي  يمـانَ د اإلفسي ضبالَغ«: |قال النبي ب: غضب وفساد ايمان؛ فسُلخـ ال د 

  برد. گونه كه سركه شيريني عسل را از بين ميبرد همان غضب ايمان را از بين مي 3،»العسَل
غضـب آتشـي از شـيطان اسـت     «: فرمايد مي ×امام باقر آتشي از شيطان؛ ،ج: غضب
قرمـز   هـايش  كسي از شما غضب پيدا كرد چشم شود. اگر د آدم شعله ور ميكه در دل اوال

وقتي غضبناك شدي روي زمين بنشـين   .شود كند و شيطان داخلش مي ها باد مي رگ ،شده
  4.»تا تندي شيطان از تو دور شود

و كان ابي يقوُل: اي شـيء أشـد   «: ×قال الصادق قتل و نسبت ناروا؛غضب، د: 
فيقتُل النفس التي حّرم اهللا و يقذف المحصـنة َلالرجَل  ن الغضب؟ إنَّم پـدرم   5،»يغضب

مرد همانا غضب كرده مرتكـب قتـل    !فرمود: چه چيزي از غضب شديدتر است؟ همواره مي
  !دهد نسبت زنا مي ،زن پاكبه نفس شده و 

چنـان  و [شـد،   مرد همانا غضـبناك مـي  «: ×امام صادق جهنمي شدن؛غضب و :  هـ
  6.»داخل جهنم شود اينكهشود مگر  كه راضي نمي ]گيرد مي دنبالش را

  7.»َشِر كلِّ مفتاح ضبالَغ«: ×قال الصادق كليد هر بدي؛ ،و: غضب
الغضـب  «: ×قال الصـادق  م و از دست دادن عقل:يمحو دل حكسبب ز: غضب 

                                                            
گذاشت آرايشگر زيـر گلـويش را سـلماني     . خدا رحمت كند آقا ضياء عراقي را، معروف است ايشان نمي1

هـاي گـردن    كـرده و تيـغ را بـر رگ   گفت: چون ممكن است سلماني به يك باره جنون آنـي پيـدا    كند، مي
 بكشد!

 255البالغه، قصار الحكم، . نهج2
 21، ح 267، ص 70؛ بحاراالنوار، ج 1، ح 302، ص 2، ج الكافي. 3
 ؛ بحار، همان.12، ح 305، همان، ص الكافي. 4
 16، ح 245بحاراالنوار، همان، ص  ؛4، ح 303، همان، ص الكافي. 5
 1، ح 302، همان، ص الكافي. 6
 3همان، ح  7
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ٌةمحقم من لم يملك غَض« :و 1»الحكيم قلِبلبه لم ي2.»هقَلملك ع  

ن : رهـا شـد  هماننـد  دهـد  پس از غضب براي انسان رخ مـي  ديگري زياد عوارض و آثار
اسـرار مـردم، پـرده    بـازگويي و افشـاي   ، ’به خـدا و پيـامبر  كفر گاهي  .شتم و سب زبان،
بـه اعضـاء و جـوارحش سـرايت كـرده      اين حالت انفعالي سپس  .مردمكردن مسخره  ،دري
حسـد و   ،در قلبش تخم كينه شود، آدم كشي ميكند، گاه مرتكب قتل و  ب و جرح ميضر

اما ديگـر   شودميشود اما وقتي غضب فرو نشست، نادم و پشيمان  دشمني ديگران كاشته مي
بـه  و كنند  دوستان او را رها مي ،اش كرده كار از كار گذشته است، دوست و دشمن مسخره

جسمش نيز مـريض شـده مـزاجش    روح، بر انسان غضبناك، عالوه  .شوند ميبدل دشمن او 
شود و عالوه بر مكافات دنيوي، عقوبت اخروي هم در انتظار  ار درد ميچعوض، و بدنش د

  اوست.

  عجبا!  
فــرط رجوليــت و شــجاعت  ،از آنهــايي كــه شــدت غضــب را از آثــار مردانگــيعجبــا! 

اي اسـت كـه از    زنـد اعمـال قبيحـه    حركاتي كه از انسان غضبناك سر مـي  اينكهدانند، با  مي
ابـر و بـاد فلـك و حتـي      ،زمـان  و نيفحاشـي بـه زمـ    .دكـان اسـت  حركات ديوانگـان و كو 

 پرتاپ كردن اشياء، پاره كردن لباس خود، خودزني، غش كـردن و ديگـر افعـالِ    ،حيوانات
كجايش از لـوازم شـجاعت اسـت؟! پيـامبر      اينها 3پس از غضب، كداميك مردانگي است؟!

كسـي  گيـرد بلكـه    تي مـي شجاع آن نيست كه خوب كشـ  : «اند در اين باره فرموده 9اكرم
ـ  ُلالعاق«: ×قال علي 4.»خود را كنترل كند ،است كه وقت غضب مـه   ن يذا إملـك نفس

عاقل كسي اسـت كـه اگـر غضـبناك شـد يـا چيـزي را        « 5،»وإذا رهب بذا رغإضب و َغ
  .»خودش را كنترل كنديا از چيزي ترسيد، خواست 

                                                            
 13، ح 305. همان، ص 1
 . همان2
زد بـه او   داد اما چند روز يك بار كتك مفصلي به همسرش مي . نقل شده كه مردي به عيالش خرجي نمي3

شـود كـه مـن     دهم اگر كتك نزنم از كجا معلوم مـي  زني؟ گفت: من خرجي كه نمي گفتند: چرا زنت را مي
 شوهرش هستم!!

  93، ح 151ص ، 74. بحاراالنوار، ج 4
 19، ح 12ابواب جهاد نفس، ص  53، باب 12الوسائل، ج . مستدرك5
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  هاي عالج غضبراه

توان به طور كلي غضب را  يا ميآشود كه  پرسش مطرح ميقبل از هر چيز اين پرسش: 
  برطرف كرد؟ 

علماي اخالق در اين باره اختالف نظر دارند برخي گويند چون غضب ريشه در  پاسخ:
رد اتنها چيـزي كـه امكـان د    و ف كردرتوان به طول كلي آن را برط طبيعت انسان دارد نمي

  د هيجان و اقدام عملي نرسد.آن است تا به سر حشدت كم كردن و ضعيف كردن 
كـه مـذموم اسـت    را مذموم جدا كرد. غضـبي  غصب از را به نظر ما بايد غضب ممدوح 

د رتـوان آن را كنتـرل كـ    مـي  اينكـه  دليلترين  مهم .ل عقل و شرع در آوردترتوان در كن مي
غير اختيـاري بـود و   طبيعي و آن است. به اين معني كه اگر غضب امري همين مذموم بودن 

غضبي كـه   گرفت.قرار نميشرع و عقل توانستيم آن را كنترل كنيم، قطعاً مورد مذمت نمي
 بـه كـار گرفتـه   تحت عنوان ممدوح قرار گرفته است و با اشاره عقل و شرع در جـاي خـود   

شـود كـه بـراي انسـان الزم      شود ديگر نامش غضب نيست و از آثار شجاعت شمرده مي مي
 ؛انـد  شـده  ان غضـبناك مـي  شـ م تعبيرهايي وجـود دارد كـه اي  ه 9درباره پيامبر اكرم .است

شد و اگـر   براي دنيا غضبناك نمي: «گويند در شأن ايشان مي ×چنانچه حضرت امام حسن
تـا از كسـي كـه بـه حـق      و كرد  در مقابل او ايستادگي نميكسي شد  غضبناك ميبراي حق 

ابلش عقـب نشـيني   داشـت و همگـي در مقـ    دسـت برنمـي  گرفـت،  نمـي تجاوز كرده انتقـام  
گرفـت فقـط بـراي حـق      شد نه انتقام مـي  براي خودش نه غضبناك مي 9كردند، پيامبر مي

  1.»خيلي قوي و شديد بود
امكـان   آن مذموم ممكن الـزوال اسـت و اگـر برطـرف كـردن      غضبِ ،به نظر مابنابراين 

مـا مشـاهده   انبياء و اوصياء الهي هم توان بر طرف كردنش را نداشتند و حال آنكه  ،نداشت
  :هاي عالج غضبو اما راه اند. كنيم آنان غضب مذموم را كنترل كرده مي

خص شد شاگر علت هرچيزي م ؛شناسايي و برطرف كردن علل و اسباب غضب. 1
اسـباب غضـب در خـود انسـان اسـت       .شود معلول هم ريشه كن مي ،علتكردن با برطرف 
، لجاجت، بحث و  ن كه موفق نشدهپسندي و كبر، فخر فروشي، گول زدن ديگرادچون: خو

رسد، استهزاء و سرزنش ديگـران، تخاصـم و سـتيزه     هايي كه گاه به جدي مي جدل، شوخي
                                                            

 154، ص ية. الشمائل المحمد1
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انـد و اگـر كسـي     اخالق مهلكـه هر كدام  اينها خودكه با ديگران، حرص بر مال و مقام دنيا 

 تواند. ها نمي بخواهد غضب را از خود دور كند با وجود اين صفت

شـود، سـوء عاقبـت     مي مترتبآثار و ضررهاي كه بر آن  و در قبح غضب تفكر در. 2
 اند. هاي عقلي و ديني كه به ذم غضب پرداخته آن و دقت در آموزه

و بـه مـدح و    ،روايـاتي كـه وارد شـده    بـه تفكر در روايات مـدح دفـع غضـب،    . 3
ي از ايـن  برخـ ذكر هاي دفع غضب پرداخته دقت و تأمل كند كه ما به طور خالصه به  ثواب

 :پردازيم روايات مي

ـ  ك و َتتبـار  اَهللا اس كـف ن الّنمن كف غَضبه ع«: |پيامبر اكرمالف:   هعـالي عن
عذاب يوم القكسي كه غضب خود را از مردم باز دارد خداوند عذاب قيامت را از « ،1»ةيام

  .»دارد او نگه مي
 است 7فتن خدا با موسياز سخن گكه حاكي قسمتي در : در تورات، ×امام باقر ب:
اي موسـي  « 2،»ضـبي نك َغعف كَأ ليهعمّلكُتك من ك غضبك عمسَأيا موسي «: آمده

   .»دارم بم را از تو باز ميضمن هم غ ،غضبت را باز دار 3از كسي كه او را ملك تو قرار دادم
ي خداونـد بـه بعضـي از انبيـاء خـود وحـي كـرد اي بنـي آدم! وقتـ         «: ×امام صادق ج:

آورم و تـو را در ميـان    غضبناك شدي به ياد من باش مـن هـم در غضـبم تـو را بـه يـاد مـي       
از آن ظالم  ،به انتقام من ،و اگر كسي به تو ظلم كرددهم، برم قرار نمياز بين ميكساني كه 

منظـور ايـن    4.»گيـري  راضي شو! كه انتقام من براي تو بهتر است از انتقامي كه خـودت مـي  
بلكه مراد و در مقام دفاع برنيايي! ز دست ظالم آخ هم نگويي و سكوت كني نيست كه تو ا
صـبوري پيشـه كـن و از    از حدود عقلي و شرعي خارج نشده و  ،در مقام دفاعكه اين است 

  كرد.ت جبران ظلمي كه به تو شده را خواهد مقيادر كوره در نرو! و بدان كه خداوند 
پـدرم شـنيدم كـه فرمـود: مـردي از بيابـان نـزد         از«فرماينـد:   هم چنين امام ششـم مـي   د:

                                                            
 14، ح 305، ص 2، ج الكافي. 1
ابـواب جهـاد    ،53، بـاب  12؛ مسـتدرك الوسـائل، ج   267، ص 70؛ بحـاراالنوار، ج  7، ح 303. همان، ص 2

 7، ح 8نفس، ص 
انسان است. متعلقه يعني مـالي  » متعلقه«گويند زن  ل مال، ملك آنها هستند! ميكنند زنان مث . بعضي فكر مي3

گوينـد: همسـر؟    شـوم. چـرا نمـي    آيـد و ناراحـت مـي   كه متعلق به فالني است. من از اين تعبير خيلي بدم مي
 شود؟! گونه تعبير ميها هم بشرند، چرا اين خانم

 29، ح 276؛ بحار االنوار، همان، ص 8، همان، ح الكافي. 4
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 !اي جـامع را بـه مـن بيـاموز     كنم پـس كلمـه   آمد و گفت: من در بيابان زندگي مي 9پيامبر
غضب مكـن! آن مـرد اعرابـي    كنم كه عصباني نشو!  ميسفارش فرمودند: تو را  9حضرت
س ديگر چيزي سوم همين سوال كرد و وقتي به خودش آمد گفت: از اين پدوم و براي بار 

بـه همـين مضـمون روايتـي از امـام       1.»به جـز خيـر و خـوبي امـر نكـرد      9پرسم، پيامبر نمي
رسيده و گفت: يا رسول اهللا! مرا نصيحت كن  9است كه مردي نزد پيامبر اكرم ×صادق

در جوابش فرمود: برو غضب نكـن!   9حضرت .موعظه شومبه واسطه آن اي كه  به موعظه
   2همان جواب را داد. 9پيامبرو اش را تكرار كرد  خواسته سپس آن مرد تا سه بار

خـود را  كسي كـه   3،»َغَضبه ستر اهللا عورَته من َكف«: فرمايند مي ×امام صادق هـ :
اش را از  پوشاند. يعنـي اسـرار و امـور مخفـي     ات او را مياز غضبش باز دارد، خداوند مخفي

  ود.ش دهد و آبرويش حفظ مي ديگران پوشش مي
انساني كه عصبانيت خود را كنترل كند  تفكر در فوايد و آثار فروخوردن غضب؛. 4

ريـزد، حلـيم    كنـد و آبـروي كسـي را نمـي     خون ريزي نمي همانند اينكه: فوايد زيادي دارد
زيـاد  فردي و اجتمـاعي  و فوايد رساند، به خود و ديگران ضرر مادي و معنوي نمي ،شود مي

ه غضب عادت كرده، در وهله اول ترك آن بـرايش مشـكل اسـت    البته كسي كه ب .ديگري
يعني به خود باور دهد  ،ولي اگر نفس را تمرين دهد و به مرور زمان خودش را به حلم بزند

در اين صـورت اصـول غضـب از او دور     ،كه حليم باشد و حلم به خرج دهدو تحميل كند 
 شود.  مي

بخواهـد   اينكـه كند و خود را از فكر اول  قبل از انجام هر كارياز عمل؛  لتأمل قب. 5
 عمل تندي انجام دهد باز دارد.

 .اش را با افراد تند و غضـبناك قطـع كنـد    رابطهنشيني با افراد عصباني؛ قطع هم. 6

دهند خوشحال شـده   كنند و به دنبالش عملي انجام مي افرادي هستند كه وقتي غضب مي
شـوند   شرت با افرادي كه زود عصباني مـي معا گذارند. اسمش را شجاعت و مردانگي مي

پس بايد از رفت و آمد با آنهـا خـودداري كـرد و در عـوض بـا       .در انسان اثرگذار است
خورند و از خطاي  آنها كه غضب خود را فرو ميمعاشرت داشت انسانهاي بردبار و حليم 

                                                            
 25، ح 274ص  ،70ج ؛ بحاراالنوار؛ 4، ح 2ج، الكافي. 1
 26، ح 275؛ همان، ص 5. همان، ح 2
 11، ح 264؛ همان، ص 6. همان، ح 3
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   1.گذرند مي مردم
انسان بدانـد تمـام نظـام     نگاه واقعي به نظام هستي: فاعل حركت و فاعلي الهي؛. 7

و همگـي جلـوه     وجود عين ربط به حق تعالي اسـت و انسـانها در مقابـل قـدرت خـدا پـوچ      
شده را تقدير كرده و آنچه كه خير و صالح انسان است مقدر احسن اند و خداوند نظام  حق

 دهيم: مي اينجاتوضيح بيشتري در است. 

زنيم و از  جهتي دم از توحيد و خدا پرستي مياز  .هستيم »دوبين« ،ها احولمثل ما انسانها 
در حالي كه همة نظـام   .دانيم از حق مي مستقلِ ،جهت ديگر اسباب و مسببات عالم وجود را

در عـالم وجـود    .اند و اضافه آنها به حق تعالي اضافه اشراقيه اسـت  وجود عين ارتباط به حق
  :دو نوع فاعل قرار دارد

فاعـل   .هايي هسـتند كـه در ايـن دنيـا هسـتند      فاعل فاعل حركت همة . فاعل حركت؛1
بـا هـم    را انـد كه از عدم به وجـود رسـيده   يبلكه موجودات وردآ پديد نميرا حركت چيزي 

آجـر، گـچ، سـيمان و ديگـر مصـالح       .سـازد  اي را مـي مثل كسي كـه خانـه   .ندك تركيب مي
ـ  و معمـار و  ،ساختماني همگي اجزايي هستند كه خـدا آنهـا را خلـق كـرده     ا فقـط آنهـا را   بنّ

و ايجاد اوليه فاعل حركت اگر چه در حدوث عالوه بر اين، كند.  ميو با هم تركيب جابجا 
  د.ربنّا ندافعاليت ولي بقاي ساختمان ارتباطي به  ،خانه تاثير دارد

يـا صـنعتگر نيسـت،    ، و اما خداوند نسبتش به اين عالم وجـود ماننـد بنّـا   . فاعل الهي؛ 2
حدوثاً و بقاءاً وابسته عالم و كتم عدم به عرصه وجود آورده جودات را از خداوند تمامي مو
كـه   ،بيان كنيم مانند انسـان براي تقريب به ذهن مثالي اگر بخواهيم  .استبه ذات حق تعالي 

جـايي  در كنـد، گرچـه كـوه طـال      مثالً كوهي از طال را در نفس خود تصور و موجـود مـي  
وجـود   ،اين تصـور  .تواند آن را تصور كند ست كه مينيست ولي نفس آنقدر قوي اموجود 

يعنـي تـا   اسـت.  متعلق بـه نفـس   هم در حدوث هم بقاء و هم عدم آن، است و عدم نيست و 
                                                            

هـاي بيـرون    اين درست نيست كه شما مشكالت و گرفتاري: . من اينجا تذكري به آقايان بدهم و آن اينكه1
ايـد زن و بچـه چـه     چك شما برگشت خورده يا ور شكسته شده دهيد. حاال خانه را به داخل منزل تسري مي

كنم مردها را به تندي و عصبانيت وا نداريد. حاال همسر شما  ها عرض مي اند؟! از طرفي به خانم گناهي كرده
هـا   هـا! بـاالخره ايـن بچـه     خسته و كوفته آمده خانه، به جاي آرامش شروع نكنيد گله كردن از كارهاي بچـه 

هر دوتاي شماست، مرد بيچاره آنها را تنهـايي كـه بـه دنيـا نيـاورده اسـت. خالصـه زمينـه          محصول مشترك
غضب را در خانه فراهم نكنيد. در زندگي مشترك، هر دو اهل گذشت باشيد، سنگ صبور هم باشيد به هم 

 دهد. دلداري بدهيد، سازگار باشيد، خدا هم توفيق مي
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وجود دارد و وقتي و صور است تكوه طال در نفس او م ،توجه داردبه آن انسان اي كه  لحظه
  ماند. غافل شد ديگر از كوه طال وجودي نمي

مرتبط نيست چـون   ؛است »عين ربط«به حق تعالي بلكه  »مرتبط« اينكهه هم ن دنظام وجو
خوديتي ندارد كه پس از فرض آن، ربط به حق داشته باشد بلكه جلوه و ربط محض اسـت  

اگر نـازي كنـد فـرو ريـزد     «اگر اين ارتباط قطع شود چيزي باقي نخواهد ماند، اينكهبه دليل 
و إِنْ ُتصبهم حسنَةٌ يُقوُلوا هذه منْ عنْد اللَّه و إِنْ { يد:فرما قرآن ميراستا در همين  .»ها قالب

اللَّه نْدنْ عُقلْ ُكلٌّ م كنْدنْ عم هُقوُلوا هذئَةٌ ييس مهبو اگر خوبي به آنان برسد مـي « 1،}ُتص-

زد توسـت، بگـو:   گويند: اين از نگويند: اين از طرف خداست و اگر بدي به آنان برسد، مي
  .»همه از نزد خداست

درست است كه فعل انسان ناشي از اراده و اختيار اوست ولي همين اراده هم جزو عالم 
و مـا تَشـاُؤنَ    لمنْ شاء منُْكم أَنْ يستَقيم{ فرمايد: قرآن مي .و وابسته به حق است ،وجود

از شـما كـه بخواهـد، بـر راه راسـت       بـراي هـر كسـي   « 2،}ِإالَّ أَنْ يشاء اللَّه رب الْعـالَمينَ 
   .»خواهيد مگر آنكه خداوند، پروردگار عالميان بخواهدپايداري كند، و شما چيزي را نمي

شود به واسـطه سـبب و علـت     درست است كه هركاري در اين دنيا انجام ميدر نتيجه؛ 
 ،و عين ربط به آن اند ت حقپذيرد ولي، همگي علل و اسباب در جرگه مشي آن صورت مي

خوديت و استقاللي از خود ندارند و همگـي در طـول هـم و جلـوة خداينـد. توحيـد يعنـي        
كه با قطع نظر از اين اي به گونهداند  همگي را عين ربط به حق مي ،يك انسان موحد ؛همين
 داند هرچه وجود دارد به قضـاء و  انسان موحد مي وجود ندارد. ،هيچ هستي در عالم ،ارتباط
زنـدان   .�}مرَ ُكلَّـه للَّـه  ِإنَّ األ{ :الهي است و هرچه در عالم وجود است از خداسـت  3قدر
گرچه از افعال انسانهاست ولي جزو عـالم وجـود    همگي مرض و رقها، ف گرفتاري 5،ها رفتن

                                                            
 78)، 4. النساء (1
 29ـ  28)، 81. التكوير (2
 . قضاء: يعني احكام كلي خداوند و قدر: وجود خارجي و مصاديق وجودات.3
 154)، 3آل عمران ( .4
ها كه آمدند و  بان. زندان براي ساختن انسان و كشف شدن جوهره انسان بسيار مفيد است، چه بسيار زندان5

بوده است » دان زنده«است. اصل زندان، كند، اما زنداني، سرافراز مانده  رفتند و كسي از آنها به نيكي ياد نمي
شوند يا اينكه افراد مردة روحـي را بـه    كه يا معني اش اين است كه افرادي كه روحيه زنده دارند زنداني مي

 شوند. برند و آنها در زندان ساخته و زنده مي زندان مي
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شـود در   است و ربط به خدا دارد، با اين اوصاف اگـر كسـي از دسـت مشـكالت عصـباني      

و  ،اوينـد سخر ما غضبناك شده است! چون همه كاره اوست و همگي حقيقت از دست خد
كـاري  مصـلحت  بر اسـاس حكمـت و   جز اش جلوة اوست و  داند اين نظام همه حال كه مي
 .بنابراين ديگر نبايد بر كسي غضب كند چون همگي تحت توجه حق است ،شود انجام نمي

رده و مـن راضـي بـه قضـا و قـدر      گويد: خدا مقدر ك بنابراين اگر عصبانيت دروني دارد مي
  1.شوم عصباني نمي انديگرالهي هستم و از دست 

غضب از امراض قلـب و ناشـي از نقصـان     ؛است غضب ناشي از نقصبداند كه: .  8
اگـر دقـت كنيـد ديوانگـان زودتـر از       .عقل است نه ناشي از شجاعت و قوت نفـس انسـاني  

اخالق شر زودتـر از   انها، و صاحب ر از جوانها، پيران زودت ها زودتر از سالم ، مريضعاقالن
انسـان بخيـل چـون چيـزي از دسـت      همچنـين  و  .شوند اخالق ممدوح عصباني مي انصاحب
اش غلبه كرده اگـر چيـزي    شود، يا كسي كه شهوت شكم يا جنسي زودتر عصباني مي ،داده

و  كـوه بلنـد   چـون  ،قـوي  عاقـلِ  امـا انسـانِ   شـود.  از آنها را از دست دهد زودتر عصباني مي
شما مالحظه كنيد  .دهد حركت نميخود ها او را از جاي  ي است كه بادها و طوفانسرافراز

كسي از يـارانش بـاقي نمانـد،     اي كه لحظه با آن همه مصيبتي كه ديدند ورا  ×امام حسين
سـم  گويـد: ق  راوي مي ؛»واكس ودعبك، الممِرسليمًا ألَك تَضاءِرضًا ِبالهي ِر«فرمايد:  مي

 ×تر از امام حسـين  محكماما نديدم كه اين هم مصيبت داده باشد را به خدا من هيچ كس 
 اسـت:  آيـه شـريفه  اين مصداق بارز شده به اين مقامات نائل  ×و چون سيد الشهداء .باشد

ن بـه تـاريخ   اگـر انسـا   2.}ربك راضـيًة مرْضـيةً    رِجعي ِإلىا يا أَيُتها النَّفْس الْمطْمئنَُّة{
هـاي عصـباني و غضـبناك بـه جـايي      انسـان كـه  خواهد يافت در در مردمان جهان نظر كند 

 ، هايي كه خودشان را كنترل كردهو در عوض آن ،كنند اند و مردم آنها را مالمت مي نرسيده
و آنهـا را   هسـتند  متـاريخ و مـرد    مدح درمو ،اند خوردهفرو خشم خود را اند و بودهو حليم 
 ؛عفو، كظم غيظ و بردباريكنيم خواهيم ديد:  دقتدر تاريخ دانند و اگر  ي شجاع ميافراد

و مردم عاقل است و عصبانيت، اخالق جاهالن، نادانان و كم دانا سيرة انيبا، حكما، حاكمان 
                                                            

ل كـه تمـام امـور مسـخر     تـوان گفـت: حـا   ها و سيره عملي مرحـوم اسـتاد نمـي   با توجه به مجموع ديدگاه .1
شود بايد سـكوت كـرد و از خـود دفـاع     حضرت حق است، بنابراين حتي در مواردي كه ظلمي به انسان مي

نكرد. خواهي نخواهي دفاع، ناشي از غضب ممدوح عليه ظالم است و براي همين است كه امر به معروف و 
 ل).، نهي از منكر مقرر شده است، (م

 28ـ  27)، 89. الفجر (2
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  شعوران است.
غضـبناك قـدرتي دارد كـه آن را نسـبت بـه      خـدا؛  قدرت شديد بودن  يادآورِي. 9

دارد،  ظلم و سـتم روا مـي  و گويد  ند و گاه نسبت به زير دستش زور ميك عمال ميديگري ا
بايد قدرتش را با قدرت خدا مقايسه كند كه خواهـد ديـد قـدرتش    چنين انساني حال آنكه 

احتيـاط كنـد و    ،پس بايـد حـذر كـرده    ،نسبت به قدرت نامتناهي خداوند هيچ و پوچ است
نقل شده در  .ا در دنيا و آخرت ايمن نيستاز غضب خداندازد اگر غضبش را به كار بداند 

شـد   حكيمي همـراهش بـود كـه هرگـاه غضـبناك مـي       ،شد بني اسرائيل هر كس پادشاه مي
به مساكين رحم كن! از مرگ بتـرس! و  «داد كه در آن نوشته بـود:   اي دست او مي نوشته

امـام  از  1.شـد  خواند تا غضبش ساكن و آرام مـي  پادشاه اين نوشته را مي !»ياد آخرت باش
فرزنــد آدم! وقتــي  : ايدر تــورات نوشــته شــده«فرماينــد:  مــينقــل كــرديم كــه  ×صــادق

در ميـان  تـو را   و ،غضبناك شدي به ياد من باش! من هم ياد تو هستم وقتي غضبناك شـدم 
بـه انتقـام مـن راضـي بـاش       ،ظلمي شدتو و و اگر به دهم قرار نميبرم  كه از بين مي كساني

 2.»گيري تو تر است از قدرت انتقامهمانا ياري من به

به او غضـب كـردي و عملـي انجـام دادي اگـر امـروز       كس كه آن يادآور  !يادآور. 10
، خواهد جبران كنـد  گردد و چه بسا قدرت يافته مي روزگاري ورق بر مي ،توان مقابله ندارد

مـال و  ، اهـل،  خـود گويـد، و باعـث اذيـت     زبانش باز شده عيوب تو را بـاز مـي   در آن روز
 3 شود. آبروي تو مي

 تفكر كند كه سبب غضب او چيست؟. 11

گوينـد: آدم   اگر سبب غضبناك شدن او حرف مردم است كـه پشـت سـرش مـي     الف:
حلـم، فـرو خـوردن خشـم، و دفـع      حال آنكه برخالف حرف مـردم،   !عاجز و ضعيفي است

ان انسـ دهـد   كسـي كـه صـبوري بـه خـرج مـي       ،نفس نيسـت بلكـه   ذلت و كوچكيِ ،غضب
البتـه در چشـم    .از ثمرات شـجاعت اوسـت  فرو خوردن غضب و خشم و  ،النفس است يقو

                                                            
 306، ص 5البيضاء، ج  المحجة؛ 173، ص 104)، ص 9، (ج 3جلد م. احياء العلوم، 1
 29، ح 376، ص 70؛ بحار االنوار، ج 9، ح304، ص 2ج  ،الكافي. 2
كننـد   ها در جامعه، افرادي از باب امر به معروف و نهي از منكر، تند روي مي. گاهي براي اصالحِ انحراف3

دهند، حال آنكه طرف مقابل هم براي خودش عقل و شـعور دارد و بـا تنـدي    و با مردم خشونت به خرج مي
توان او را از انحراف و خطا بازداشت، بلكه در بسياري موارد، بـا خيرخـواهي دلسـوزي، منطـق و عقـل       نمي
 توان او را تحت تأثير قرار داد. مي
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نبايد انسان از اين افراد قليل جامعـه بـاكي داشـته     .او ترسو و زبون است ،افراد جاهل و نادان

ِإنَّما يوفَّى { كند: نهايت عطا مي باشد و بداند كه خداوند به انسانهاي بردبار و صبور اجر بي
  ».شودحساب داده ميترديد به صابران اجر بيبي« 1،}حساٍب يِرصاِبُرونَ أَجرَهم ِبغَال

: مثـل رود  مـي او است كـه از دسـت   ضروري ناشي از چيزي انسان عصبانيت  گاهيب: 
: فرمايـد  درباره ضروري بـودن ايـن مـوارد مـي     |پيامبر .لباس و مال، مسكن، صحت بدن

ـ يما ُخوت يومه، فكاّنه ُقمعافي في بدنه، و ُل من أصبح آمنًا في سربه،« نيا الـد  هرت لَ
ـ   « 2،»هارفي احذب و  ،ش سـالم نَكسي كه صبح كند و در راهش ايمن از رفت و آمـد باشـد، تَ

. بـه همـين مضـمون روايتـي     »اش براي او اختيار شـده اسـت   روزش را دارد، دنيا همهروزيِ 
دنيـايش تـأمين اسـت: عافيـت      ،سه چيـز دارد  وآورد  كسي كه صبح را به شب« ؛ديگر است

داشـته  هـم  اش و اگر چهـارمي كـه اسـالم اسـت را      و قوت روزانه ،بدن، امنيت رفت و آمد
  3.»شودمينعمت دنيا و آخرت با هم بر او تمام  ،باشد

طبـع  مقتضـاي  يا كم شـود، اگـر چـه     ،در اين باره كه امور ضروري از انسان سلبحال! 
قرار دهد در خواهـد يافـت   داور ولي انسان اگر عقل خود را  ،زن استانسان، عصبانيت و ح

اگر امكان بازگشت ضرورياتي اين چنيني وجود داشته باشد، بدون غـيظ و شـدت بـاز     ،كه
گـردد و غضـب    يخشـم هـم بـاز نمـ    و با غيظ نداشته باشد، گردد و اگر قابليت برگشت  مي
بانيت انسـان، فقـدان امـوري اسـت كـه      اگر علت عص جز غصه و حزن ندارد. و ثمري  فايده

كنـد   عاقـل فكـر مـي    ،حد ثروت و مال بيش از ،مقام ،جاهمانند: ضرورتي براي انسان ندارد 
كه ندارد بايـد خوشـحال باشـد چـون در حـالل و      و حاال آور است مسؤليت نهاآكه داشتن 

  است و بايد قيامت پاسخ دهد.و كتاب حساب  دنيا حرام
از امكاناتي كه فقدان آنهـا باعـث عصـبانيت مـا شـده، چيزهـايي        خيلي ،اينكهخالصه و 

پـس   م.است كه ضروري نيست و خواهي نخواهي روزگـاري بايـد آن را بگـذاريم و بـروي    
فقـدانش   ،كه ضـروري اسـت  هم اي دارد و حتي آنهايي  چه فايده ،از دست دادن آنها ةغص

عقوبـت در آخـرت را در پـي     و ،است لم روحي و جسميأاش ت عصبانيت ندارد و تنها ثمره
  دارد پس غضب در هر صورتي مورد ندارد.

                                                            
 10)، 39مر (. الز1ّ
 1، ح 69، ص 69. بحاراالنوار، ج 2
 127، ح 148، ص 8ج  ، الكافي. 3
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مگر نه اين است كه عاشق بـه دنبـال    !خدا غضبناك را دوست نداردداني . آيا مي12
مگر نه اين است كه محب بـه دنبـال رضـايت محبـوب اسـت و       !راضي كردن معشوق است

اهللا هسـتي چـون كمـال     محـب  پسندد! بنابراين اگـر  كه معشوق و محبوب مي كند كاري مي
اسـت  و راضـي  داري، پـس از آنچـه او خوشـحال     مطلق اوست و تو كمـال را محبـوب مـي   

يات و روايات آخدا هم به شهادت  كن.كند دوري  آنچه او را ناراحت مياز و كن! پيروي 
 بسم اهللا! ،نگيري! اين گوي و ميدان اگر محب الهيخشم  دوست دارد كه تو به خود

شـوند   وقتي ديگـران عصـباني مـي   اي!  شوي به آئينه نگاه كرده عصباني مي وقتي. 13
اي دارند؟! آنها از خود غافلند چه چهرهو دهند  ي انجام ميححركات و اعمال قبي چهاي  ديده

از خـود و   ،خشـم تـو هـم هنگـام    حـاال   و بينـي  را مي انش كني چهره مي را نظاره آنهاو تو كه 
 اي! گ كن و به خودت بنگر كه چه قيافة منحوسي به خود گرفتهلختي درن !ات غافلي قيافه

يكـي از امـراض نفسـاني     ،مـذموم  در اين شك نيست كـه غضـبِ  و سخن آخر اينكه؛ 
يـا ريشـه مـرض را خشـك كـرده يـا برخـي         ،گونـه كـه داروهـاي جسـماني     و همـان است، 
همـين  نيز ر شد هايي كه براي غضب ذك عالج ؛دهند درد را تسكين ميفقط اند و  بخش آرام

چـه بسـا انسـان را    و كنـد   ا شدت و قوت غضب را برطـرف مـي  ه گاه اين عالج ،گونه است
   .تغيير هم بدهد

اگـر ايسـتادي   ، ثانيـاً و ؛ پنـاه ببـر  شـيطان  به خدا از شر  ،هنگام عصبانيت اوًال بنابراين
 ،كـردن  گرفتن وضو و غسـل  !ر حالت بدهيو خالصه تغي ،اي دراز بكش و اگر نشسته ،بنشين

اگـر از دسـت   ، و ثالثـاً   .كنـد  هيجان غضب را كم مـي  ،و حداقل زدن آب سرد به صورت
بـا امكانـات    ؛صـله رحـم كـن    و به ديدن آنها بـرو  ،غضبناكيو ديگران خود دوستان ، اقوام

 ،كه بر اسـاس روايـات   يكنب آنهااز حداقل يك احوال پرسي تواني مانند تلفن، ميامروزي 
   1شود. ميموجب آرامش انسان 

  فضيلت حلم و بردباري در روايات 

ُاطلبوا العلـم  «نقل كـرده:   ×بن وهب از امام صادق يةمعاوالف. رابطة علم و حلم؛ 
 2.»علم را طلـب كنيـد و آن را بـه حلـم و وقـار مـزين كنيـد       «» زيّنوا معه ِبالحلم والِوقاِروتَ

                                                            
 34، ح 97، ص 71؛ بحاراالنوار، ج 2، ح 302، ص 2، ج الكافي. 1
 1، ح 36، ص 1. همان، ج 2
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خدايا « 1،»ني بالحلِميني ِبالعلِم و زأَغن الّلهم«: اند دعاهايشان فرمودهيكي از در  |پيامبر
  !»به علم غني كن و آن را به حلم زينت دهمرا 

هـاي   در روايتي از پيامبر نقل شده كه پنج چيـز از سـنت   ؛:ب. حلم از سنن پيامبران
  2.»بويي عطر زدن و خوش ،حياء، حلم، حجامت، مسواك كردن«پيامبران است: 

فرمودنـد: از خـدا مقـام بلنـد مرتبـه و       |پيامبر نزد خدا؛ ج. حلم و مقام بلند مرتبه
اقـوامي  «؟ فرمودنـد:  |اين مقام رفيع چيست يا رسـول اهللا  :رفيع طلب كنيد، سوال كردند

مـثال مـالي    ـتو قطع نكن، كسي كه تو را محروم كـرده    ،اند قطع كردهبا تو شان را  كه رابطه
 كنـد  ن، آن كـه بـا تـو جاهالنـه برخـورد مـي      تو بـه او عطـا كـ    ، ـ به تو ندادهو دستش بوده 

فَِإذَا الَّذي بينَـك  السيئةَ ادفَع ِبالَّتي هي أَحسُن {فرمايد: قرآن مي 3.»بردباري و حلم كن!
يممح يلو ٌة كَأَنَّهداوع نَهيب اش را با  بدي  كند، آن كه با تو به بدي برخورد مي :يعني 4.}و

  ه بسا همان كس كه دشمن تو بود رفيق و دوست تو خواهد شد.فع كن چدخوبي 
خداونـد  « 5،»الحلـيم  يـي إن اهللا يحـب الح «: |قال رسول اهللا م؛يد. خداوند و حل

گـاه كسـي را بـه     خداونـد هـيچ  : «فرمايد . در روايت ديگر مي»انسان با حيا و حليم را دوست
بـه هـم زنـد ولـي مـردم       ، حكـومتي رگرچه جاهل با قدرت و زو[واسطة جهل عزيز نكرده 
و ذليـل   رگـاه آدم حلـيم را توسـري خـو     و هـيچ  ]داننـد  ميذليالنه و حكومت او را جاهالنه 

در روز قيامـت وقتـي خاليـق جمـع شـدند منـادي نـدا        «و در حديث ديگـر:   6».نكرده است
بـه  شوند كه خيلي كم هسـتند و بـه سـرعت     اي بلند مي دهد كه اهل فضيلت كيانند؟ عده مي

ايـد؟!   م با سرعت به بهشت روان شـده يبين گويند: مي شوند مالئك مي سوي بهشت روانه مي
گويند: وقتي  كنند: فضل شما چه بوده؟ مي مالئك سوال مي .گويند: ما اهل فضل هستيم مي

                                                            
». لحلمبااللهم زيني بالعلم و اغنني «؛ از ابن عمر، در اين منبع آمـده:  5092، ش 689، ص 2. كنزالعمال، ج 1

ـ كه ما نقل كرديم ـ عبارت ذكر شده در    7دقبن وهب از امام صا  يةرسد به قرينه صحيحة معاو به نظر مي
 تر باشد.متن، درست

 17235، ش 655، ص 6. كنزالعمال، ج 2
 43462، ش 870، ص 15ج   . همان،3
 34)، 41. فصلت (4
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كـرديم، و در مقابـل رفتـار     كرديم، اگر به ما بدي كردند عفـو مـي   شد صبر مي يمبه ما ظلم 
: وارد بهشت شويد كه بهشـت خـوب مكـاني    گويندميسپس مالئك  .ميبودجاهالنه حليم 

  1.»براي عاملين است
اين نيست كه انسان حتي يك شود ميظلم كه به انسان  يهنگام ي كردن دررومعني صب
بلكه مراد اين است كه انسان صبوري پيشه كرده به زمين و زمان بـد نگويـد    !آخ هم نگويد

از ابتداي آمدن آدم در زمين يكـي از دو پسـران    .هاست گرفتاري چون دنيا، دنياي تصادم و
هـا   طور تا زمـان حـال ايـن تجـاوزات و ظلـم     آدم به ديگري ظلم كرد و او را كشت و همين

إِنَّما يوفَّى الصـابُِرونَ  { كه: بايد صبر و تحمل كرد و با درايت پيش رفت .ادامه داشته است
دهد و وقتي خـدا بگويـد:    حساب مي بيمزد خدا هم به صابران اجر و  ،}أَجرَهم بِغَيرِ حساٍب

  حساب است. حساب، واقعاً بي بي
 درك ِبالحلم درجةَيإنَّ الرَجلَ المسلم لَ«: نقل شده |از پيامبرحلم و عبادت؛  : هـ

بـا   مسـلمان ،  ــ  گويد مرد و گرنه منظور انسان اسـت  از باب غلبه ميـ  مرد« ،»2الصائم القائم
ها قائم به عبادت  دار و شب اگر انسان روزها روزه .»كند درجة صائم قائم را درك مي ،حلم

فايـده اسـت و حلـم و     اوت و خشونت با مردم برخورد كند، عباداتش بـي سخدا باشد اما با ق
عبـادت كننـده واقعـي    : «انـد  فرمـوده  7در همين باره امام رضـا  .بردباري مقدم بر آنها است

  3.»نكه حليم باشدنيست مگر آ
سه صفت نباشد به اعمـالش  كسي داراي اگر «: نقل شده |از پيامبر ؛و. حلم و عمل

داري كـه بـه واسـطه آن مـانع از      كنترل و خود نگه ،ت تقوالشود و فايده ندارد: حا اعتنا نمي
و اخالقـي كـه بتوانـد بـا مـردم       ،ان سفيه را دفع كنـد سمعاصي الهي شود، حلمي كه با آن ان

خير و خوبي به اين نيست كه مـال و  «نقل شده:  ×و از حضرت امير 4.»زندگي كند خوب
   5.»اوالدت زياد شوند بلكه خير آن است كه علمت زياد شده و حلم تو بزرگ باشد

و «: و همچنـين  »ناصـراً  في بـالحلمِ كَ«: فرمايند ميدرباره حلم  ×هم چنين امام صادق
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تـرين   حلـم بهتـر و كـافي   عني اين دو روايـت ايـن اسـت كـه:     م 1.»مّلتحن حليمًا فَُكم تَذا لَإ

كنـد و   پشتيبان انسان است چون وقتي حلم آمد انسان در حق ديگران جنايت و تعـدي نمـي  
حلم را به خودت ببند ـ ، باالخره طبيعت برخي اين گونه است   ـفرمايد: اگر حليم نيستي   مي

  اني با حلم و بردبار نشان ده!يعني دنبالة غضب را نگير و خودت را به صورت انس
روايـت شـده   : كنيم را نقل مي ×اي از حلم امام صادق نمونه ؛در پايان اين قسمتو 

 ×امـام  ،غالمش را سراغ كاري فرستاد، مـدتي گذشـت و نيامـد   روزي  7كه امام صادق
 يبـاال  ×امـام  و خوابيـده اسـت!  گرفتـه  زير سايه سراغش رفت كه چرا نيامده، ديد جايي 

بـه او   7باد زدن او تا اينكه بيدار شد، امامبه ست و چون هوا گرم بود شروع كرد سرش نش
ها استراحت كن و روزهـا   فرمود: اين كاردرستي نيست كه هم شب بخوابي و هم روز، شب

  2!»كارهاي ما را انجام ده

  فضيلت كظم غيظ در روايات

قـرار  تـري   رتبة پـائين مدر نداشته و حلم را شرافت و فضيلت  ،اگر چه فرو خوردن خشم
ولي اگر كظم غيظ به مرور زمان حاصـل و بـه صـورت عـادت در هنگـام عصـبانيت        ،دارد
باالتر بودن مرتبه حلم نسبت بـه كظـم غـيظ بـه ايـن دليـل        .منجر به حلم خواهد شد ،درآيد

در او هيجان غضـب از  و نشده است كه انسان حليم خود را مداوا كرده و از ابتدا غضبناك 
او  لـي شود و حالت غضب و هيجان در فرد ايجاد مي ،ود ولي دركظم غيظش ايجاد نمي ابتدا

و الْكاظمينَ {كند: خداوند در قرآن كريم مؤمنان را توصيف مي .خورد خشمش را فرو مي
». گذرنـد برنـد و از مـردم درمـي   و خشم خـود را فـرو مـي   « 3،}الْغَيظَ و الْعافينَ عِن النَّاِس

بـر شـرافت و اجـر بسـيار آن داللـت       4روايات و اخباري به نحو تواتر اجمـالي  ،عالوه بر آن
لبه يوم ء اهللا قَالَم ،مضَِيه أمضاهن يأَو شاء يضًا و لَم غَظَن كَم: «’قال رسول اهللا ،دارد

                                                            
 16، ح 404، ص 68؛ بحاراالنوار، ج 6، ح 112، همان، ص الكافي. 1
 7همان، ح ، الكافي. 2
 134)، 3. آل عمران (3
ــاره يــك مفهــوم واحــد، اخبــار بســياري از    . همــان4 گونــه كــه قــبالً گفتــه شــد، تــواتر اجمــالي يعنــي: درب

كنـد كـه    باالفاظ و تعابير گوناگون رسيده كه از دقت و توجه به آنها، انسان يقين اجمالي مـي  :معصومين
 آن مفهومِ واحد صادر شده است.
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القِر ِةيامتواند آن را اجرا كنـد،   كسي كه غضبش را فرو خورد كه اگر بخواهد مي« 1،»ضاه
  .»كند وز قيامت دلش را از رضايت پر ميخداوند ر

اي ننوشيده كه اجرش بـاالتر از   اي جرعه هيچ بنده: «فرمايند مي |همچنين پيامبر اكرم
جهــنم دري دارد : «انــد بــاز هــم فرمــوده 2.»كظــم غيظــي باشــد كــه بــراي رضــاي خداســت

ه كـ كسـي  : «و فرمودنـد  3،»دهند مخصوص كساني كه خشم خود را با معصيت خدا شفا مي
 دارد، خداوند روز قيامت نـزد خاليـق   غضبش را فرو خورد حال آنكه قدرت اجراي آن را

ـ  حبأَن م«: و 4،»خواهي انتخاب كن كه مي العينيخواند كه هر حور او را مي إ بيلَالس لـي 
 از« 5،»هـا بصـبرٍ  ردي و جرعـُة مصـيبةٍ   حلـمٍ هـا بِ ردي غـيظ  ُةرعج ؛تانرعج ،عاليتَ اِهللا

دو جرعه است: جرعة غضبي كه با حلم بر طرف شود و جرعة ها نزد خدا دوستدارترين راه
حاضـر نيسـتم نفسـم را ذليـل     : «نقل شده ×. از امام سجاد»مصيبتي كه با صبر برطرف شود

فـرو  تـر از جرعـة    اي محبوب و جرعه ،مو قرمز به من داده شود يكنم در مقابل اينكه شترها
 ×از امـام صـادق   6.»و كسي كه مرا عصباني كرده مكافات ندهم ،ام شيدهنچخوردن خشم 

خدا در دنيا و آخرت بـه   اينكهمگر خورد خشم خود را فرو مياي نيست كه  بنده« :نقل شده
و الْكاظمينَ الْغَيظَ و الْعافينَ عِن النَّـاِس  { فرمايد: خداوند در قرآن مي ،دهد او عزت مي

  7.»دهد ثواب ميبه او به جاي غضبش ، و خدا }محسنينَو اللَّه يحب الُْ

  

  

  
�
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  انتقام
�  

در مقابـل عمـل   معني انتقام اين است كـه انسـان    .انتقام يكي از نتايج عملي غضب است
يـا   ،عمل اوست و گاهي كمتـر با مساوي  ،انتقاميعمل كه گاهي  كندمقابله به مثل ديگري 
  بيشتر.

  انواع انتقام

از ديدگاه در اين مورد  .كه كارش حرام است كند كسي به انسان ظلمي ميگاهي  الف.
به ، يا كند مثالً كسي از ديگري غيبت مياست. حرام شده  ،انجام مقابله به مثل و انتقام ،شرع
مظلـوم هـم    انسـانِ  ،جايز نيست به عنوان انتقـام  اينجادر  ؛كند زند يا فحاشي مي تهمت مياو 

ــه غيبــت، ته ــد او ب ــاتي وجــود دارد  .مــت، و فحاشــي روي آوردمانن ــاره رواي ــن ب از  .در اي
اگـر مـردي تـو را بـه     « 1،»يهِبما فيك فَال ُتعيره ِبما ف ركيع امرء إِن«: نقل شـده  9پيامبر

صفتي كه در تو هست سـرزنش كـرد، گرچـه همـان عيـب در او هـم هسـت ولـي تـو او را          
: فرمايــد كننــد مــي ه يكــديگر فحاشــي مــي. همچنــين دربــاره دو نفــر كــه بــ»ســرزنش مكــن

»االمبان شَتسكـه   انـد  كنند دو شيطان دو نفر كه به يكديگر فحاشي مي« 2،»رانهاتَتَيطانان ي
  .»دهندبه هم نسبت باطل مي

به ابوبكر فحاشي كرد، ابوبكر كمي ساكت  |نقل شده روزي مردي در محضر پيامبر
                                                            

 ، مانند آن43496 – 43495، ش 881، ص 15؛ كنزالعمال، ج 236، ص 10. سنن بيهقي، ج 1
ي دو نفـر كـه   يعنـ » يتهـاتران « 
	��� � 600، ص 3؛ كنـز العمـال، ج   162، ص 4. مسند احمـد حنبـل، ج   2

ها پس از يتهاتران، يتكاذبان هم آمـده يعنـي: دو نفـر     دهند. در بعضي نقل حرف باطلي به همديگر نسبت مي
 دهند. كه به يكديگر نسبت دروغگويي مي
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قيـام كـرده    |شـي او را بدهـد. پيـامبر   ماند ولـي پـس از آن مـدتي خواسـت جـواب فحا     
داد، و حال كـه تـو    لكي از جانب تو جوابش را مياي كه ساكت شدي م فرمودند: آن لحظه

خواهي پاسخ دهي آن ملـك رفـت و شـيطان جـايش آمـد و مـن در مجلسـي كـه          خود مي
   1شيطان در آن باشد جلوس نخواهم كرد.

شـود، اگـر در شـرع غرامـت و      ي مـي عـد و گفتاري به انساني تكردار گاه به واسطه  ب.
ورع و تقـوا  انصـاف،  قصاص آن معين شده بايد به همان مقدار اكتفا كنـد و نبايـد از جـادة    

بان مـا  استالم« :فرمايند نقل شده كه مي  |خارج شود. در اين باره روايتي از پيامبر اكرم
تي يُنهما حقاال فَعلي الباديء معتد ظلومكننـد، گنـاه    مـي  يكه به هم فحاشدو نفر « 2،»الم

هر دو برگردن كسي است كه آغازگر بوده و اگر مظلـوم از حـد تجـاوز كـرد او هـم گنـاه       
اگـر دو  : «انـد  فرموده ×آمده كه امام كاظممضمون روايت ديگري به همين  .»كرده است

گنـاه طـرف   خـود،  گنـاه  عـالوه بـر   تـر اسـت و    مرد به هم فحاشي كنند، شروع كننده ظـالم 
  3.»برگردن اوست تا زماني كه مظلوم از حد تجاوز نكرده باشدهم قابلش م

بـه  . 1 :انتقـام  شود كه سكوت محض الزم نيسـت و اگـر   گونه روايات استفاده مياز اين
بـا ايـن دو شـرط    گيـري   البته انتقـام ندارد. از حد تجاوز نشود، گناهي . 2 ؛حرام نباشدعملي 

چون اگرچـه   ،نسان وارد معركه انتقام نشود بهتر استالمقدور احتي  ياگرچه جايز است ول
اختيار از دسـت  عنان است ولي ممكن نيفتد فحاشي و حرام به انسان امكان دارد در اول امر 

البته در مقابـل   .عفو بهتر استهميشه  ،بنابراين .و نتواند خودش را كنترل كندشده خارج او 
 كنـد  جـرأت بيشـتري پيـدا كـرده و فكـر مـي      اگر انسان هيچ نگويـد او  و ظالم تعدي كننده 

شـود او انسـان    باطلش حق است و اگر انسان سكوت محض كند، تلقـي مـي  كردار و گفتار 
با عقـل و   ،بايد او را امر به معروف و نهي از منكر كند اينجادر  ؛غيرتي است تفاوت و بي بي

ـ   ،در مقابل ظالمحتي  و از خود دفاع كندمنطق  نكنـد فحاشـي و س عملـي را كـه انجـام     ،ب
نيـت   و در عين حال افشا و بيان كند ،و فقط اعمالي كه او انجام دادهنسبت ندهد به او نداده 

او را به ياد اعمالش اندازد و يادش آورد كه قيامـت بـه    ،اصالح و خير دربارة او داشته باشد
  اعمال و كردارش رسيدگي خواهد شد.
                                                            

 ، بعضه.8301، ش 642، ص 3؛ كنزالعمال، ج 436، ص 2. مسند احمد حنبل، ج 1
 235، ص 2. مسند احمد حنبل، ج 2
 2، ح 294، ص 72؛ بحاراالنوار، ج 3، ح 322ص  ،2، ج الكافي. 3
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  عالج انتقام 

 اينكـه نفساني دقت و تفكر در عواقب آن است، عالوه بر  رذائلديگر  مانندعالج انتقام 
بـر  او كسـي اسـت كـه     :گويند ندارد و ميخوبي انتقام گيرنده در دنيا در ميان مردم جايگاه 

بـه  گيـري از حـد تجـاوز كـرده و يـا      در مسير انتقاماگر  و ؛كنترل نداردنفس و غضب خود 
را بـه خـدا    او ،اگر انسـان انتقـام را تـرك كـرده     ليو .بايد عتاب شوددر قيامت  ،حرام افتاد

چون انتقام الهـي كـه    ،را بدهد بهتر استظالم و متعدي حواله دهد و از خدا بخواهد سزاي 
  گذرد. نمي به هيچ قيمتي تر و شديدتر است و خدا از حق الناس منتقم حقيقي اوست، قوي

  عفو از انتقام

تواند از ظالم انتقـام   او شده حق دارد و ميظلمي به كسي كه در برخي موارد  ،گفته شد
 1،}علَيُكم  علَيُكم فَاعتَدوا علَيه ِبمثِْل ما اعتَدى  فَمِن اعتَدى{فرمايـد:  بگيرد در قرآن مي

امـا  ». گونه كه به شما تعدي كرده او را عقوبت كنيدپس هر كس به شما تعدي كرد، همان«
و بـين عفـو و    ،امـت گيـري  رغامـر دائـر شـد بـين قصـاص و       كه اگـر  بحث ما در اين است

  شرافت و فضيلت دارد؟بر ديگري كداميك آيا  ،گذشت
داند كه از ظالم انتقام گيرد چه از طريق گرچه عقل و شرع اين را حق طبيعي مظلوم مي

عفو و گذشت يك عمل انسـاني اسـت كـه همـة عقـال آن را      قصاص يا گرفتن غرامت، اما 
 .نـد ا رسيده كـه عفـو را مـدح كـرده     يبسيار آيات و روايات و گذشته از آن، كنند مدح مي

ولي اجمـاالً انسـان يقـين     ندروايات اگرچه همگي از جهت سندي مقطوع الصدور نيست البته
صـادر شـده و    ×از معصـوم  يـك مـورد بـا ايـن محتـوا     كند از اين همه روايت حداقل  مي

  كافي است.براي اثبات مدعي  ،همين

  روايات عفو آيات و

  :آيات

}رْفرْ ِبالْعأْم و فْوالْع بـين   و عفو را بگيـر «فرمايد:  مي 9خطاب به رسول اكرم�2}ُخذ
  .»مردم به معروف امر كن

                                                            
 194)، 2. البقره (1
 199)، 7. االعراف (2
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  .»و بايد ببخشند و درگذرند« �1}و لْيعُفوا و لْيصفَحوا{
  .»تر است نزديكو اگر عفو كنيد به تقوا « �2}و أَنْ تَعُفوا أَقْرَب للتَّقْوى{

  :روايات

-بسـيار كـم  در معـامالت   قسم خوردن كار خوبي نيست، گـاه افـراد   دانيد كهخوب مي

قسم و جايز شمرده شده، استثناء شده از قسم خوردن آنچه كه  .خورند قسم مي ،خودارزش 
خوردن هنگام مرافعه آن هم نزد حاكم شرع است كه شخص مم بـه قسـم خـوردن    ر ملـزَ نك

توضـيح  بعـد از ايـن    .چقدر خوب است انسان حرمـت نـام خداونـد را حفـظ كنـد      .شود مي
مـن اهـل قسـم    « :فرمايند مياست كه  9پيامبر اكرمدرباره قسم خوردن، روايتي از  مختصر

خـوردم: هـيچ مـالي از صـدقه      خوردن نيستم ولي اگر بنا بود قسم بخورم بر سه چيز قسم مي
بـه خـاطر خـدا    شـود   از هيچ ظلمي كه بـه او مـي   شود پس صدقه دهيد؛ انسان دادن كم نمي

دهد؛ انسـان از   ت بيشتري ميكند مگر اينكه خداوند روز قيامت به او عزّ گذشت و عفو نمي
شـود بلكـه فقـرش     تنها مـالش زيـاد نمـي   نه كه  گيرد مالي از ديگران نمي ،گدايي و مسئلت

ـ  اّال اليزيـد العبـد   ،فِوليكم بالعع«: فرمايدمي و هم چنين 3.»شود زيادتر مي فتعـافوا  زًا، ع
كند مگر عزت را، نسبت به همديگر  بر شما باد عفو و بخشش، عفو زياد نمي« 4،»م اهللاُكزعي

آيـا  : «بن عامر فرمود عقبةبه  |پيامبر .»كند گذشت داشته باشيد، خداوند شما را عزيز مي
رحم كرده تو وصل كني،  شما را به بهترين اخالق اهل دنيا و آخرت خبر دهم؟: كسي قطع

كسي كه تو را از چيزي محروم كرده تو به او عطا كني، و كسي كه به تو ظلـم كـرده از او   
خدايا! كدام بنده نزد تو عزيزتر است خدا  :به خدا عرض كرد 7روزي موسي 5.»درگذري
    6.»كسي كه هنگام قدرت، عفو كند : «فرمود

وقتي خداوند اولـين و آخـرين   : «فرمايند يم ×امام سجادابوحمزه ثمالي نقل كرده كه 
                                                            

 22)، 24. النور (1
 237)، 2. البقره (2
 ، نحوه.231، ص 4؛ مسند احمد حنبل، ج 43232، ش 813، ص 15. كنزالعمال، ج 3
 5، ح 401؛ ص 68؛ بحاراالنوار، ح 5، ح 108، ص 2ج   ،الكافي. 4
 8694، ش 766، ص 3عمال، ج . كنزال5
 7006، ش 373. همان، ص 6
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دهد: اهل فضيلت كياننـد، پـس    منادي ندا مي ،كند اي واحد گردآوري مي را در منطقهخلق 
ه با مـا  ككسي  مالئك گويند: دليل فضل شما چست؟ آنها گويند: ،شود هايي بلند مي گردن

كـرديم،   به او عطا ميد كركرديم، كسي كه ما را محروم مي كرد ما وصل مي قطع رابطه مي
گوئيد اين  شود راست مي سپس به آنها گفته مي .كرديم كرد عفو مي كسي كه به ما ظلم مي
   1.»داخل بهشت شويد ،اخالق اهل فضل است
پشـيماني  « 2،»العُقوبـة سر منَ النَدامِة علي يأَ الندامُة علي العفِو «: از امام باقر نقل شده
تر است از پشيماني كـه پـس از عقوبـت كـردن پـيش       سانآبهتر و  كه پس از عفو پديد آيد

پشيمان شـد ضـرري نكـرده     ،انسان ،گذشتو شخص است، اگر پس از عفو معلتش  .»آيد
كه  ،آنجبران كردن  ،نادرست باشد كه عقوبت كندبه چيزي كسي را انسان است ولي اگر 

  است.و دشوار خيلي سخت است حق الناس 
در برخـي   .همين بس كه يكي از صفات جماليـه خداونـد اسـت    در شرافت و فضل عفو

 كننـد، چنانچـه امـام    خداوند را در مقام خضوع و خشوع بـه همـين صـفت مـدح مـي      هادعا
الذي  نتأ ،أنت الذي وصفت نفسك بالّرحمة«گويد:  به خدا خطاب كرده مي ×سجاد

سميت فارحمني ك بالعفو، نفسا« :و ،»عني فاعف 3».ليك من عقوبتيعفوك احب  
  
  
  

  

  

  
�

                                                            
 133 - 132، ص ورامو مجموعه  4، ح 107، همان، ص الكافي. 1
 6؛ بحاراالنوار، همان، ح 6، ح 108، همان، ص الكافي. 2
براي اطالع بيشـتر از آيـات و روايـات    ؛ 181، ص 6؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 16. صحيفه سجاديه، دعاي 3

 ، باب تعزيرات، رجوع شود.401ـ  397، ص 2الفقيه، ج   يةكتاب دراسارت في والبه  ،عفو



 

 

  

  

  

  

  

توزي و كينه دقح  
�  

 چـون انسـانِ   .اسـت متمركـز شـده   دشمني و عداوت بـاطني   ،از ثمرات قوه غضب دحق
را به مرحله عمل رساند، مجبور است عـداوت  خود غضبناك اگر به هر دليلي نتواند غضب 

او خـم كينـه در دل   سـت كـه ت  اينجامنتقل كند و  خود به باطن ،و دشمني خود از ديگري را
  عجين با انسان خواهد شد.و همراه  ،شود و يكي از هالك كنندگان بزرگ كاشته مي

در هايي كه براي شخص كينـه تـوز دارد و هميشـه     عداوت باطني عالوه بر ضرر و زيان
شود؛ آثار زيـان   شبش با فكر انتقام سر ميو روز هميشه و  برد،به سر ميغصه و تألم روحي 

و هجــرت، آزار و اذيــت ديگــران،  ي: حســادت، دورماننــددارد در پــي عي هــم بــار اجتمــا
، منع شمردن ديگرانپرده دري، شماتت، كوچك  ،گويي، غيبت، تهمت، افشاء اسرار دروغ

ـ   هـا انسـان  از پرداخت حق و حقوق و روابـط  قطـع رحـم و    ،خريه گـرفتن ، ديگـران را بـه س
موجـب فسـاد ديـن و دنيـاي انسـان      ي اسـت و  تـوز بار كينـه از آثار زيانگناهان ديگري كه 

  شود. مي
مشكالت و تألمات روحـي اسـت كـه    عوارض، گذشته از  اينهاگونه كه گفته شد همان
حرامـي از سـنخ    يبـه هـر دليلـ   اگرچه  اي. انسان كينهآيدپديد ميتوز  انسان كينهخود براي 

بـا   همـواره اهد ريخت و و غم خود را در دل خو همهميشه  موارد ذكر شده هم انجام ندهد
اهللا را ندارد چون دلي كـه پـر   اليقرب توز توان رسيدن به  انسان كينه .كند بغض زندگي مي

از عالوه بر اين،  .جايگاهي براي خدا باشد دتوان شود چگونه مي نفساني مذكور مي رذائلاز 
ي انسـاني بـا   كند و وقتـ  شود، رفت آمدش را كمتر مي اهل ايمان و مسلمين دور و دورتر مي

  شود. اهل ايمان قطع رابطه كند به مرور زمان درجة ايمان و دينش كمتر مي
عداوت متمركز شده در باطن است پس تمام اخبار و رواياتي كـه  حقد همان  بنابر اينكه
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فرمايـد:   مي |و كينه هم خواهد شد. پيامبر ددر ذم دشمني با ديگران آمده، شامل ذم حق

»قال:  اّالأتيني ما كان جبرئيل يناء الِرححمد! اتق شيا م 2جبرئيـل « 1،»تهمجال و عـداو 
دو  !»داد: اي محمد! از دشمني و عداوت با مردم بپرهيز تذكر مي اينكهآمد مگر  سراغم نمي

احتمال دربارة اين روايت وجود دارد يكي همان كه شاهد ماست يعنـي نسـبت بـه ديگـران     
دشـمني  مواظـب  ديگر اين است كـه:  احتمال  .شود مي توزي هم دشمني نكن كه شامل كينه

جبرائيـل بـه آن   : «ديگران باش و كينه و دشمني آنهـا را كوچـك مشـمار. همچنـين فرمـود     
ــا مــردم دشــمني نكــنم، در چيــز ديگــري عهــد  كــه گرفــت  انــدازه كــه از مــن عهــد مــي  ب

العداوة حصـد  من زرع «: فرمايند و كينه مي ددربارة آثار حق ×امام صادق 3.»گرفت نمي
چون با كاشتن تخم  .»كند اش را درو مي كسي كه در دلش تخم كينه بكارد نتيجه 4،»ما بذَر
درو و كـرده  رشـد  شـماتت   و حسـادت، كبـر، غيبـت، تهمـت    ماننـد  گناهان ديگـري   ،كينه

  خواهد شد. 
حال  بلكه بايد دلسوزدشمني بورزد، حتي انسان نسبت به انساني كه فاسد است هم نبايد 

تـوزي   مخالفتش بـا او همـراه عـداوت و كينـه     اينكهنه ـ كه چرا منحرف شده است   باشد او
هنگـامي كـه   تواند در اصالح او تالش كند و طرف مقابـل   بهتر ميدر اين صورت و ـ باشد  

اثر بيشتري  ،هاي اصالحي را مالحظه كرد فعاليتاو دلسوزي و خيرخواهي محبت، شفقت، 
  در او دارد.

  توزي و كينه دعالج حق

: بـر  اينكهتفكر در  ؛تفكر استدر اولين قدم  ،رذائلچون ديگر  يين رذيله نفساناعالج 
  :عقوبت گريبانگير انسان خواهد شد وتوزي د اثر كينه
همـواره  صـاحب آن  اسـت و  و روحـي  حزن و غصه دروني  ،تألم ،عقوبت دنيوي آن .1

 اينكـه مهـم  نكتـه   .تماعي را در پي داردبه فكر عداوت و انتقام است و كم كم آثار سوء اج
                                                            

 9، ح 407، ص 70؛ بحار االنوار، ج 9، ح 301، ص 2ج   ،الكافي. 1
يعنـي: قهاريـت؛ جبرئيـل يعنـي، ملـك      » جبـر «يعنـي خـدا و   » ئيـل «؛ »جبر، و ئيل«. جبرئيل تركيب شده از: 2

 قهاريت خدا كه واسطه وحي است.
 14، ح 409ص   ؛ همان،11، ح 302. همان، ص 3
 15؛ همان، ح 12. همان، ح 4
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ضرري متوجه طـرف مقابـل نيسـت     در بيشتر مواقع، نساني كينه ديگري را در دل دارداگر ا
بـراي  و ، و باكي از دشمني او نـدارد  داوت دروني صاحب كينه اطالعي نداشتهاز عاو چون 
 .كنـد  ري مـي كسي است كه خودخـو  كند كه ضرر ميآنو  ،برد در آرامش به سر ميهمين 

  كند كه به حال خود مضر باشد و به نفع دشمن خود؟!كاري پس انسان عاقل چرا 
چون بر اساس عكس العملي كه ناشي از عداوت بـاطني   ،عقوبت ديگر اخروي است .2

تهمت، حسد، كبر، ظلم و فحاشي را در پي دارد كه در  ،است، گناهان ديگري چون: غيبت
  آخرت مستوجب عذاب است.

و انجـام داده  اقدامات عملـي  توزي،  تفكر در آثار فردي و اجتماعي حقد و كينه پس از
جوياي احوالش  ؛دارد دشمن ميرا بيشتر با كسي كه او  ةبراي برقرار كردن رابطكند تالش 

و ديگـر روابـط دوسـتانه و     ،تري نسبت به گذشته برخـورد كـردن   شدن، با او با روي گشاده
سعي بر برطـرف كـردن    .بسيار تأثيرگذار است ،دل ةدن كينبراي برطرف شكه  آميزمحبت

برخـورد بـا دوسـتان    حوائج طرف مقابل، احسان و نيكي به او و برخورد كردن با او همانند، 
كـه   چـون شود انسان با نفس خود به مبارزه برخيزد و بيني شيطان را به خاك بمالد  باعث مي

 و ستآنهاخير خواهي نسبت به  ،ضد آن كينه كراهت و بدخواهي نسبت به ديگران است و
است كـه خيرخـواه كسـي باشـد كـه      ، و براي انسان سخت اگر چه در بدو امر خيلي مشكل

تـوان   مي ،و رياضت نفساقدامات عملي  ،با گذشت ،دانسته ولي مدتي او را دشمن خود مي
  در اين مرحله رام كرد.به مرور زمان نفس را 
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  1رفق و مدارا

�  
كسي كه  . از نتايج غضب و خشم است ،اعمالچه در و ي نتندي و غلظت چه از نظر زبا

د، كنـ  دش در امر معاش و معاد حاصل ميمشكالتي براي خو اينكهتند مزاج است عالوه بر 
مـردم از اطـرافش    ،چنـين شخصـي منـزوي شـده    و د شـد،  نـ جامعه از او متنفر خواه ومردم 
مردم لقايش را به عطـايش خواهنـد    ،لم و تخصص هم باشداگر اهل عو  ،شوند ده مينپراك

   !بخشيد
همين خاليق، در مذموم بودن تندي و غلظت بر  .رفق و مدارا استو غلظت، ضد تندي 

كـه   جاهل و متعصـبي  هدايت مردم در راه |بس كه علت پيروزي و موفقيت پيامبر اكرم
قـرآن خطـاب    .اراي ايشان استهمان نرم خويي، رفق و مد ،شرح حال آنها در تاريخ آمده

فَِبما رحمٍة منَ اللَّه لنْـت لَهـم و لَـو ُكنْـت فَظـا غَلـيظَ الْقَلْـِب        {فرمايد: مي 9به پيامبر
كلونْ حدر مقابل جامعه نرم خـو هسـتي، و اگـر     ،رحمت خدا به واسطةتو « ،}الَنْفَضُّوا م

 م وهرلَغفاسـتَ  م وفَاعف عنه{: گويد س مي. سپ»شدند خشن بودي از اطرافت پراكنده مي
بـا آنهـا    ]كومتي[حدر امور و آنها را عفو كن و برايشان استغفار كن  ،2}م في األمِررهشاِو

  .»مشورت كن
امور كشوري بايد بـا نرمـي بـا مخالفـان     ادارة در امر  ؛اين آيه اين است كه بزرگدرس 

ايجـاد دو قطـب خـودي و     .الفان بايد مشورت كردبا همين مخ ،برخورد كرد و عالوه بر آن
                                                            

. رفق و مدارا قريب به هم هستند، هر دو يعني ماليمت و برخورد خوش با مردم، اما در مدارا شخص مدارا 1
 كننده اذيت و آزارها را هم بايد تحمل كند.

 159)، 3. آل عمران (2
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هـا متشـتت شـود، اخـتالف      اگر جامعه به ايـن بهانـه   .غير خودي در كشور امري اشتباه است
كنند و نصيحت و  خودداري مي واقعياتاز ارائه چاپلوس  ميان جامعه خواهد افتد و موافقانِ
اي خـاص و   ها كشور به دست عـده آناثر خواهد شد و با طرد  ارشاد افراد دلسوز و صالح بي
دانند خواهد افتاد كه بـراي اميـال دنيـوي خـود اهـل تملـق و        اقليت كه خود را عقل كل مي

اي وقتي خداوند اراده كرد بنـده : «كند نقل مي |چاپلوسي هستند. سلمان فارسي از پيامبر
كاران سراغش  نتگيرد، وقتي حياء از او گرفته شد خيا اول حياء را از او مي ،را هالك كند

بـه او  شـود و كسـي امـانتش را     خـائن مـي  خود او هم آيند، وقت خائنان سراغش آمدند  مي
سپارد، در اين حـال افـراد خشـن و تنـد خـو سـراغش در آينـد و خـود نيـز چـون آنهـا             نمي
شود و وقتي ريسمان ايمـان او كنـده    شود، وقتي تند و خشن شد ريسمان ايمانش پاره مي مي

   1.»كند يطان ملعون او را مالقات ميشد آن وقت ش
كردن، گرچه بـا مخالفـان   و كرداري بايد خود را از تندي گفتار پس انسان عاقل در هر 

به مرور زمان با تمرين از نفس خويش خـارج كنـد و   تندخويي را و سعي كند  ه،درحفظ ك
  ه كند:مدارا كه روايات آن را خواهيم آورد دقت و انديشو به فضيلت و شرافت رفق 

  از زبان بزرگان دين فضيلت رفق و مدارا

تـوان از نظـر    اگرچه نمـي  .بسيار است ،رواياتي كه درباره فضيلت رفق مدارا وجود دارد
 ،سندي به همه روايات تكيه كنيم ولي پس از زياد بودن روايـات دربـارة موضـوع واحـدي    

كه  ،صادر شده ×معصوم از اين همه روايت ازيكي كند كه حداقل  اجماالً انسان يقين مي
  :گويند» متواتر اجمالي«در اصطالح به اين روايات همين براي اثبات مطلب كافي است. 

خَلقًا يري ما كان  فُقلو كان الِر«: |پيامبر اكرم الف. رفق زيباترين مخلوق خدا؛
اگر چه رفق به صورت معنوي و نامحسوس اسـت  يعني:  2،»حسنَ منهفيما خَلق اهللا شيء أَ

  خلقتي نبود. ،ولي اگر محسوس و ديدني بود، زيباتر از رفق
 ،3»فقااليماِن الرِّو ُقفُل  ُقفًال يءلكل شَإنَّ «: |قال رسول اهللا ب. رفق قفل ايمان؛

                                                            
 ،1347، ص 2؛ سـنن ابـن ماجـه، ج    10، ح 110، ص 69؛ بحاراالنوار، ج 10، ح 291، ص 2همان، ج   ،الكافي. 1
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 32، ح 63، ص 72؛ بحاراالنوار، ج 13، ح 120همان، ص  ، الكافي. 2
 1، ح 118، همان، ص الكافي .3
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ايمـاني   . طبق اين حديث وقتي رفق نباشد، بـي »قفلي دارد و قفل ايمان رفق است چيزيهر «

در  نـدارد.  تـه نچاهـل رفـق نباشـد، ايمـاني در      خواهد آمد و اگر كسي قدرتمند هم باشـد و 
مـداراي بـا مـردم    « 1،»يماِننصف اإلالناس  مداراُة«فرمايد  روايت ديگري در همين باره مي

  ».نيمي از ايمان است
عطـي  يو  فقَالِر بحي فيٌق ورعزوجل  إنَّ اهللاَ«: ×امام باقر ج: خدا، رفق و مدارا؛

فِقلي الرِّع عطيما ال ي خـدا داراي رفـق اسـت و رفـق را دوسـت دارد،      « 2،»نـف عال ليع
  .»دهد نميتندخويي دهد كه بر  بندگان اهل رفق چيزي مي هخداوند ب

تـرين اجـر و    عظـيم دارنـدة   اينكـه كنند مگر  دو نفر با هم رفاقت نمي: «|رسول اكرم
ر در جـاي ديگـ   .3»ترين آنهـا كسـي اسـت كـه نسـبت بـه ديگـري اهـل رفـق باشـد           محبوب

خدا اگـر اهـل خانـه يـا جمعيتـي را دوسـت داشـته باشـد، رفـق را داخـل آنهـا            : «فرمايند مي
 5،»يـر ُكلُّـه  حـرم الخَ يو من يحـرم الِرفـقَ    فقَالرِّ أعطاهعبدًا حب اهللا أَإذ «: و 4.»كند مي
 كند و كسي كه از رفق و رفق عطا ميااي را دوست داشته باشد به  هنگامي كه خداوند بنده«

دربارة اهميـت مـدارا نـزد     |پيامبر .»ها محروم است خوبيو از تمامي خير  ،محروم است
به انجام واجبات امر كرده، امر كرده كـه  مرا خداوند به همان اندازه كه : «فرمايد خداوند مي

گفتگويي كه خدا بـا  از جمله در تورات «كه:  نقل شده ×از امام باقر 6.»با مردم مدارا كنم
و مدارا بـا دشـمن مـن و     ،ارد ه آمده است: اي موسي! اسرار را در دلت نگهكرد ×موسي

خودت را علني كن! كاري نكن كه مردم به من فحش دهند، و آن وقت اگر چنين كني تـو  
آمده و عـرض   9جبرائيل نزد پيامبر: «فرمايد مي ×امام صادق 7.»خواهي شد آنهاشريك 
اي محمـد! خـدايت سـالم    « ،8»خَلقي اِر: دقوُلي سالم ولقرئك اك ييا محمد! رب«كـرد:  

                                                            
 108، ح 440؛ بحاراالنوار، همان، ص 5، ح 117، همان، ص الكافي. 1
 24، ح 60وار، همان، ص ؛ بحاراالن5، ح 119،همان، ص الكافي. 2
 34، ح 64؛ بحاراالنوار، همان، ص 15، ح 120، همان، ص الكافي. 3
 5448، ش 51، ص 3. كنزالعمال، ج 4
 ، مثله53. همان، ص 5
 107، ح 440؛ بحاراالنوار، همان، ص 4، ح 117، همان، ص الكافي. 6
 106، ح 438؛ بحاراالنوار، همان، ص 3، همان، ح الكافي. 7
 105؛ بحاراالنوار، همان، ح 2، ح 116، همان، ص فيالكا. 8
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  !»لقم مدارا كنگويد: با خَ رسانده مي
 نـالَ  همـرِ رفيقًا في أَ ن كانَم« :|قال رسول اهللا ؛و رفق و مدارا ،: جامعه، مردمد
نَ الناِسما يم به آنچه از سوي مـردم انتظـار دارد،    ،كسي كه با رفق و مدارا باشد« ،1»ريده
هـم چنـين    .»رفق نصف زنـدگاني اسـت  « ،2»يشالع صففق نالِر«: ×امام كاظم .»رسد مي

با او مدارا كن، چه بسا «به كسي كه با ديگري مشاجره و دعوا داشت فرمود:  ×امام كاظم
و خيـري نيسـت در آدمـي كـه سـبب كفـرش غضـبش         ،ش كافر شـود بكسي به واسطه غض

مـدارا و رفـق   [ ،ا از مـردم نگـه دارد  كسي كه دستش ر: «فرمايد مي |رسول اكرم 3.»باشد
هـاي زيـادي    ولي دست ،باز داشتهاز عمل غضبناك يك دست را  ]كند و بر خورد بد نكند
  4.»از او دفاع خواهند كرد

و  اي كه الزم است گفته شود، مدارا و رفق نسبت بـه كسـاني اسـت كـه اهـل عنـاد       نكته
بـا آنهـا   نبايـد   ،انـد  شمني عملي و تجاوزد و دحاهل عناد، ج اگر افرادي دشمني نيستند و االّ

در بايد با آنهـا   ،ولي اصالحي صورت نگرفتهمدارا كرد و چون مراحل قبلي مدارا طي شده 
 �}مليِهظ عُلاغ و{ فرمايد: مي 9با شدت برخورد كرد چنانچه خداوند به پيامبرمقام دفاع 

   .}أَشداء علَى الُْكفَّاِر{ :يا
مسلمانان و مؤمنـاني  شهروندان و از جمله رفق و مدارا با از مصاديق  قبالً گفته شد، يكي

بـه  بايـد  راي سليقه متفاوتند كه نبايد آنها را طرد كـرد و  اد ،است كه گاهي در امر حكومت
كـه برايشـان   از افـراد  بخواهند فقط به تعـداد كمـي   مسؤلين  اينكه .آنها هم در جامعه بها داد

. عملي اشـتباه اسـت   ؛منزوي كنندبه هيچ انگاشته و ابقي مردم را و مداده، دهند بها  شعار مي
دم ت مردمـي  مـ توان از مردم و حكو ميبا حرف و شعار ن شود ولي البته حرف، زياد زده مي

بهـا داد و از افكـار و نظريـات افـراد مختلـف گرچـه        ملـت بلكه بايد به طور واقعـي بـه    ،زد
  استفاده كرد.استقبال و مخالف هم باشند، 

  

�

                                                            
 35، ح 64؛ همان، ص 16، ح 120ص   . همان،1
 30، ح 62؛ همان ص 11. همان، ح 2
 29، ح 61؛ همان، ص 10، ح 119. همان، ص 3
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  عجله
�  

امـري  عجلـه   .باشد عجله مي ،داردضعف نفس انسان  از نشانكه  ييكي از رذائل اخالق
ـ معرفـت، تع  ،و كردارش بايد پس از شـناخت گفتار كه انسان مذموم است چون ل، و تامـل  قّ

پس مرتكب و سانسان بايد قبل از انجام هر عملي به فوايد و ضررهاي آن انديشه كند  .باشد
دهد، حضـرت   انديشد سپس انجام مي به عواقب و انعكاس عملش مي ،انسان عاقل .آن شود
اول در  ،يعني عاقل 1،»لسانه راءلِبه و قلب األحمِق والعاقِل وراء قَ لساُن«: فرمايد امير مي

مرتكب شده و اگر مصلحت نبود عمل  ،كند و اگر صالح ديد جوانب امري فكر و تأمل مي
بينـد   سـپس مـي  و زنـد   كند يـا حرفـي مـي    از اول كاري مي ،حمق عجله داردولي ا ،كند نمي

  شود كه سودي ندارد. پشيمان مي هنگاميو و مضر بود عاقبت خوبي نداشت 
 2،}نْساُن عجوًالدعاءه ِبالْخَيِر و كانَ اِإلنْساُن ِبالشَّرِّ و يدع اِإل{ فرمايـد:  در قرآن مي

و كنـد   مـي  طلـب و رغبـت  همان جور كه براي خير  ،براي شر كند ميطلب و رغبت انسان «
كند و بسـياري از   استفاده مي شيطان هم از همين طبيعت انسان سوء ».نسان عجول استاطبع 

اي اسـت كـه شـيطان از آن بهـره      ناشي از همين عجلـه  ،هاي بدون فكر و تامل انسان تصميم
   .برد مي

ـ    واألناة من اهللا«: فرمايد مي |پيامبر اكرم تـأني از خـدا و   « 3،»طانيالعجلـُة مـن الّش
                                                            

 40البالغه، حكمت . نهج1
كرديم؛ ذيل اين آيه  م آقاي مطهري تفسير سورة اسراء را مباحثه مي. يادم هست با مرحو11)، 17. االسراء (2

را ساخت و شروع كرد بـه دميـدن روح    7روايتي از تفسير عياشي نقل شده كه: خداوند گل حضرت آدم
خواست بلند شود: به او گفته شد:  اش كه رسيد، آدم مي در آن از باال به طرف پائين؛ تا اينكه به نزديك سينه

 ! هنوز كمر و پاهات مانده، عجله نكن!صبر كن
 5674، ش 98، ص 3، از محاسن برقي؛ كنزالعمال، ج 10، ح 340، ص 68. بحاراالنوار، ج 3
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را مــورد خطــاب قــرار داده  |در قـرآن پيــامبر خداونــد ». عجلـه از اخــالق شــيطان اســت 
هـم بشـر   ’ پيـامبر  1.}ِإلَيك وحيـه   و ال تَعجلْ ِبالُْقرْآِن منْ قَبِل أَنْ يقْضى{فرمايـد:  مي

 زودتر به مردم ابالغ كنـد  ،شدهنازل ا به او كه از سوي خدرا خواسته وحي  بوده است و مي
آن خواسته شده است تا وحي تمام نشـده بـراي ابـالغ     |در اين آيه از پيامبر ،براي همين
  مصالحي وجود دارد. ،گاهي در تاخيرشايد به اين دليل باشد كه  !عجله نكن

يس هـا نـزد ابلـ    متولد شد، شيطان ×وقتي حضرت عيسي: «در روايت ديگري نقل شده
اش  پرسـتي ريشـه   ها سرشان سرازير شده و بت بزرگشان بود آمدند و گفتند: بت و  كه رهبر

بمانيـد.  شـما   ،اي پـيش آمـده اسـت    شيطان بزرگ گفت: حتماً حادثهآيد. كنده و توحيد مي
در  ×نيافت، سـپس ديـد عيسـي    يتا شرق و غرب عالم را مشاهده كرد و چيز رفتسپس 
و بازگشـت  هـا   ابلـيس نـزد ديگـر شـيطان     .انـد  دورش را گرفتهشده و مالئك متولد ناصريه 

خواهد وضع حمـل كنـد مـن     گفت: شب گذشته پيامبري به دنيا آمده است. هر زني كه مي
شدم مگر اين يكي كه توجه نداشتم به دنيا آمـده اسـت. از ايـن بـه بعـد از       نزدش حاضر مي

پس با عجله و كارهاي سبك او  د ولي سراغ بني آدم برويد و از اينيپرستي مأيوس شو بت
  2.»را اغفال كرده گول بزنيد

  مقدم داشتن دنيا بر آخرتدر عجله 

 هـاي و حربـه  يكـي از راههـا   ،شـود  گونه كه از روايت ذكر شده استفاده ميهمان ،عجله
شـود.   مـي پرسـتي مـأيوس شـد از راه عجلـه وارد      چون وقتي او از راه بت ؛مهم شيطان است
كـه البتـه مـذموم اسـت؛ ولـي      دهـد   عجله به خرج مـي  امور شخصيِ خودگاهي انسان براي 
خواهـد دنيـا را    از انسان ميو آن اينكه است به دنبال هدف مهم ديگري شيطان از راه عجله 

كنـي و بـه   مـي گويد: چرا نقد را رهـا   به انسان ميبراي همين هدف و بر آخرت مقدم بدارد 
، همين را درياب! در اين باره توضيحي موجود است نقد ي! حاال كه دنيارويميدنبال نسيه 

  دهيم: مي
و كمال مطلق اسـت و چـون انسـان معلـول اوسـت و       ،خداوند وجود اعالي غير متناهي
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سنخيت وجود دارد انسـان هـم طالـب كمـال اسـت، يعنـي        1،اي ميان علت و معلول به گونه
ض در ايـن دنيـا وجـود    ولي كمال مح .جزء ذات انسان است ،نقصطلب كمال و رهايي از 

آخـرت محـدوديت    ،مرگ و فنا وجود دارد و در مقابل ،ندارد چون محدود است و در آن
 و يعنـي شـيطان مـال    ،شيطان استوجود دارد،  اينجامانعي كه در  .ندارد و فنا در آن نيست

ستگي دهد كه انساني كه ذاتاً به دنبال كمال است همين دنيا و واب ميجلوه مقام دنيا را چنان 
چند روزة دنيـا را   و كند يعني عجله ميشود، مشغول ميبه آن را كمال فرض كرده و به آن 

يكـي از صـفات   كمـال،  رسـيدن بـه علـو و    به عبارت ديگر،  .فروشد مقابل آخرت ابدي مي
شـيطان   ،را در آخرت كسب كندكمال اما انسان به جاي اينكه اين علو و  ،انسان استذاتي 
برداري كرده و بـه جـاي    بهره ،با آن عجين شدهاست و ه خمير مايه انسان ك ،عجلهطريقِ از 

كه ايـن  و حال آن كند دنيوي ميپائين و هاي  انسان را مشغول به همين مقام ،مقامات عالم باال
 ،چه بسيار حاكماني كه آمدند و رفتنـد  .كمال طلب، دوام ندارد براي انسانِدنيايي  هايمقام

براي از سوي شيطان، وقتي مقام و مال دنيوي  !تاريخ به دنبال آنها گشت ناو بايد در زباله د
انسان حاضر است خودش را بـه يـك پـول سـياه، تملـق،      ، انسان كمال واقعي جلوه داده شد

ظلـم   انهزارو سرانجامش فروشد تا چند صباحي پست و مقامي به دست آورد بريا  و دروغ
  .داردروا ميحق مردم  كه دراست و تعدي 

  به هوش!
از درگاه حق رانده شد قصد دارد ما را  ،شيطاني كه به واسطه تكبرش بر انسانبه هوش! 

تواند ببيند او رانده شده و انسان در حـال قـرب    حسود، نمي شيطانِ .هم از همان درگاه براند
گويـد: حـاال كـو آخـرت!      از راه عجله وارد شـده مـي   ،حسادتشبراي همين  و الي اهللا باشد

گذارد و اعمال قبيح  كاله شرعي سرش ميداد و اگر جنايتي هم انجام  !نقد را بچسب همين
كــه مملــو از آالم و  كنــد لــك فــاني مــيدهــد و آدم را گرفتــار م را بــراي انســان زينــت مــي

                                                            
ما انتظار ديگري نيست. صفات . هر علتي، معلولش هم از سنخ اوست. از آب جز خنكي و از آتش جز گر1

اند. و چون خداوند كمال مطلق است و ما معلول او هستيم پس ما هـم كمـال    معلول با صفات علت هم سنخ
شود تمام جهاتمان با خدا يكي باشد. او واجب الوجـود اسـت و    طلب هستيم. ولي چون ما معلول هستيم نمي
خدا ندارد پس ميان علت و معلول هم شباهت هسـت و  يم ولي رما ممكن الوجود، ما محدوديت و ماهيت دا

گونه كه حكماي قديم گويند: ممكن زوج تركيبي هم نيست چون: علت، كامل است و معلول ناقص؛ همان
گـوئيم ميـان   است؛ يعني ماهيت دارد ولي ذات حق وجود مطلق است و حد ندارد. براي همين است كه مـي 

 .سنخيت هست» ايگونه«علت و معلول به 
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  دارد. باز مي ،هاست و از ملك خُلد و ماندگار گرفتاري
كـه در جـايش   شرطي به اند  مگر عشق و حب بد است. حب و عشق هر دو صفت كمال

عشـق   !يم و او معشـوق مـا  وكه عاشـق او شـ   ستتر از خدا چه كسي كامل ؛به كار برده شود
و عاشق چه آورد مجازي روي مي هايبه عشقهمين است ولي انسان با عجله كردن حقيقي 

  زن، فرزند، مال، مقام!مانند: شود چيزهاي زودگذر كه نمي
انه بسازد، دنيا پلي اسـت بـه سـوي آخـرت، دار     خ ،انسان عاقلي است كه روي پلكدام 

جـازي كـه دوام   ملك خداوند انبياء و رسل را فرستاده است تا مردم را از م !است نه مقرّممرّ
رهسپار كنند، آنهـا ميـان مـردم نـدا     رهنمون ساخته و كه ابدي است لك حقيقي به م ،ندارد
 ِإذا قيلَ لَُكم انْفُروا في سِبيِل اللَّه اثَّـاقَلُْتم ِإلَـى   يا أَيها الَّذينَ آمُنوا ما لَُكم{ دهند: مي

يُتمضِض أَرنَ اآل الْأَرنْيا مياِة الدِبالْحرَِة فَما مي اآلخنْيا فياِة الدالْح يٌلتاعرَِة ِإالَّ قَل�1}خ 
شـود در راه   ته مـي وقتي به شما گفشما را چه شده است كه ايد  آوردهايمان اي كساني كه «

آيا راضي شديد به دنيـاي پسـت بـه جـاي      ؟!چسبيد خدا كوچ كنيد سنگين شده به زمين مي
در جاي ديگر دربـارة كسـاني كـه     .»و متاع دنيا نسبت به آخرت نيست مگر قليلي ؟!آخرت

نَ ِإنَّ هـُؤالء يحبـو  { گويـد:  مقـدم كردنـد مـي   ،  ـآخـرت    ـ »آجله«را بر ، ـ دنيا  ـ  »عاجله«
روز سـنگين  دوسـت دارنـد و   دنيـا را   اينهـا « 2،}الْعاِجلَةَ و يـذَرونَ وراءهـم يومـًا ثَقـيالً    

و تَـذَرونَ   كَـالَّ بـلْ ُتحبـونَ الْعاِجلَـةَ    {و هـم چنـين :   .»اندازنـد  ت سر مـي شپرا  ]آخرت[
   3.}خرَةَآلا

  اي عزيز!
لـك مخلَّـد كـه تـو پادشـاه      بـه م  دعوت انسان است ،تبسل و انزال كُرض از ارسال رغ

ـ   اند ما را به عزّ مملكت آخرت شوي! آنها آمده آنهـا   .رهنمـون سـازند   ،ت نـدارد تـي كـه ذلّ
چقدر انسان ضعيف است كه خود را اسير هـوا   .اند تا آزادي واقعي را به ارمغان آورند آمده

چارپايي به  و او را چون دو نفس خود كند و چه قوي است انساني كه مالك نفس خود شو
است گرفتاري  و خود را از عجله كه منشأ خسران دنياي پر از بالپس اي عزيز!  .ردمذبح ب
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دهـي   اهميـت مـي  ديدگاه مردم نسبت به خـودت  اگر به  .رها كن، در عواقب امور فكر كن

 كـارِ  !عملي صبر و حوصله داشته بـاش از هر قبل  .آيد مردم از انسان عجول بدشان مي !بدان
و حرف زده شـده مثـل آب ريختـه اسـت كـه ديگـر قابـل جمـع كـردن نيسـت.           شده  انجام

اگر عجله برايت عادت شـده، تـرك آن بـه يـك      .و آرامش را ترك نكن ،سكونطمأنينه، 
شـود   كم و با كمي حوصله به خرج دادن اين صفت از تو دور مـي باره سخت است ولي كم

  و سكون جايش خواهد آمد.

  ضد عجله

ي، ّنتّأ مانند: عجله، صفاتي ممدوح در علم اخالق بر شمرده شده استضد صفت رذيلة 
 :توقـف به هم نزديكنـد و تفاوتشـان ايـن اسـت كـه در       صفات اين .توقف، سكون و وقار

فوايـد و مضـارش را مـورد بررسـي قـرار       از ابتـدا  شـود بلكـه   ارد كاري نمـي وانسان از اول 
كـه پـس از مرتبـه     :يتـأنّ در  . ودهـد  نجامش مـي ا ،امر به انجام داد هدهد و اگر قوه عاقل مي

حـين انجـام كـار    دهـد ـ ،   انجـام مـي  سـپس  و كه جوانب امري را سـنجيده  ـ آيد   توقف مي
هـم در   :سـكون  و بـرد  كند و همان موقع هم آن را با صبر و حوصله پيش مـي  تندروي نمي

شـامل   :وقارو برد.  ميي با طمأنينه و آرامش كار را به پيش نّمرحله عمل است كه همانند تأّ
و چه پايان كار همراه با وقار و سنگيني به كاري  ،شود يعني چه اول، وسط توقف مي و تأني

است كه اگر به مرور زمان به صـورت ملكـه    »اطمينان ظاهر«وقار در حقيقت  .پرداخته شود
از امـام  در روايتـي كـه    اسـت.  »سكينه«شود كه نامش  مي »نباط اطمينان«تبديل به  ،در آمد
ا هـ  وقتـي فتنـه  : «فرمايد ميو براي مؤمن هفت خصلت را سزاوار دانسته  ،نقل شده ×صادق
تبليغات و شـانتاژها  بر اثر وري جوگير نشده فمراد اين است كه  1.»آيد با وقار باشد ميپيش 

. اگـر بـه شـما گفتنـد وارد     كنـد نميو خودش را آلوده نيفتاده احساساتي نشده وسط ميدان 
فكـر   و ديـ د، توقـف كن يايي شويد فكر نكـرده وارد نشـو  مراهپي و سته، حزب، گروهفالن د

  !حرفشان چيستو اند،  به كجا متصلو شود  كار به كجا منتهي ميكنيد كه 
بن  يةدر صحيحة معاووجود عنصر وقار در عالمان و دانشمندان بسيار مهم است چنانكه 

يعنـي علـم را    ،»قارالِو و لِمالحوا ِبيُنّزتَ و لموا العاطلب«آمده است:  7از امام صادقوهب 
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 ؛عالمي كه حليم و باوقار نيسـت ارزشـي نـدارد    .فراگيريد و آن را با حلم و وقار مزين كنيد
يعني هـم   ـ  فرمايد: در مقابل طالب و معلم علم تواضع كن و با تندي برخورد نكن سپس مي

علمـاي جبـار و خشـن كـه بـا مـردم بـا        از و ، ـ استاد و هم شاگرد هر دو بايد متواضع باشند  
كنند مباشيد، با قهر و زور با مردم برخـورد نكنيـد چـون در ايـن صـورت       تندي برخورد مي

  1باطن و حرف زشت تو، حق تو را از يبن خواهد برد.
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ه هاي قوه  عجب از رذيله :جب و تفاوت آن با كبرعخـود   :نـي عجـب يع  .اسـت  غضـبي
مـثالً چنـد كلمـه درس    انسـاني وجـود دارد.   بزرگ بيني به واسطه كمـال يـا صـفتي كـه در     

هـا را   ايـن درس  ،كند باالترين كماالت نصـيب او شـده اسـت حـال آنكـه      خوانده خيال مي
. تفاوت عجب با تكبر اين است كـه در  اندبهتر از او فهميدهند و چه بسا ا ديگران هم خوانده

واقعـي  دارد ـ  كمـال يـا صـفتي    از كند بلكه بـه آنچـه    مقايسه نميكسي با را خودش  ،عجب
نفر در جهان هسـتي  يك حتي اگر تنها اين ند. كمي، خود را بزرگ حساب ـ    باشد يا نباشد

بـراي خـود مزيتـي    در مقـام مقايسـه،   باز هم خود بزرگ بين است. ولي انسـان متكبـر   باشد 
 .دانـد  سه ديگري خود را داراي صفت كمالي باالتر مـي نسبت به ديگران قائل است و با مقاي

يك طرف ديگري كه خودش را با او مقايسه و متكبر الزم است  فرد يك ،ربنابراين در تكب
ديگران علم دارنـد و مـن هـم      گفت: امااگر كسي خود را با ديگران مقايسه كرد  پس كند.
چون در قيـاس بـا    اينجا ،أن آنها هستمشيا من هم ،از آنها كمتر استمن دارم ولي علم علم 

  جب است. تكبر نيست بلكه ع ، مصداقديدنديگري خود را بزرگ 
نعمـت، كمـال و صـفتي كـه      ،انساناند اين است كه:  تعريف ديگري كه از عجب كرده

هـا همگـي از سـوي     تنعمـ دارد به آن اعتمـاد كـرده و فرامـوش كنـد كـه ايـن كمـاالت و        
، فضائل خود تكيه و اعتماد دارد ولي آنهـا را از ناحيـه خـدا بدانـد     خداست. بنابراين اگر بر

ر صفتي و كمالي دارد خدا را شاكر بوده و خوشـحالي و  گا اينجادر  .ناميم را عجب نمياين
  جايي ندارد.» منيت«و » من« اينجاو در ، سرور او از همين لحاظ است

جبادالل، ثمرة ع  

را مسـتقل  كمـالش  وقتي  ؛آيد و آن اينكه مي ديگريحالت  ،همراه صفت عجبگاهي 
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كـرد  و اگر احساس كمبـودي   ،شودميصاحب كمال دانست، از خدا طلب كار  از خداوند
خواهد كـه خـدا    مي ،خواهد از خدا مزد بيشتري مي ،ناز و غمزه دارد ،داند مي رخدا را مقص

فـردي  . گـاهي  گوينـد يمـ » داللا« به ايـن حالـت   كه كند يبه او توجه بيشتردر بين خاليق 
كند حال آنكه عملـش غلـط بـوده     را بزرگ محسوب ميعمل خود دهد و  كاري انجام مي

أَ فَمـنْ زيـنَ لَـه سـوء عملـه فَـرَآه       {گويـد:  قرآن درباره همين عجب عملـي مـي   .است
خيـال  و » بينـد و آن عمل را خوب مـي آيا كسي كه عمل بدش زينت داده شده، « 1،}حسنًا

كـارترين   از زيـان را آيا شما : «فرمايد ه ديگري ميداده است. در آي كار خوبي انجامكند يم
كننـد   مردم خبر دهيم، آنان كه تالششان در زندگي دنيا به هدر رفته، در حالي كه گمان مي

  2.»كنند خوب عمل مي
 كنـد  كه عمـل انسـان را فاسـد مـي     يجبكند: ع سوال مي ×كاظمعلي بن سويد از امام 

يك درجـه آن ايـن اسـت     ،عجب درجاتي دارد  :فرمايندميدر جواب  ×كدام است؟ امام
كنـد كـار خـوبي     و فكر مي ،داند بزرگ مي ،دهد كه انسان عمل زشت خودش را زينت مي

گـذارد   و درجه ديگر آن اين است كه به خدا ايمان دارد ولي بر خدا منـت مـي   .كرده است
  3.»گذارد ميحال آنكه خداوند بر بندگان منت 

  ذم عجب در روايات

سه چيز هالك كنندة انسان اسـت:  « اند: گونه فرمودهدرباره عجب اين’ پيامبر اكرم
-و مـي  4.»و عجـب انسـان بـه خـود     ،بخلي كه اطاعت و عملي شده، تبعيت از هواي نفس

خلي كه عملي شده، و هواي نفسي كه پيروي شده، و صاحب نظـري  اگر ديدي ب«فرمايد: 
جامعـه بـه   و يعني اگر مردم  5»!ه رأي خود عجب داشته باشد؛ پس به فكر خودت باشكه ب

رو به فساد است و تـو بـه فكـر    جامعه روي آوردند بدان وضعيت  هواي نفس، بخل و عجب
اگـر شـما گنـاه نكنيـد از بـدتر از آن برايتـان       «فرمايـد:   همچنـين مـي   اصالح خـودت بـاش.  

                                                            
 8)، 35. الفاطر (1
 104ـ  103)، 18. الكهف (2
 4، ح 310، ص 69؛ بحاراالنوار، ج 3، ح 313، ص 2ج  ،الكافي. 3

؛ الخصال، 45، ص 16؛ كنزالعمال، ج 15و  13، ح 77مقدمات عبادات، ص  23، باب 1، ج لشيعة. وسائل ا4
 11، ح 84، ص 1ج 
 1330، ص 2؛ سنن ابن ماجه، ج 52، ح  83، ص 97. بحاراالنوار، ج 5
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   1.»جبترسم: ع مي

ه اگـر كسـي گنـاه كـرد حالـت پشـيماني و نـدامت        كاين است  6مبرعلت نگراني پيا
معني عدالت به نظـر مـا همـين اسـت كـه       .كند توبه ميبه دنبال آن د و وش برايش حاصل مي

 ،ذاتـاً خـدا تـرس اسـت    چـون  و شده اگر گناه كرد حالت پشيماني و ندامت برايش حاصل 
جـب دارد  ولـي كسـي كـه ع    .دارد يعدم تكرار آن عمل وا مـ و توبه به اش او را  نفس لوامه

 6كنـد عمـل زشـت او نيكـو اسـت. پيـامبر       بيند و فكر مـي  خودش و عملش را بزرگ مي

نشسته بود، ابلـيس در   ×روزي موسي«اند:  نقل كرده ×حكايتي از ديدار ابليس با موسي
پوشيده بود نزديك موسي آمد و لباس را كنار گذاشت و رنگارنگي حالي كه لباسي سرهم 

! خـدا  ئيتـو   موسي گفت: !الم كرد، موسي به او گفت: كيستي؟ گفت: من ابليس هستمو س
ام خدمت شما سالم  ابليس گفت: من آمده !ـ يعني از من دور شو   ـات را نزديك نكند   خانه

اي؟ ابليس  گفت: اين لباس چيست كه پوشيده ×كنم چون نزد خدا موقعيتي داري! موسي
دهـد  بانجـام  چه گناهي موسي گفت: اگر انسان  .زنم ا گول ميبا اين لباس بني آدم ر گفت:

ابليس در جواب گفت: وقتـي اوالد آدم خـود بـزرگ بـين باشـد،       ؟شوي تو بر او مسلط مي
به حضرت روزي خداوند بنابر نقلي،  2.»عملش را بزرگ ديده و گناهش را كوچك شمارد

 !را بترســانكــرداران تراســگناهكــاران را بشــارت ده و «: فرمــودخطــاب كــرد و  ×داود
كاران  كاران را بشارت و راست عمالن را انذار دهم فرمود: گنه گفت: چگونه گنه ×داود

پـذيرم و راسـت عمـالن را     را بشارت ده كه از خدا مأيوس نشـوند و  مـن توبـه آنهـا را مـي     
  3.»بترسان كه عملشان را بزرگ نبينند

  از عجب اين چنين است: ×و توصيف امام صادق
نفر داخل مسجد شدند، يكي عابد و ديگري فاسق، و هر دو خارج شـدند حـال آن    دو«
چون عابد وقتي داخل شد با ناز و غمزه  ؛برگشتشد و فاسق  ،و عابد ،شديق صد سق،كه فا

ولي فاسق در فكـر گناهـانش و    ،و دايم در اين فكر بود ،كار و از خدا طلب كردعبادت مي
عجـب بـر هركسـي وارد    «و فرمـود:   4.»گناهانش استغفار كـرد  و ازبود ندامت و توبه از آن 

                                                            
 329، ص 69. بحاراالنوار، ج 1
 8، ح 312ص  ، 69؛ بحاراالنوار، ج 8، ح 314، ص 2ج   ،الكافي. 2
باشـد، قـبالً گفتـه شـد كسـاني كـه در        ×يـا امـام صـادق    |وايت احتمال است از پيـامبر . همان. اين ر3

 فرموده باشند. :دانند كه اشكالي ندارد يك روايت را چند معصوم روايات تخصص دارند مي
 6، ح 311؛ بحاراالنوار، همان، ص 6. همان، ح 4
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عالمي نزد عابدي آمد و از «نقل شده:  ×از امام صادقهمچنين  1.»شود هالك خواهد شد
حـال آنكـه    كنـي!  گفت: از نماز مثل من سوال مـي او سوال كرد: نمازت چطور است؟ عابد 

نم كـ  گفت: آنقدر گريه مـي عابد ات چطور؟  ام! عالم گفت: گريه من چه نمازها كه خوانده
بهتر است  ،به او گفت: اگر به جاي گريه خندان باشيعالم شود. سپس  كه اشكم جاري مي

ه عجـب  كـ دانـي، انسـاني    عجب داري و خودت را طلب كـار خـدا مـي   به آن  از خوفي كه
   2.»رود باشد عملش باال نمي طلب كار خداو داشته 
ـ تَ جب اسـت تمـام  ع«ايشان نقل شده:  از بعج!     جـب دارد و  از كسـي كـه بـر عملـش ع
كسي كه عجب به عملش دارد، از راه گمـراه شـده و بـر     .شود داند آخر كارش چه مي نمي

چـون  [ ؛كند و كسي كه بر چيزي غير حق ادعا كند، كـاذب اسـت   چيزي كه ندارد ادعا مي
، و اولـين  ]تهمه كاره اسـ و اگر كمالي دارد خدا داده و او مدعي است كه خودش مستقل 

ان چيزي است كه خود را بـه واسـطه آن   مشود ه داراي عجب گرفته مي چيزي كه از انسانِ
دهـد   و خودش عليه خودش شـهادت مـي   ،ديد تا بداند چقدر عاجز و حقير است ميبزرگ 
جـب ماننـد   ع .گونه كه شيطان وقتي تكبر كرد اقرار كـرد كـه گنـاه انجـام داده اسـت     همان

همين كه انسان خودش را در مقابل قدرت خـدا، كسـي   [ش كفر است گياهي است كه بذر
،  ـاي از دو رويـي در آن اسـت     چـون گونـه  ـ و زمينش نفـاق   ، ]داند شرك و كفر است مي

اش لعنـت و خلـود در آتـش     هايش گمراهي و ميـوه  هايش جهل، برگ آبش طغيان و شاخه
شـنيدم كـه    7صـادق از امـام  «گويـد:   مـي ـ يكي از راويان حـديث ـ ،   ود برقي  ودا 3.»است

حرم خدا را حفظ كنيد و نسبت به همديگر حسادت نداشته باشيد و سـپس فرمـود:   «فرمود: 
هـا مـردي كوتـاه     در يكي از اين سياحت .سياحت در بالد بود ×هاي عيسي روشيكي از 

گفت: بسم اهللا الـرحمن  از روي يقين به دريا رسيد  ×وقتي عيسي .شد ×قد همراه عيسي
آن مرد هم از روي يقين بسم اهللا گفت و روي آب حركت  .م و از روي آب راه رفتالرحي

جـب سـراغ آن مـرد همـراه آمـد و      وسط آب كه رسـيدند ع  .شد ×كرد و ملحق به عيسي
چه او روم پس  من هم مي ،دور آب ميروي كه روح اهللا بود از  ×عيسي  پيش خود گفت:

                                                            
 3، ح 309؛ همان، ص 313؛ ص 2، ح 313. همان، ص 1
 2، ح 307همان، ص ؛ 5. همان، ح 2

 34، ح 320)، بحــاراالنوار، همــان، ص 230(چــاپ ديگــر ص  81در عجــب، ص  36بــاب  يعــة. مصــباح الشــر3
نيسـت و يكـي از اكـابر     ×دربارة روايات مصباح الشريعه برخي اعتقاد دارند اين الفاظ از خود امام صادق

 تدوين كرده است.را  ×امام آشنايي داشته به اين صورت مطالب ×شيعه كه با افكار امام صادق
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 ×از عيسـي در آن حـال  در آب فـرو رفـت و    شـد فكر اين در فضيلتي بر من دارد؟! وقتي 

يش پـ عيسي دست او را گرفت و از آب نجاتش داد و بـه آن مـرد گفـت:     .كمك خواست
من هـم   ؟!مرد گفت: پيش خود فكر كردم تفاوت من با تو چيست !خود چه فكري كردي؟

به او گفت: خودت را  ×و عجب در دلم پيدا شد. عيسي !روم دارم از روي آب راه ميكه 
در جايگاهي قرار دادي كه جاي تو نيست و خدا به واسطه آنچه پيش خود فكر كـردي بـر   

اي كه داشـت بازگشـت    پس از آن، مرد كوتاه قد توبه كرد و به همان مرتبه .تو غضب كرد
  1.»و روي آب راه رفت

  هاي عجب آفت

 رذائـل منشـاء برخـي از    .رود اخالقي به شـمار مـي   رذائلاز  ،خود اينكهعجب عالوه بر 
   :شود ديگر هم مي

آنكه داراي عجب است عالوه بـر فراموشـي    فراموشي گناهان و غفلت از آنها؛ الف:
در مقابـل   اينهـا گويـد:   اگر گناهاني را يادآور شد، آنها را كوچك شمرده و مـي  ،گناهانش

كنـد گناهـانش را    سعي نمـي تصور و در پي اين  !كماالتي كه من دارم بسيار كوچك است
ايـن  پـس خـدا   مقـرب اسـت   خيلي كند كه چون نزد خدا  و فكر مي ،و جبران كندتدارك 

  شود.. با اين انديشه، حالت توبه برايش حاصل نميگناهان را از او خواهد بخشيد
كند تمام اعمال و عبـادات نيكـو را انجـام داده     او فكر مي ات؛دبزرگ شمردن عبا. ب

همگـي  و  ،از اجزاء اين عالم وجود اسـت  ،او، و توفيق اعمال نيكوي ارادهاست. حال آنكه 
                                                            

ســال پــيش  50. بــيش از 224، ص 70، ج 49، ح 254، ص 14؛ بحــاراالنوار، ج 306همــان، ص  ، الكــافي. 1
اند، با طـي االرض رفـتم مكـه، در همـان     ظهور كرده و از مكه ندا سر داده 4خواب ديدم حضرت حجت

ضرت راه افتاديم به طرف كوفه، جمعيـت  عالم خواب، برادران من كه كوچكترند با من بودند. در ركاب ح
متـر   8زيادي هم با پاي پياده در حركت بودند. تا اينكه به رودخانه بزرگي رسيديم كـه عـرض آن بيشـتر از    

بود. حضرت فرمودند: صحابي واقعي من بايد از رودخانه بپـرد و نبايـد از پـل بـرود. حضـرت خـود رفتنـد،        
كترم بودم كه من هم پريدم. برادر وسطي مـا آمـد بپـرد افتـاد وسـط      همراه دو برادر كوچ .تعدادي هم رفتند

آب، من از حضرت خواستم دست ايشان را بگيرد، حضرت دست ايشان را گرفته و نجاتش دادنـد، افـرادي   
زيادي هم از پل رفتند كه پل خراب شد و همگي غرق شدند. به كوفه رسيديم مسجد بزرگي بود كه ماننـد  

خوانـدم. بعـد از    4قف داشت، آنجا مانديم فردايش نماز صبح را پشت سر حضرتهاي قديمي سشبستان
خواب بيدار شدم. اين خواب برايم خيلي اميدواركننده بود. اميدوارم خدا فرج شريفش را نزديك كند. البته 

 من اين خواب را براي تعريف از خودم نقل نكردم و خداي نكرده چنين قصدي نداشتم.
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پيـدا شـد و   د اگر آفاتي هم در اعمـال و عبـاداتش   روقتي انساني عجب دا .مخلوق خداست
سعي و كوشـش نخواهـد كـرد كـه آنهـا را       ،رفتاحكامي را غلط انجام داده و به گمراهي 

  اصالح كند.
رتري جـويي دارد،  وقتي كسي در نفس خود ب و بزرگي فروختن به ديگران؛ ،ج: كبر

  خواهد ديد. ، و ديگران را حقير و پستدر مقايسه با ديگران خودش را بزرگ
شـود و رأي و   اهـل نظـر و رأي مـي    ،چـه بسـا انسـان داراي عجـب     ؛استبداد به رأي .د

كند  از خودش تعريف و تمجيد مي چنان ،داند و در پي آن نظرش را از ديگر افكار برتر مي
مشـورت و انتقـاد    ،داند كه خود را از پرسـش، سـوال   و بدون نقص مياش را كامل  و عقيده

و نظر او ممكـن اسـت بـه خطـا     رأي بايد احتمال دهد كه داند. حال آنكه  نياز مي ديگران بي
اي در عقيدة خـود   باشد و بايد به خير خواهي و نصايح ديگران اهميت دهد ولي او به اندازه

و چه بسا عقيده باطـل او در   ،نگرد ا با چشم حقارت ميفرو رفته كه به ديگران و نظرات آنه
و اگر مربـوط بـه امـور دنيـوي      ،كند مهمي چون اصول عقايد باشد كه او را هالك ميامور 

 اينكـه رسد و مفتضح خواهد شد. پس چه بهتـر   باشد خواهي نخواهي ضررش به خود او مي
يرت عرضه كند و از رأي و علماي دين و اهل بصمتخصصين، ، صاحبان انديشهنظرش را بر 

  نظر صواب بهره برد كه به نفع اوست.
اگر حس برتري جويي در اوسـت و خـود را عـالم و     ت؛ي: سستي در سعي و جد هـ
دانـد، در انجـام اعمـال و فراگيـري علـم و دانـش        مـي و مسـتغني از نظـر ديگـران    ترين  عالم

  دون شك خواهد بود.شك هالكت اين چنين آدمي سريع و ب كند كه بي كوتاهي مي

  درمان و عالج عجب

 عالج اجمالي  . 1

و عـدم شـناخت از   ناشـي از لنگيـدن مـا در توحيـد      ،ه عجبكت مطلب اين است قحقي
، مـا همـه ممكـن الوجـود هسـتيم كـه از       مايـ  عدم به وجود رسـيده حال آنكه ما از ست خدا
ودمان نيسـت بلكـه از   يم از ناحيه خرايم و اگر وجود دا رسيده »م وجودتك«ه ب »محض عدم«

ـ    در ذات و وجود خـود ممكنـيم و در   ماناحيه خداست.  اهللا الـي مسـكنت  ت و عـين فقـر، ذلّ
همـه از آن خداسـت و    اينهـا و عظمت قائل هستيم حال آنكه  يما براي خود كبريايا .هستيم
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 رفصـ خواهيم كسي را بزرگ شماريم آن كس جز خـدا نيسـت و بايـد بـه او كـه       اگر مي

  افتخار ورزيد. ،تالوجود اس
ولَقَـد كَرَّمنـا   {:فرمايد درست است كه خداوند مي !نازيم ما به چه چيز خود مي !راستي
مي آدناما اين بـه   به اين آدم سجده كن :گويد مي و به شيطان كه به انسان كرامت داده ،}ب

اولـش   .است هيچِ مستعد بودن انسان براي كسب كماالت است و گرنه ذاتاً انسان هيچِ دليل
 ؛و پايانش هم مرداري بد بـوتر  ،شود مجراي بدن خارج مييك كه از بد بود است  1اي نطفه
هميشه همراهش نجاسات و كثافاتي است كه بر اثر خوردن مواد در ميان اين اول و پايان، و 

دربـاطن باشـد و    اينهـا كند و خـدا خواسـته    غذايي حاصل شده و او آنها را با خود حمل مي
بهتر به اين آيه شريفه دقت كند وضعيت خود را اهل بصيرت باشد و ر نشود. اگر انسان ظاه

  خواهد فهميد:
ُثـم السـِبيلَ    ،مْن ُنْطفَـٍة خَلَقَـه فَقَـدره    ،ء خَلَقَه مْن أَي شَي ،ْنساُن ما أَْكفَرَهُقتلَ اِإل{
رَهسي، رَهفَأَْقب أَماتَه ِإذا ُثم ُثم أَْنشَرَه مرده باد انسان! چه چيزي او را كـافر كـرده   « ،2}شاء

گيـري   اي خلق كرده سـپس انـدازه   از نطفه !است، خدا او را از چه چيزي خلق كرده است؟
شـود،   ميرانـد و وارد قبـر مـي    آسان كرده، سـپس خـدا او را مـي   او كرده، سپس راه را براي 

گيري يعني داخل رحم مـادر ايـن    مراد از اندازه. »كند وقتي بخواهد او را زنده ميهر سپس 
بـاطني  حجـت  سان كردن راه، يعنـي بـا   آو منظور از  ،شود نطفه تبديل به اعضا و جوارح مي

هدايت او را  مقصدبراي رسيدن به  ،انبياء و رسليعني ظاهري حجت و كه همان عقل است 
  كرده است.

مـرگ و   كه پايانش ايجاد شده اي نطفهبا و  هبودهيچ بنابراين انسان در اول و ابتداي امر 
هرچه بخواهـد  و اش موجودي عاجز است كه امورش به او واگذار نشده  مردار است و ميانه

و چه بسا به اموري دست يازد كه فالح و صالحش نباشد و اموري را  ،نيستاو در دسترس 
ضـعيف  او موجـودي ذليـل و   پـس   ؛اسـت از دست دهد كه فالح و صـالحش در آن بـوده   
برد،  گرسنگي و تشنگي طاقتش را مي ،ستها است، محل هجوم آفات،  امراض و گرفتاري

گـاه   ،آيـد  فراموشي سراغش مـي در طول عمر و زندگاني مالك نفع و ضرر خودش نيست، 
                                                            

 قليل و كم.. نطفه يعني آب 1
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هـر   و مالك قلب خـودش هـم نيسـت   او  كند. فراموش ميكه خوانده به كلي را همة علمي 
با يـك چشـم بـه هـم زدن      و و جوارحش از كار بيفتدلحظه از روز شب ممكن است اعضا 
اي از ذلـت و   كـه گفتـه شـد تنهـا گوشـه      اينهـا  .شـود  همة آنچه دوست دارد از او گرفته مي

اسـت  ايـن   نازيم! تر هستيم به چه چيز خود مي ما كه از هر قليلي قليلخواري ماست و 
بلند كردن جنازة ما تعلـل  اگر چند روزي براي  و هم خواهيم مرد . سرانجامماتصوير حيات 

كار ما كنيم  فكر مي .دفن اموات براي همين است .دهد شود، بوي گندمان همه را فراري مي
أَ فَحسبُتم أَنَّما خَلَْقناُكم عبثًا و {كند: نه! به عقيده ما خدا كار عبث نمي ،تمام شدهبا مرگ 

و  »گرديـد!؟  بيهوده خلق شده و به سوي مـا بـاز نمـي   پنداريد،  مي« ،}نَُّكم ِإلَينا الُتْرجعونَأََ
  اول گرفتاري است!تازه اين 

  اي عزيز!
پوسـيده و متالشـي   مـا  هاي محكـم  و حتي استخوان بدن ،در عالم قبر كه گذاشته شديم

شـويم، چنـان بـد     ها مـي  خورند و مدفوع كرم شود، حيوانات زير زميني گوشت ما را مي مي
مـا  حتـي حيوانـات هـم از     ،شود اني از نگاه كردن به ما منزجر ميشويم كه هر انس منظره مي
بهترين حالت آن است كه جزو خـاك شـويم كـه از او كـوزه و خشـت و خانـه        ،دان فراري
در شـود،   اسـت، و بالهـاي برزخـي آغـاز مـي      اهننـد تـازه اول ر  ك د ولي رهايمان نمـي نبساز

پـس از   شـويم!  م، گزيده ميزيديشويم، اگر گَ حيات برزخي اگر ظلم كرديم ظلم مي
نقاط اقصي با گردآوري اجزاء ما از  ،داند چه زماني است كه خدا مي ،قيامتشدن  برپا ،آن
ستارگان كدر و تاريـك   �}رضاألَ ُلبدُت ومي{ :شود عوض مي زمينشود.  آغاز مي ،معالَ

ِإذَا الشَّـمس  �� {:و خورشـيد در هـم پيچيـده شـود     }و ِإذَا النُّجـوم اْنكَـدرت  {شوند:  مي
تراند  شود، و ميزان ها نصب شده شود و بهشت زينت داده مييم  ر گرفتهگُ و جهنم �}ُكو

در معـرض   ،باليد شود. انساني كه به خود مي و كتاب اعمال گشوده مي ،براي حساب اعمال
سـت راسـت يـا    شود يا به د به او داده مياعمالش   گيرد، نامه مالئك و خاليق قرار ميخدا، 
اي واي بر ما! اين چه كتـابي اسـت كـه هـيچ كـار      «گويد: با خود ميوقتي نظاره كرد  ،چپ

كند  تعجب مي. 1»كوچك و بزرگي را فرو نگذاشته مگر اينكه آن را به حساب آورده است
                                                            

1. Gال يرَةً وغص رغادتابِ ال يهذَا الْكلَتَنا ما ليُقوُلونَ يا وي صاهاكَبِيرَةً إِالَّ أَٰ وحF) 49)، 18، الكهف 
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سـت چـپش دادنـد مسـتحق     داگر بـه   ،ثبت شده استو ياد عملش ضبط زو كه چگونه كم 
كنـد   آرزو مـي  .}يا لَيتَني ُكْنت ُترابًا{ ند اي كاش خاك بـودم: ك آرزو مي و عذاب است

و  ،ديـدم  شدم و عقاب و عذاب را نمـي  آنها خاك ميمانند اي كاش سگ و خوك بودم و 
شكي نيست كه سگ و خوك بر چنين انساني شرافت دارند چون پايان آنها خاك اسـت و  

چنـان بـوي   در روز عقبـي  شـود و   مـي  شود، اما انسان عاصي زنـده  كسي از آنها فراري نمي
  !دهد كه ديگران از وي در فرارند تعفني مي

  بنابراين!
بـه عفـو و   مـا    درسـت اسـت كـه همگـي     !جب چـرا؟ نازيم و ع بنابراين باز هم به چه مي

و از مـا سـرزده   مـا معصـوم نبـوده و گناهـاني      اينكـه بخشش الهي اميدواريم ولي با توجه به 
 يش خداونـد امـري يقينـ   شـ حقاق عقوبت است و از طرفـي عفـو و بخ  اش است ، الزمهزند مي

و  ،يعقوبـت يقينـ  اسـتحقاق   اينكـه بنابر و شود شك داريممي آيا شامل ما اينكهنيست و در 
فرض كنيد كسي در زنـدان لحظـه شـماري     ؟جب چراعفو مشكوك است پس شيدايي و ع

با اين حال كـه در حـبس اسـت     ،دهد مال عفو هم ميتتا او را مجازات كنند ولي اح كند مي
و در فكـر عقوبـت نباشـد؟! مـا هـم در زنـدان دنيـا        بـه خـود بنـازد     ،تواند خودبين باشـد  مي

مان از عاقبـت كـار بـه خـود عجـب       چگونه امكان دارد با عدم آگاهي ؛كار م و گنهسيمحبو
  م؟! ناتوان بودن خود در مقابل عقوبت الهي غافل شويو گرفته و غافل باشيم و از ذليل 

 تفصيليعالج . 2

كـه موجـب عجـب خواهـد شـد       يبه موارد اينجادر پس از ذكر عالج كلي و اجمالي، 
  :و عالج و درمان آنها را ذكر خواهيم كرد ،اشاره

هـايي   اعـم از دنيـوي ماننـد علـوم و دانـش      ،علوم برتري جويي با علم و دانش؛الف. 
از  كـه  كـالم و د فقه و اصول، فلسفه ننو علوم ديني ما ،گويند كه به آنها صناعت مي ،طبيعي

به كمال واقعي كـه همـان شـناخت حقيقـت هسـتي و      انسان توانند موجب رسيدن  جهتي مي
-موجـب برتـري  كه وسيله رسـيدن بـه خداسـت    م وعلهمين اگر  ،د ولينباشاست، خداوند 

 ما چون بر ذاتي وارد شده كه خبث دارد،ااگر چه في ذاته كمال است  ،جويي و عجب شد
ـ به علم  اينكهست. براي وباعث هالكت ا شـيرين اسـت؛    و طـاهر  ،بمانند باراني لطيف، طي

آن و اگـر   ،اش تلـخ خواهـد بـود    طبعاً ثمـره ببارد ش تلخ است ا اگر بر روي گياهي كه ميوه



  291  = دفتر سوم: رذائل و فضائل قوه غضبيه
 

)291 (soode nafs\tipe\1389-2-2 

قلبـي كـه داري خبـث بـاطن اسـت، علـم       خواهد بود. شيرين هم اش  گياه شيرين باشد، ميوه
آن خواهـد   ثـت افـزايش خبا بـارد، باعـث   بآن بر اگر  -د هم باشد گرچه علم توحي - گوارا
باران علم هنگامي كه شده باشد، خالي طيب و از خباثت  ،پاك ،طالب علم و اگر قلبِ ،شد

  هايي هم دارد بر طرف شده پاك و طيب خواهد شد. رسيابر او باريد اگر ن
چنـد كلمـه    اينكهنشود، بنابراين بايد مواظبت كرد كه علم باعث عجب و برتري جويي 

بـدش   بينجو و خـود برتري بدانيد خداوند از عالمِو ، ننازيددانيد به خود  فقه و اصول مياز 
 و انسـانها ضـعيف   .پندارنـد بانسانها هماني كه هسـتند خـود را    ست داردوآيد. خداوند د مي
هـر   حيات و مرگ آنها دست خداست و بـيش از ايـن خـود را بـزرگ دانسـتن بـه       ،اند قليل

گفته شده خداونـد   .غضب الهي را در پي دارد ،ماي ه درسي كه خواندهمدليلي مانند چند كل
اي داري تـا   تـو نـزد مـن انـدازه    «: است  محتوا را به انسان القاء كردهبه واسطه انبياء الهي اين 

هنگامي كه براي خودت قدر و منزلتي قائل نشوي و اگر تو براي خودت قدر و اندازه قائـل  
خودتان را كوچك كنيد تـا جايگـاه شـما     .ي ديگر نزد من قدر و اندازه نخواهي داشتشد

  1.»نزد من بزرگ شود

  !عمل بيعالم 

كنـد، و معلـوم اسـت    ميخواهد عمل  عالم و دانشمند واقعي همان چيزي را كه خدا مي
بـيش  م از عـال تمام كرده و  آيد. خداوند حجت را بر عالمِ م خودبين بدش ميخداوند از عال

داند نظام وجود  اما عالمي كه مي ،ناآگاه است ،جاهلبراي اينكه خواهد  از جاهل وظيفه مي
شود؟! انتظار خدا از  چرا گرفتار عجب و خودبيني مي ،اش جلوة حق و به مشيت اوست همه

انـد،   ريـد او بـوده  م عده زيادي از مردمي كـه م لغزيدن عال عالم بيش از جاهل است چون با
داده، مطـالبي را بـه خـدا و    عقايـد فاسـدي را بـه خـورد مـردم       ،گاهي عـالم  .لغزيد خواهند
بـراي همـين اسـت كـه در مـاه       كنـد  و آنها را از حق منحرف مـي دهد نسبت مي |پيامبر

روزه را  6نيست و تنها دروغ بر خدا و پيامبرروزه باطل كننده دروغي مبارك رمضان هر 
 دروغ بزرگ و كالم باطلي اسـت  6بر خدا و پيامبر چون دروغ ،باطل كرده و كفاره دارد

 ،عصـيان خـدا بـا علـم و معرفـت     پـس   .شـود كه موجب انحراف بخش بزرگي از جامعه مي
است خدادادي كه نعمت است چون علم از عصيان خدا با جهل و ناداني تر  جنايتش فاحش
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آورنـد در حـالي    يروز قيامت عالمي را م: «فرمايند مي 6پيامبر اكرم است. را شكر نكرده

اندازنـد و او   هايش در هم پيچيده و از شكمش خارج شده، او را داخـل آتـش مـي    كه روده
زنـد و اهـل آتـش او را طـواف      سيا بسته شده، در جهنم دور مـي آماندن االغي كه به سنگ 

گويـد: مـن ديگـران را بـه عمـل خيـر        تـو را چـه شـده؟! مـي     دكنن كنند و از او سوال مي مي
آيـات قـرآن دقـت     دراگـر   1.»كردم اما خودم عمل نكردم از شر و بدي نهي ميو  ،سفارش

و  2كـرده تشـبيه   كنـد  هود را به خري كه كتاب حمل ميكنيم خواهيم ديد خداوند علماي ي
بـراي اينكـه    3؛م باعورا را به سگي كه كارش حمله كردن است تشـبيه كـرده  عجاي ديگر بل

  كردند. آنها به علمشان عمل نمي
قـومي  «فرمايـد:   بالنـد مـي   درباره قرائت كنندگان قرآن كه به خـود مـي   |ر اكرمپيامب
كسي از ما بهتر قـرآن   :گويند و مي كند خوانند كه قرآن از حنجره آنها تجاوز نمي قرآن مي

رو كردند بـه اصـحاب و فرمودنـد:     6سپس پيامبر .»تر نيست خواند و كسي از ما عالم نمي
دربـاره   4.»گيرانه آتـش هسـتند  وسيلة و آتش اينهااز ديگر اديان،  نه از امت من هستند اينها«

اهل جهنم از بوي گند عالمي كه به علمش عمـل نكـرده   «فرمايد:  عمل ميبيوضعيت عالم 
و كسي كه در جهنم است و بـيش از همـه حسـرت و نـدامت دارد كسـي       5»شوند اذيت مي

و خـدا  كرده اطاعت خدا  ،قبولاز  پساي را به سوي خدا دعوت كرده او هم  است كه بنده
نفـس و  و از  ،چـون تـارك علمـش بـوده    را امـا دعـوت كننـده     كنـد  او را داخل بهشت مي

  .»كند داخل آتش مي آرزوهاي دور و دراز تبعيت كرده است
شـود قبـل از آنكـه از     براي جاهل هفتاد گناه بخشـيده مـي  «نقل شده:  ×از امام صادق 

عالمـان سـوء چنـان وخـيم اسـت كـه حضـرت        وضـعيت   6.»عالم يـك گنـاه بخشـيده شـود    
  7!»گيرد بر آنها آتش واي بر علماي بد! چگونه گُر مي«فرمايد:  مي ×عيسي

همگـي داللـت بـر     ،همـراه ديگـر اخبـاري كـه ذكـر نكـرديم      بـه   ،رواياتي كه ذكر شـد 
شـود كـه    در آخرت دارد و اين روايات شامل عالمـاني هـم مـي    ،وضعيت عالم فاسد و سوء

                                                            
 207، ص 5؛ مسند احمد حنبل، ج 95ص  ،10سنن بيهقي، ج   . نك:1
 5)، 62. الجمعه (2
 176)، 7. االعراف (3
 212، ص 10؛ كنزالعمال، ج 24، ح 111، ص 2. بحاراالنوار، ج 4
 30، ح 34، ص 2؛ بحاراالنوار، ج 1، ح 44، ص 1، ج الكافي. 5
 7، ح 193، ص 75، ج همان؛ 1، ح 47، ص همان. 6
 67، ح 39، ص 2، ج همان؛ 2، ح همان. 7
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گفته شده  .اند اند ولي خود اهل عجب و تكبر بوده ران را به تواضع و فروتني فراخواندهديگ
ديگر سراغ من نيائيد «يشنماز مردم بود روزي رو كرد به مردم و گفت: پبن يمان كه  يفةذح

ـ ذحـ  1.»برتـرم چون به ذهنم خطور كرد كه من از ديگران  بـان و يـاران   بـن يمـان از مقرّ   ةيف
گونـه خـود را در معـرض    وقتي امثال او اين ؛ه در بغداد مدفون استاست ك ×خاص علي

كنيم؟ مـا كـه    دانند ما چگونه خود را سالم و پاك از عجب قلمداد مي عجب و خودبيني مي
تـوانيم ادعـاي سـالمت نفـس      چگونه مـي  ،رياست و غفلت هستيم ،قدرتدنيا، گرفتار   نوعاً

  داشته باشيم؟!
را  ×اين جمله امام علي .چيز ديگري در پي نـدارد  ،يتواقعاً علم و قدرت جز مسؤل

ـ  بـانَ أََ هاليتي وف اختالَ منِ« :بايد با آب طال نوشت كه عكسـي كـه در   « ،2»ماقتـه ن ح
. حماقت است چون حكومـت  »حماقت اوست نشان ازو مغرور شود غرّه حكومتش به خود 

باشد كه نكند در پرتو مقـامش   بلكه بايد نگرانخوشحالي ندارد؛ و قدرت مسؤليت است و 
تر باشـد،   نتواند مسؤليت خويش را انجام دهد. علم هم، همين گونه است، هر چه انسان عالم

كـه اگـر آن را   مسؤليت او بيشتر است و انسان عاقل بايد به مسؤليت خـود بيشـتر فكـر كنـد     
فـس او  گريبـان او را خواهـد گرفـت. وقتـي چنـين تفكـر كـرد ن        انجام نداد، خطـر بزرگـي  

  .شود خوفش ظاهر و عجب او برطرف مي !شكند مي
انسـان را گرفتـار   از ديگر مـواردي كـه ممكـن اسـت      جب به عبادت و طاعت؛عب. 

كرده خود بـزرگ بـين اسـت.    الهي است و چون عبادت خدا اطاعت عبادت و عجب كند، 
ت ايـن اسـت كـه انسـان تفكـر كنـد غـرض از عبـاد        اطاعت و ناشي از عبادت  عالج عجبِ

وقتـي   .در مقابـل خداسـت   نذلـت و شكسـت   ،امتثال امر خدا ،چيست؟ عبادت اظهار بندگي
بـريم از خداسـت پـس عجـب معنـي       هايي كه از آن بهره مي نعمتو مرگ ما،  ،وجود، بقاء
اهللا شود و اين حالت براي ما بـه صـورت ملكـه    ندار نفس ما عست بايد باعث انكدندارد. عبا

و سـپس:  ، همحمداً عبد نَّأَشهد أ گوئيم: اول مي 6صف پيامبردرآيد. در تشهد نماز در و
ورشد. يمته نشعبد مخلص خدا نبود بار رسالت بر دوش او گذا 6يعني اگر پيامبر ه؛ولُس

  حساب ماها پاك است. ،است يافتخارش قبل از رسالت عبوديت و بندگ 6وقتي پيامبر
                                                            

 ، نحو ذلك.446، ص 1؛ مصنف ابن ابي شيبه، ج 127، ص 3. سنن بيهقي، ج 1
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نشـده   ، محقـق جام آنها شرط صحتعبادت شرايط و مقدماتي دارد كه بدون انوانگهي 

آمده كه موجب فساد آنها شده است و نزد خدا مقبول  ما  دتي سراغ عباتافاست، چه بسا آ
همـة  توانـد ادعـا كنـد     و احتمال بطالن و فساد عبادت، چگونه انسان ميبا اين امكان  .نيست

ادعـا  ور كلـي  به طتوان  اعمالش از صحت و سالمت برخوردار بوده است. عالوه بر آن نمي
انـد انسـان از مـاده     برخي ادعـا كـرده   ،است. به همين دليلاز نسيان و سهو خالي انسان كرد 

 دتوانـ  مـي انسـان  است. با اين حـال چگونـه    ترنسيان است اگر چه از ماده انس بودن صحيح
  .استاز تمام آفات به دور كند عباداتش ادعا 

با آن به د كه انسان وش ارزش محسوب مي عبادت هنگامي فايده دارد و اينكهنكته ديگر 
ها  بدبختو و اگر شرايطي حاصل شد كه انسان در زمره اشقياء سعادت و خوشبختي برسد، 

گرچه احتمال دارد عملـش از نظـر    استبدون ارزش حقيقي و واقعي قرار گرفت، عبادتش 
بـين  بـين   و ،دسـت خـود انسـان   بـه  ، بلكه جهت نيست ن هم بيشد قيش. شرعي باطل نباشد

 ،يهـود  و عابدان ه بلعم باعورا از علماكچنان دهد قرار نمي جهت خدا كسي را شقي بي .است
دهيم  حال كه اينگونه است آيا احتمال نمي .مدتها عبادت كرد ولي به يك باره منحرف شد

يـا رفقـاي سـوء برايمـان     و اي شود كه بدبختي و شقاوت بر اثر محيط بد  كه شرايط به گونه
اچيزي كه در مقابل اين همه نعمت الهـي  نشود؟! با اين احتمال چرا انسان به عبادت  حاصل

  اش بنازد؟! و به نماز و روزه ،دهد، عجب داشته انجام مي
مثل تقـوا،  ـ  اخالقي نفساني فضائلگاه برخي  عجب به واسطه ساير صفات نيك؛ج. 

شود و انسان چون خود  ميازسوي انسان صادر ، ـ ورع، شجاعت، صبر، شكر، سخاوت و...  
درسـت اسـت كـه     .شـود  خودبين و گرفتار عجب مـي  ،را فردي نيكو و اخالقي فرض كرده

انجـام آنهـا   و تحصـيل  وقتـي بـه واسـطه     ،است امـا ممدوح اخالقي نزد عقل و شرع  فضائل
 كسـب كدام آدم عاقل است كه پس از  .ب و خودبيني شد، فايده و اثري ندارندگرفتار عج

ه ثروت بزرگـي  ك فضائل !يك رذيله به نام عجب، آن همه فضيلت را باطل كند؟ با ،فضائل
و داده انجـام   ؟! در عوض اگر اعمـال نيكـو  شوددود هوا سوخته و جب است چرا با آتش ع
عالوه بر آن اعمال نيكو، فضيلت ديگـري بـه   باشد، در مقابل حق و ذليل در پي آن متواضع 

ثبت و ضبط خواهـد شـد و عاقبـت ايـن امـور       شنامه عملنام تواضع و انكسار عندالحق در 
  حسنه، ختم بر خير خواهد شد.
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داري؛ چـه بسـا    ات نـاچيز و اعمـال خوبـت عجـب    داي تو كـه بـه عبـا    فكر كرده !راستي
پـس ايـن    ؟!يا حـداقل بـا تـو مشـترك و مسـاويند      ،انسانهايي هستند كه از تو برترند، بهترند

ـ  منحصر در تو نيست و غلبه  ،فضائل اهللا مسـكنت عنـد  ت و و پيروزي با محض عبوديـت، ذلّ
مـن  «، »انا عند قلوب منكسرة«نقل شده كه خدا فرمـوده:   .شود نه اعجاب به خود حاصل مي

  1.»نزد قلوب شكسته هستم

  !جهل ما علت عجب ما

 فضـائل علم، تقوا، ورع، شـجاعت، سـخاوت و ديگـر     ،انساني كه خود بزرگ بين است
اگـر انسـان    .دهـد  و بدون توفيق و اراده الهي، به خود نسبت مـي  ،اللقاخالقي را به نحو است

شود در توحيدش جهل وجود دارد. توحيد يعني خدا را واحد و  چنين خيالي كند معلوم مي
. توحيـد افعـالي يعنـي فاعليـت در عـالم منحصـر بـه        دانستنرا عين ذاتش او صفات و افعال 

كه عالم مـاده اسـت در اصـل     ،ترين آن ا پستخداست و همة نظام وجود از عقول مجرده ت
ماننـد نسـبت بنّـا بـه      ،كنيم نسبت نظـام وجـود بـه خـدا     ما خيال مي .اند هاي حق وجود، جلوه

رود و بقـاي سـاختمان    دنبـال كـارش مـي    ، بـه تخساختمان است كه وقتي ساختماني را سا
ه او فاعـل حركـت اسـت    متوقف بر اراده بنّا نيست. حال آنكه بنّا، خالق ساختمان نيست بلك

حركت يعني او مصالح ساختماني را كه محصول و مخلوق خداست از جايي به جاي ديگر 
چـه از   ،نظـام وجـود   تمـام و ثانيـاً:   ؛روي هم چيده و ساختمان بنا شده اسـت ايـن اوالً  داده، 

امـا وقتـي    است. معلول اراده حق، همگي ،لحاظ حدوث آن و چه از لحاظ ادامه و بقاي آن
براي خودمان خوديتي قائل شده و در پي آن عجب سـراغمان   ،جاهل هستيم واقعيتاين  به
  آيد. مي

  بالد: نازد و مي انساني كه عجب دارد از دو جنبه به اعمالش مي ،در يك نگاه ديگر
وجـود او   ةدر حالي كه همـ  .(جنبه قابلي) :داند چون خودش را قابل كماالت مي .الف
مـن   ،مـن  ،حـق برداشـته شـود    ةاي آن اراده تسخير كننـد  اگر لحظهر اراده حق است و مسخّ

  شود. و خالصه همه هيچ و پوچ مي ؛آنها نيستند ،او نيست، آنها ،تو نيستي، او ،نيستم، تو
ــد    ــاتي زن ــدك التف ــه ان ــرينش را هب   دارد آف

  

  هـا  اگر نازي كنـد در هـم فـرو ريزنـد قالـب     
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كند اين كمـاالت در اصـل و مسـتقالنه از     نازد چون خيال مي ميخود گاه بر اعمال  .ب
خـود را قابـل    اينكـه يعنـي عـالوه بـر     .)(جنبـه فـاعلي   :اراده و قدرت او ناشي شده اسـت 

حال آنكه اين كماالت  ؛دهد داند، فاعليت در كماالت را هم به خود نسبت مي كماالت مي
هي است كه بـه  هاي ال شود كه همگي از نعمت نفساني به واسطه اسبابي حاصل مي فضائلو 

بـه  هاي الهـي شـامل مـن شـده      است. ممكن است كسي بگويد: اين نعمتافاضه شده انسان 
م و چـون خـدا را دوسـت دارم    ردانيكويي من آدم خوبي هستم و صفات باطني دليل اينكه 

خـدا بـه    ،محبت تو به خدا را هـم  و گوئيم: اين صفات باطني پس موفق هستم . در پاسخ مي
تمام نظام وجود حدوثاً و بقاءاً عين ربط به حـق تعـالي اسـت پـس نبايـد بـه       تو داده است و 

بلكـه خـدايي كـه ايجـاد كننـده       !نفس خود اعجاب داشته باشي و خـود را بـزرگ پنـداري   
طاعات و صفات حسنه است را بزرگ بداني و نفس خـود را در مقابـل او حقيـر و     ،عبادات

   !ذليل كني
خص شـد  شـ م ،شد و از جهل در توحيد بيرون آمـد  فزودها كه به معرفتشحاال  ،بنابراين

شجاع به شـجاعتش، جميـل بـه جمـالش،      ،كه معني ندارد: عالم به علمش، عابد به عبادتش
 او«اين اما ، اوستگرچه فيض الهي ان ضببالد چون محل فيقوي به قدرتش  به مالش و غني
  شمار عطا كرده است. ي بيها را خلق كرده و نعمت اوست كه يي اهم از ناحيه خدا» بودن

از اول يـك روح نبـاتي بـه     نمخلوق خداست چو هدهيم هم حركاتي را كه ما انجام مي
تعقـل هـم    .رسـد  حيواني، سپس بـه روح انسـاني و تعقـل مـي    به روح  ،نام نطفه بر اثر تكامل

است. همة اين مراحل محصول عالي همـين   |داراي مراتب است كه عقل كل آن پيامبر
يعنـي   شـود. آن ظـاهر مـي  ته نشين شده و آب زالل كه  يت، مانند آب گل آلودطبيعت اس

بلكه همين نطفه بر اثر تكامـل بـه    ،يك روح جدا بار شود ،جدا يك بدنِبر چنين نيست كه 
خواهد رسيد. اين سير حركت همگـي در يـد قـدرت     ،كه آخرين مرحله است تجرّدمرحله 

ره خلق نشده و سير تدريجي آن با اراده حضرت به يك بابا همه كماالت خداست و انسان 
كنـيم مـا بـه نحـو      اندازد و فكـر مـي   ولي اين تدريج ما را به اشتباه مي .حق محقق شده است

ايـم و در ايجـاد عمـل خـود،      و موانـع را برطـرف كـرده    ،ها را ايجاد اسباب و باعث ،مستقل
بط بـه ذات حـق اسـت. وقتـي     مستقل هستيم. حال آنكه ما و تمام اعمال و حركاتمان عين ر
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اش ايـن نيسـت كـه خـدايا      معني »هم ارني االشياء كما هياللّ«فرمايد:  مي |پيامبر اكرم
مـا   !ده! بلكـه منظـور ايـن اسـت كـه: خـدايا      بـ خواص اشياء را آنگونه كه هست به من نشان 

ه وابستگي همانگونه ك خواهم آنها را از تو مي ايم و انسانها اشياء را مستقل از تو فرض كرده
ـ «: فرمايـد  حـديث مـي   اينكـه ! و دهيو عين ربط به تو هستند به من نشان داشته، اشراقي  ن م

عنَ رفقَه فَفسد عرف رهم اشاره به همين موضوع دارد كه وقتي انسان نفس خود را  ،1»هب
  2خواهد شناخت.هم خدا را  ،آن گونه كه هست كه عين ربط به خداست شناخت

  استحقاق يا تفضل الهي؟اجر و ثواب، 

احدي از شـما نيسـت كـه    : «فرمايد ها مي اعمال و حركات انسان درباره |پيامبر اكرم
يـا شـما هـم همـين طوريـد و      آ موجب نجاتش باشد. بـه ايشـان گفتنـد:   ـ به تنهايي ـ  عملش  

ام مگر اينكه خـدا بـا رحمـتش     همين گونه نيز،عملتان موجب نجاتتان نيست؟! فرمودند: من 
   3».بپوشاند مرا

شود اين است كـه: آيـا ثـواب و اجـري كـه خـدا بـه انسـان          مطرح مي اينجاپرسشي كه 
كاري ما از خداست يا تفضل الهي است؟ از مطالـب ذكـر    طلباستحقاق و دهد از روي  مي

بـه انسـانها داده   حضـرت حـق   اگر اجر و مزدي از ناحيه  اينكهخص شد و آن ششده پاسخ م
عملـم  فرمايد: به واسـطه   با آن عظمتش مي |وست، چنانچه پيامبرشود از باب تفضل ا مي

حمت خدا مرا تحت پوشش خود قرار داده است. علـت ايـن اسـت    راهل نجات نيستم بلكه 
 ،با همان نيرويي است كه خدا داده است زبـان شود  كه اگر عبادتي از ناحيه انسانها انجام مي

به وجـود آورنـده   مالكش خداست و اگر همگي  ،عمر و عقل، قلب، اعضاء و جوارح، مال
ولـي چـون وجـود     .مسـتحقش بـود   ،داشتبه واسطه آنها اجري كه  .ها انسان بود اين نعمت

  از روي تفضل اوست: ،دهد مزدي كه خدا ميو همگي به اراده خداست پس اجر  اينها
                                                            

 102، ص 4؛ عوالي اللئالي، ج 320، ص 2بحاراالنوار، ج  .1
به نفس انساني است و بـه  : تصورات نفس انساني حدوثاً و بقاءاً قائم اينكهمرحوم استاد توضيح بيشتر بيان . 2

روند. با معرفت نفس انساني بـا وصـف مـذكور،    محض غفلت و سلب توجه از آنها، تصورات هم از بين مي
اي توجـه و فـيض الهـي قطـع     گونه است كه اگر لحظـه برد كه ارتباط نظام وجود به خداوند نيز همينپي مي

صـفحات االعيـان عنـداهللا    «حكمـاء كـه:    شـوند و جملـه معـروف   گردد تمامي موجودات محو و نـابود مـي  
 .ل)، به اين واقعيت اشاره دارد، (م» كصفحات االذهان عندنا

 344، ص 2. مسند احمد حنبل، ج 3
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  رود ممـد حيـات   هر نفسي كه فرو مـي 

  پس در هـر نفسـي دو نعمـت موجـود    
  

  فـــــرح ذاتو چـــــون برآيـــــد م   
  شـــكري واجـــب عمـــتو بـــر هـــر ن

  

  يا:
  دـدر آيه ـهده شكرش بـز عــك     ه برآيدـان كــت و زبـاز دس
خـدا   جانـب  حركات و محل كمـاالت همگـي از   ،، قدرت، مالاينكهبنابر يك اشكال:

و و ثـواب و عقـاب را باطـل بـدانيم     كـرده  باشد، پس بايد جبر را پذيرفته و تكاليف را نفي 
  دانيم. انسان را فاعل مختار مي كه ماحال آن

يابـد كـه همـه     اگر انسان دقت در نظام خلقت كند، در مياين مطلب درست كه  پاسخ:
ار خلـق  انسان با اختيـ  ،ولي در همين نظام وجودي كه همگي به اراده اوست ،كاره خداست

اراده دهـد، ايـن اختيـار در طـول      است و اگر انسان با اختيار خود كـاري را انجـام مـي   شده 
مخلـوق  . اعضـا و جـوارح   دنه در عرض آن كـه جـداي از نظـام اراده خـدا باشـ     و خداست 
بـه طـور   بنـابراين مـا    .كنـيم  و عمل مي ،تصديق ر،اراده خود تصو ،ولي ما با اختيارخداست 

گوئيم عمـل انسـان جـزو اسـباب و      كنيم بلكه مي ار را از انسان سلب نمييكلي قدرت و اخت
  قل از نظام وجود نيست كه همگي تحت اراده خداست.كه مستاست مسبباتي 

كارهـا از آن خداسـت    ةگويند هم شود: اشاعره مي در اين باره عقايد مختلفي مطرح مي
گويند: مـا فاعـل مختـاريم و     آيد. معتزله مي و اگر ما هم دخيل در آن باشيم شرك الزم مي

قـاد دارنـد: امـرٌ بـين االمـرين اسـت       تواند از اراده ما جلوگيري كند. ولي اماميه اعت خدا نمي
هم اراده خدا و هـم انسـان هـر     ،بلكه در عمل من ؛و نه تفويض معتزلياشعري يعني نه جبر 
كمت آن وابسـته  اند ولي اعضاء و جوارح و ارادة انسان جزو نظام وجود است و ح دو دخيل

فاعل مختـار   ،پس انسان. (حدوثاً و بقاءاً)اش  به مشيت حق تعالي است چه از ابتداء چه ادامه
در حقيقت ارادة خـدا بـر ايـن تعلـق      اللي ندارد.قاست اما در طول اراده خدا، و از خود است

  گرفته كه انسان فاعل مختار باشد، پس نه جبر است نه تفويض بلكه امرٌ بين االمرين است.
ان شود و بيشتر مي از اسباب بزرگي كه موجب عجب مي 1جب به حسب و نَسب؛عد. 

اهميت  .و طايفه خويش است و اجداد ءباآبيني به  اعراب جاهلي رواج داشته، فخر و بزرگ
نمود كه علمي به نام انسـاب ميـان آنهـا رواج     به آباء و اجداد و طايفه چنان برايشان مهم مي

                                                            
 گويند. شخصيت داراي مقام و نسب: پدر، جد، اقوام و طائفه را مي . حسب: 1
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بيني به انساب را اين گونه توصيف كرده كه: آنهـا چنـان    بزرگداشت. در سوره تكاثر اين 
ها رفته و آنها را هـم جـز حسـب و     شمردند كه حتي سراغ مرده دشان را بزرگ ميافراد خو
  و اما راه عالج: كردند. شخصيت خود حساب ميو نسب 
1. اينكـه ناشي از ايـن دو ايـن اسـت كـه انسـان معرفـت پيـدا كنـد بـه           جبِراه عالج ع 

 به نوعي جهل و ناداني است: ،كمال ديگران براي خود نمحسوب كرد

 !ه حاصلـو را چـل پدر تـضـاز ف    لـود فاضـو بـدر تــيرم پـــگ    
هـاي  اگـر آنهـا انسـان   نازد بايد بداند  انساني كه به فضائل و كماالت آباء و اجدادش مي

هـايي خـوبي   و اگـر آنهـا آدم  آورد  با اتصال خود به آنها كمالي بدسـت نمـي  خوبي نباشند، 
سـواد باشـد    خودش بيكسي كه فايده ندارد. اگر  ،باشد زاده هم زاده يا پيامبر امامو او  باشند

و اگر خودش داراي ارزشي كرده است  سواد و علم پدرش را به رخ كشد، كار بيو فضل، 
اگر پدران چنين افرادي كه آنها را بـه   .كند نميرفع خبث باطن او را  اينهاخبث باطن باشد، 

فـة مـن سـاخته    من است نه تو! تو از نط گفتند: فضل و برتري از كشند زنده بودند مي رخ مي
ام با اوول مخلوط شده و يـك سـلول از آن درسـت شـده اسـت و كـم كـم         اي و نطفه شده

لش كرمي هم اويك حيوان ي همان گونه كه دشود، تو يك كرم بو تبديل به يك كرم مي
دو بيتي كـه بـه حضـرت   در  .تو موجب شرف استخود ت بود، ولي اگر انسان شدي انساني 

  :آمده نسبت داده شده ×امير
ــي   ــي ادبـ ــي و كنيتـ ــن نفسـ ــا ابـ   انـ
ــذا   ــول هأنــ ــن يقــ ــي مــ   ان الَفتــ

  

  مـــن عجـــٍم كنـــت او مـــن العـــربِ   
ــي   ــان أب ــول ك ــن يق ــي م ــيس الفت   ل

  

   .ام ادب من است، از عجم باشم يا از عرب من پسر خودم هستم و كنيه
د پدرم چنـين و چنـان   بگوي اينكهآن است كه بگويد من فالن كمال را دارم نه  مردجوان

  گويد:  مي عرب شاعر بود.
  قد صدقت و لكن بئس ما ولدواــل       رفـرت بĤباء ذوي شــئن فخــل    

گـويي آنهـا از    انـد، راسـت مـي    كني به پدراني كه صـاحبان شـرف بـوده    اگر افتخار مي
  زائيدند!اي را  بزرگان بودند ولي آنها بد بچه

ـ ظـاهراً آن مـرد بـالل بـوده اسـت       ـ�  بود  6زد پيامبرروزي اباذر غفاري به مردي كه ن
آدم و  شما بني«خطاب كرده و گفت: اي پسر زن سياه پوست! پيامبر عصباني شده فرمودند: 

. ابـوذر  »از يك پيمانه هستيد و شرافتي به همديگر نداريد و پسر سفيد بر سياه فضيلتي ندارد
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بگـذارد تـا    ت پـايش را روي صـورت او  در اين حال روي زمين خوابيد و از آن سياه خواس

روايت شده، وقتي بالل حبشي روز فتح كعبـه، بـر فـراز آن اذان     1.شخصيت ابوذر را بشكند
گويد! و او را تحقير كردند سپس اين آيه نازل  گفت، گروهي گفتند: اين عبد سياه اذان مي

و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ   نْثىيا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُم منْ ذَكَرٍ و أُ{ شد:
أَتْقاكُم اللَّه نْدع كُماي مردم! همه شما را از يك مذكر و مؤنث خلـق كـرديم و   « �2}أَكْرَم

تـا افـراد انسـان    [شما را عشيره عشيره و قبيله قبيله قرار داديم تـا از يكـديگر شـناخته شـويد     
 ،اقـوام بشناسـند  خواهر و بـرادر و ديگـر   ، پسري و دختر، و مادري پدر جهتاز يكديگر را 

است كه  كسي نآبا كرامت و بزرگوارترين شما نزد خدا ، ]موجب شرافت نيست اينهاولي 
خداوند عيـب جاهليـت   «روايت ديگري رسيده كه:  6از پيامبر اكرم .»تقوايش بيشتر باشد

نقـل شـده كـه روزي     3.»د و آدم از خاك اسـت را از شما دور كرد، همه شما فرزندان آدمي
اگـر  «غالمـش گفـت:    .خـت و به او فخر فرونموده يكي از رؤساي يونان به غالمش خطاب 

هـاي فـاخرت    منشأ افتخارات تو پدرانت هستند، پس بزرگي از آنهاست نه تو! اگر به لبـاس 
پس فضـيلت از  كني،  افتخار ميشدي نازي پس شرافت مال آنهاست، اگر به آنچه سوار  مي

 .»مركوب است نه تو! پس براي تو چيزي كه به آن عجب و بزرگـي فروشـي وجـود نـدارد    
پـيش مـن اعمالتـان را    «به بني عبدالمطلب خطـاب كـرده فرمودنـد:     |روزي پيامبر اكرم
  4.»مقام و طوايف خويش را ،ها ها، شخصيت آوريد نه نسبت

2. عالج دوم عدين است كه بـاز هـم معرفـت يابـ    سب اسب و نَجب و فخر فروشي به ح 
نطفه و آبي بدبو و نجس است، و انسان و نزديك  يچيست؟ نسب حقيقاو سب حقيقي كه نَ

ابتدا كرد خلقت انسان : «فرمايد آدم است كه او هم از خاك است. در قرآن مي شجد بعيد
مواد اصلي ين بنابرا 5».كشيده آبي پست قرار دادشيره را از گل و نسل انسان را از خالصه و 

ارزش و نجسي است كه اگر بـه جـايي    روند يا آب بي يا خاك است كه روي آن راه ميما 
                                                            

، ة؛ احكام العشر131، باب 9؛ مستدرك الوسائل، ج 146، ص 72؛ ج 28، ح 411، ص 22. بحاراالنوار، ج 1
 ، مثله2، ح 112ص 
 13)، 49. الحجرات (2
 1295، ش 258، ص 1؛ كنز العمال، ج 232، ص 10؛ بيهقي، ج 524، ص 2. مسند احمد حنبل، ج 3
 241، ح 241، ص 7، مثله؛ بحاراالنوار، ج 252، ص 18. شرح ابن ابي الحديد، ج 4

 Fنساِن من طين، ثم جعَل َنسَله من ساللٍة من ماء مهيٍنوبدأ خلَق االG:  8 ـ 7)، 32. السجده (5
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 مانفرع پس يا نجس است ،ست كه يا زير پامااين اصل  .سرايت كرد بايد آب كشيده شود
 !ماي كه اين قدر خود بزرگ بين شدهچه ارزشي دارد 

اي از دو گـروه خـارج    را بـزرگ ديـده  آنها كه اسالف تواند و به واسطه آنهـا خـود    .3
  نيستند؛

اخـالق آنهـا   جـزو  عجب، پس شرافت حقيقي و خصال نيكو هستند و اهل ديانت الف: 
بلكـه نفـس خـود را     ، اند كه نه تنهـا عجـب نداشـته    نبوده است، آنها انسانهاي متواضعي بوده

خـواهي بـه    س اگـر مـي  اند. پـ  دانسته اند و ديگران را از خود برتر مي كرده ذليل و مذمت مي
  آنها را پيروي كني.و اخالق نيكوي بايد سيره  ،فخرفروشي كنيو به آنها آنها اقتدا كرده 

انـد،   گـر بـوده   ار و ستمرهبران جبو و اگر اسالف و اجداد تو از سالطين، پادشاهان ب: 
يي بـوده  اند و كارشان زورگو اند بلكه شوكت ظاهري و مقام داشته هيچ شرافتي نداشته اينها
اف! بر كسي كه به آنها اقتدا و افتخار كند و خـودش را بـزرگ بينـد، چـون انتسـاب       .است

انـد و   جهـنم گرانـي كـه اهـل     بهتر است از انتساب به ظالمان و ستم  داشتن به سگ و خوك
دانســتي وضــعيت آنهــا در آتــش چگونــه اســت از آنهــا برائــت   مــياگــر و  ؛ب در آنمعــذّ
بايـد واگذارنـد گروهـي     !قسـم بـه خـدا   «فرمايد:  مي 6ه سيد رسلدر همين بار .جستي مي

اند، يا خوارترند نزد خـدا از حيوانـاتي كـه     افتخار به آباءشان را، چون آنها ذغال جهنم شده
روزي دو نفـر نـزد    1.»كننـد  با نجاست سر و كـار دارنـد و قـذارت و نجاسـات را قـاطي مـي      

شمرد كه مثالً من فـالن بـن فـالن    ميود را آباء و اجداد خ ،از آن دو يكيبودند  ×موسي
بـه آنكـه افتخـار    «: فرمـود وحي كرد و  7به موسيخداوند  .ه پشت رسيدبه نُ اينكههستم تا 

 2!»اند و تو نفر دهم هستي اسالف او در آتش كند بگو: همگيِ مي

و زيبـايي دارنـد بـه خـود      اچـون چهـره دلبـر    ،برخـي ؛ جب به زيبايي و جمالعهـ . 
د يافت كه نبايـد  ند خواهنقتي كنددانند ولي اگر كمتر  د و خود را برتر از ديگران ميبالن مي

با كمتـرين مـرض ماننـد    و د. زيبايي در انسانها ماندني نيست نبه چيزي كه ماندني نيست ببال
 .شـود  كند و شكل ظـاهري بـدنش عـوض مـي     رود. گاهي انسان يك تب مي آبله از بين مي

  و عجب به آن پيدا كند:خود شده دلبسته به زيبايي  عاقالنه نيست كه انسان
  ن را به تبيـد و ايــĤن را شبي برنــك  مشو هر مال و جمال خويشتن غرّــب       
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انسان با مرضي از بين نرود، هر عاقلي شـك نـدارد كـه     1زيبايي و محاسن ،بر فرضاگر 
اگـر  و  ؛از بين خواهد رفـت اش  زيبايي ،ري شده و با پيريپجواني سدوران شادابي و روزي 

رود و آنچـه بـراي    از بين ميمرگ فرا رسيدن با  ،ماندبباقي او بر فرض در پيري هم زيبايي 
با اعمال و نيات خالصش محشـور خواهـد   انسان اش نيست بلكه  ماند زيبايي و قشنگي او مي

ر خاك رفت، كرم هاي لطيف و دلربا از دنيا رفته، بدنشان زي هاي زيبا با بدن شد. چقدر آدم
هـا بدشـان    از هـم متالشـي شـد كـه آدم     يشهـا  ها و لطافـت  افتاده و پوسيدند و چنان زيبايي

آيد به اين بدن متعفن نگاه كنند. بدني كه چنان زيبا و دلربا بود كه همـه بـراي ديـدن او     مي
  كشيدند!و آه مي شكستند دست و پا مي
جـود خـود دقـت كـرده اسـت كـه در       ظاهري است آيا در و در نهايت زيباييِ كسي كه

كثافـات  و  ثافاتي چـون چـرك و خـون، بـول و غـائط     پشت اين ظاهر زيبا چه نجاسات و ك
وقتي هم كـه   !شود وجود دارد كه اگر به خارج سرايت كنند موجب چِندش انسان مي معده
  ، عاقالنه است؟!اره! آيا به اين قيافه و هيكل نازيدنوبدق دشو مرداري مي ،مرد

هاسـت چـون مـوارد ديگـر      عجب ناشي از ثروت و مال بدترين عجب جب به مال؛و. ع
چون: علم، زيبايي، تقوا، سخاوت، شجاعت و ديگر اخالق حسنه؛ حداقل جزو انسان است. 
اما مالي كه خارج از انسان است و جزو ذات و روح انسان نيست چـه جـاي عجـب و خـود     

ديگر اقسام، فكر و تأمل است؛ اينجـا فكـر    بيني دارد؟! عالج اين قسم از عجب چون بزرگ
كني كه ملكيت مال دنيا اعتباري است و نه حقيقي. آنقدر ميلياردرها و ثروتمندان آمدنـد و  

اي از مالشان را نتوانستند با خود ببرنـد! و بايـد بـه حـالل و      مال روي مال جمع كردند و ذره
باشد كه معلوم است، اما اگر حالل  حرام آن پاسخ دهند. اگر از راه حرام مالي بدست آمده

مـال را   ×هم باشد بايد قيامت پاسخ گو باشي كه از كجا آوردي! در حديثي، امام معصوم
شود. اگر كشـتي خـالي باشـد، مـأموران      مي يبه يك كشتي تشبيه كرده است كه وارد بندر

                                                            
خلق  7گويند. در احاديثي آمده: وقتي آدم مي» محاسن الرجال«رويد را  . مويي كه در صورت مردان مي1

تو را با اين سياهي روي صـورت تـا    ا شده، جبرئيل گفت:شد نگاه كرد و ديد چيز سياهي روي صورتش پيد
انـد و بـه لحـاظ     هـا بـه آن متصـل    اسم دو استخوان داخل فك است كه دندان» لحيه«روز قيامت زينت دادم. 

» حلـق لحيـه  «هـم گوينـد. مـا در كتـاب     » لحيه«ها قرار دارد، به ريش،  اينكه موي صورت روي اين استخوان
ايم و مناسب است موي صورت در حد متعارف باشد نه زيـاد بلنـد نـه زيـاد      دهدرباره موي صورت بحث كر

كوتاه. ريش خيلي بلند هم خوب نيست و نبايد از يك قبضه بيشتر شود و متعارف آن موجب زيبايي اسـت.  
هاي صـورت، كمتـر    شوند اگر ريش داشته باشند زيباترند و چين چروك به خصوص آقاياني كه پيرمرد مي

 مشخص است.
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اي را  ار ممنوعـه دهند اما اگر پر باشد، چنانچه بـ  گمرك نگاهي كرده و به او اجازه عبور مي
بارگيري كرده باشد گرفتاري دارد، و اگر مال ممنوعه هم نداشـته باشـد، بـاز هـم معطلـش      

كنند كه البالي اجناس، اشياء ممنوعه نباشد. حال كـه حـالل دنيـا هـم حسـاب و كتـاب        مي
  1دارد، آيا فقر بهتر از پولداري نيست؟!

رود، يا بـا يـك    ق از دست ميوانگهي تامل كن! مالي كه يك شبه با سرقت توسط سار
شود، و ديگـر آفـات سـماوي و     شود، يا با يك موج دريا غرق مي آتش سوزي خاكستر مي

آيا آنقدر ارزش و شرف دارد كه تو به واسطه آن فخـر بفروشـي؟!    كند؛  ارضي نابودش مي
از تو هم هست. با اين وصـف بهتـر نيسـت     تراگر تو هر چقدر هم ثروت داشته باشي پولدار

رواياتي كه درباره فقر و فقراست را بخواني كه آنها زودتر بـه بهشـت خواهنـد رفـت؛ البتـه      
به ايـن مضـمون وارد شـده    ’ اگر وظايف خود را انجام داده باشند. روايتي از پيامبر اكرم

كرد كه حلّه يمني پوشيده است و به ايـن واسـطه عجـب او را گرفتـه      مردي افتخار مي: «كه
زند تـا روز   مين امر كرد كه او را فرو برد و اين مرد در آنجا دست و پا ميبود، خداوند به ز
  2».قيامت برپا شود

  سخني با ثروتمندان

جب بـه مـال خـود نداشـته     سفارش من به كساني كه مال و ثروت دارند اين است كه، ع
اء نپردازيد مؤاخذه خواهيد شد. اعضرا واجبات مالي خود مانند خمس و زكات  اگر باشيد.

ايـد، همگـي را خـدا بـه      و جوارح، هوش و فكر و نيرويي كه با آنها اين ثروت را به هم زده
 ،شما داده و در عوض واجباتي در مال قرار داده است، فكر نكنيد با پرداخت واجبـات مـال  

شود، بلكه بركتش زيادتر خواهد شد. اگـر واجبـات مـال را نداديـد، وارث      از مالتان كم مي
اعتماد به وصيتي كه براي پـس   پس سوزد شما نمي واجبات ماليپرداخت ل هم دلش به حا
  ايد نكنيد: از مرگ كرده

  رستـو پيش فـارد زپس تـكس ني     ه گور خويش فرستـرگ عيشي بـب
                                                            

شود كه هر نوع فقري ممدوح نيست بلكه فقري مدح شـده كـه در پرتـو    از ديگر بيانات استاد استفاده مي .1
آن انسان به گناه روي نياورد و فقري باشد كه به انسان جهت، راه و روش نشـان دهـد. همچنـين بـه روايتـي      

  يشـان اصـلح و مفيـدتر اسـت،     هـا چـون ظرفيـت الزم را ندارنـد فقـر برا     كردند كه برخـي از انسـان  اشاره مي
 .ل)، (م
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و هر «، �}ْنُفسُكم مْن خَيٍر تَِجدوه عْند اللَّهو ما ُتقَدموا ألَ{وعده قرآني هم اين است:

هـم   واجبـات . از »فرستيد، آن را نزد خدا خواهيد يافـت  ه براي خودتان پيش ميخيري را ك
بگذريم، به فكر فقرا باشيد. اگر برادرتان، خواهرتان، همسايه يا دوستتان نياز به كمك مالي 

هنگـام   اش اين است كـه  ثمره دارد و شما توان كمك كردن داريد، دست او را هم بگيريد.
  داريد. ريكمت معطلي ،حساب و كتاب

كني چون قدرت و زور بيشتري داري پس  گاه فكر ميتوانايي؛  و جب به قدرت. عز
تواني به آن افتخار كرده دچار عجب شوي! وانگهي اين زور و قدرت با يك مـرض يـا    مي

حـال   بـالي گـاه بـا يـك تـب بـي       رود. تو كـه بـه قـدرت خـود مـي      يك سانحه از دستت مي
شـود، يـا    ات مـي  رسد، يك حشرة ريز داخـل بينـي   نميشوي، گاه زورت به يك مگس  مي
رود و از درد  كند، يا يك خار كوچـك بـه پايـت مـي     اي داخل گوش تو جا خوش مي پشه

كند. هر چقدر هم قدرت داشته باشي از حيوانات درنـده و   نالي و توان تو را طاق مي آن مي
ت از ي؟! به آنچه كـه حيوانـا  ناز تر نيستي؛ پس به چه چيز از قدرتت مي عظيم الجثه كه قوي

  ترند؟! او سبقت گرفته و قوي
انسـاني كـه گرفتـار عجـب شـده و       جب به جاه و منصب، و كثرت طرفداران؛. عح

سبب آن، اوالد، پيروان و مريدان، قبيلـه و عشـيره، حكومـت، سـلطنت، وزارت يـا وكالـت       
برايـت سـالم و    است؛ بايد فكر كند كـه اينهـا هميشـگي نيسـت. اينهـا كـه در حـال حاضـر        

شوند، اينها نوعًا با اغراض دنيوي به جمع اطرافيان تـو   فرستند، روزي با تو بد مي صلوات مي
 !انـد، اگـر سـنگي بـه كلـوخي بخـورد       اند، آنها به طمع مال و مقام دور تو جمع شـده  وستهيپ

ا كنند، تو مجبوري از حالل و حرام به آنهـا عطـ   همگي مخالف تو خواهند شد و رهايت مي
اندازي كه اطرافيان را راضي كنـي! گـاهي تـو طرفـدار يـك       كني، خودت را بايد به مهلكه

كنـد   كني، وانگهي يك شبه حاكم بر تو غضب مي صاحب قدرت شدي و به آن افتخار مي
شود و نزد مردم هم ذليل خواهي شد. اگـر دنيـا هـم بـه تـو پشـت        و تار مي هو اوضاع تو تير

كردي، از تـو جـدا    خواهي مرد و اطرافياني كه به آنها تكيه مي نكرده باشد، سرانجام روزي
دهنـد و مـونس تـو مـار، عقـرب و       بال مـي قبر و كس، تو را تحويل  شده و در قبر، تنها و بي

كه روزي كه بيشتر از همـه   ـ  ها هستند. واقعًا دل بستن و فخر فروشي به مقام و اطرافيان كرم
  ، جز حماقت چيز ديگري نيست!ـ  كنند به آنها نياز داري رهايت مي

                                                            
 110)، 2البقره ( .1



  305  = دفتر سوم: رذائل و فضائل قوه غضبيه
 

)305 (soode nafs\tipe\1389-2-2 

چه بسا كسي به عقـل و هـوش و خـوش فكـري      جب به عقل، هوش و كياست؛. عط
خود عجب پيدا كرده است در حالي كه ايـن كمـاالت هـم ماننـد ديگـر مـوارد ذكـر شـده         

شـود حافظـه و مغـزش را از دسـت      ماندگاري ندارد و چه بسا با مرضـي كـه عـارض او مـي    
بـال  بايـد بـه دن   ،در حالي كـه اگـر زيركـي دارد    .آيد ن آني سراغش ميگاه جنو و دهد، مي

اش را  عقـل و زيركـي   ،خدا را شكر كنـد و در مقابـل عظمـت خـدا     ،هوش و كياست خود
  كوچك شمارد تا اين نعمت برايش باقي ماند.

دهد كه خطاست ولي بـه آن   گاه كسي نظريه يا فتوايي مي جب به رأي و نظريه؛ع. ي
كند تنها اوست كه آن را كشف كرده و با اينكه نظريه و فتـوايش بـه    فكر مي عجب دارد و

او را بـه خـود    ،رود، با اين حال حاضر نيست آن را اصالح كند؛ براي اينكـه جهـل   خطا مي
ه اهل بدعت و ضـالل،  كترين انواع عجب است. چنان بيني رسانده و اين يكي از قبيح بزرگ

د چـون رأي و  نـ كن كننـد و خيـال مـي    باطل خود افتخـار مـي   و اديان و آراء باطله به نظرات
! و متاسفانه با نظرات باطـل خـود   اند نظرشان بر خالف ديگر نظريات است، حتمًا گل كاشته

كنند. صدور نظريه، رأي، و فتواي بـر خطـا كـه گـاه ناشـي از       افرادي را هم جذب خود مي
  شد.در آخر الزمان بيشتر خواهد  ،هواي نفس و شبهات است

؛ مـثًال دربـاره   مستند بـه دليلـي نيسـت   دهند كه  ها در اين زمان فتواهاي عجيبي مي بعضي
و اي كه به آن اسـتناد شـده مخصـوص غنـايم جنگـي اسـت        آيه شريفه :خمس اعتقاد دارند

قرآن دربارة سود تجارت ساكت است و داللت ندارد؛ ما در جاي خودش در بحث خمس 
بر فرض كه آيه شريفه داللت بر خمـس تجـارت نداشـته باشـد     و  1ايم اين كالم را رد كرده
روم و كتـاب و   مـن مـي  «نفرمودنـد:   6ه َخمسه نيست؟! مگـر پيـامبر  مگر روايات جزو ادّل

گذارم كه اگر بـه ايـن دو تمسـك كرديـد گمـراه نخواهيـد        عترتم را نزد شما به يادگار مي
گانه اهل سنت نيز، همگي نقـل   اين حديث ثقلين را غير از صحيح بخاري، صحاح پنج». شد

رسـيده اسـت.    :اند. روايات زيـادي دربـاره خمـس اربـاح مكاسـب از ائمـه اطهـار        كرده
ها را آخوندها از  گويند اين حرف متاسفانه بعضي از روشنفكران كه معلوماتي كم دارند مي

 كنند روشنفكري يعني زدن حرف جديـد و پـا روي   ها فكر مي اند! بعضي خودشان درآورده
نقل  6بعضي از فروع دين گذاشتن! بدون اينكه مبنا و مستندي داشته باشند! از پيامبر اكرم

اش را  كننـد، و هـواي نفسـي كـه دنبالـه      اگر ديـدي بخلـي را كـه طبـق آن عمـل مـي      : «شده
                                                            

 20ـ  13، ص »كتاب الخمس«. نك: 1



 فراز و فرود نفس  = 306

 
اي كه به رأي و نظرش عجب دارد؛ در ايـن حـال خـودت را     گيرند، و هر صاحب نظريه مي

  1».مكن حفظ كن و از آنها پيروي
تر از ديگر اقسام اسـت چـون در اينجـا كسـي كـه       عالج اين قسم از عجب بسيار مشكل

جب به نظر و رأي خطاي خود دارد، آن را صحيح، يـك نـوآوري و حـرف روشـنفكرانه     ع
رد بـ  و اگر به جهل خود پي مـي  داردداند. چنين فردي واقعًا جهل مركب به خطاي خود  مي

دانـد   تر از ديگران مي او مثل مريضي است كه خود را سالم .درك آن رأي و نظريه را رها مي
شود به دسـتورات طبيـب عمـل كنـد و در حـالي كـه دارد هـالك         حاضر نمي ،و در پي آن

توان كسي را از چيزي بر حذر  داند. چگونه مي شود، اين هالكت را سالمتي و نعمت مي مي
خود بايد فكر كند ممكـن اسـت از    داند! پس براي عالج داشت كه آن را سبب سعادت مي

و دليل قطعي عقلي  2او اشتباهي سر زده باشد. بايد بداند احكام الهي را بايد از قرآن و سنت
به دست آورد و فهم كتاب و سنت بـه عقـل ثابـت، قريحـه مانـدگار، جـديت در مطالعـه و        

در طول عمـر؛  تحقيق، و زانو زدن نزد استاد و شركت در جلسات علمي و ممارست با علوم 
نياز دارد، با اين حال باز هم انسان از اشتباه مصون نيست. با برف انبار كردن مطالب و بـافتن  

  بدون مبناي درست است. ،شود و فتوا بر اساس آن آنها چيزي عايد انسان نمي

  انكسار نفس

 خود بزرگ بيني بدون مقايسه با ديگران بود، انكسار نفس و خود را ،عجب براي اينكه
تكبـر   .تواضـع اسـت   ،تكبـر و مخـالف  ضـد و مخـالف آن اسـت. امـا ضـد       ،كوچك ديدن

تفاوتش با عجب اين بود كه تكبر همـان عجـب اسـت كـه در مقايسـه بـا ديگـران صـورت         
هـا و امـراِض غيـر قابـل      پذيرد. واقعًا انسان از خود هيچ ندارد، دنيا پر اسـت از گرفتـاري   مي

دست ديگري اسـت، دل مـا هـم دسـت ديگـري       عالج. حيات و ممات، صحت و مرض ما
                                                            

 4014، ش 13301، ص 2؛ سنن ابن ماجه، ج 52، ح 83، ص 97ج   . بحاراالنوار،1

، فقه اهل سـنت بـوده اسـت،    :فقه رايج در زمان ائمه«ند: فرمود . مرحوم آيت اهللا العظمي بروجردي مي2
بـه دسـت مـا رسـيده      :كردند و روايـاتي كـه از امامـان    چون حاكمان از رواج فقه اهل سنت حمايت مي

اهـل  و فقـه  شيعه مراجعه به روايات و فقه است، ناظر به روايات و فقه آنهاست، و براي بهتر فهميدن روايات 
كنم در مقام تحقيق حتي به كتب فقهي و روايي اهل سنت هـم   بنابراين سفارش مي». سنت، امري الزم است

كردنـد مـن بـه     ريزي مي مراجعه كنيد. هنگامي كه مرحوم آيت اهللا بروجردي ايدة جامع احاديث شيعه را پي
ل ايشان عرض كردم بهتر است روايات اهل سنت را مطابق روايات خودمان در پاورقي درج كنيم؛ ايشان قبو

 اند! ها را احياء كرده گويند: اينها كتب سني گفتند: اگر اين كار انجام شود مي كردند ولي مي
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او كه مقلب القلوب است؛ پس بايد ذاتـًا خودمـان را كوچـك ببيـنم حضـرت       دست ،است
فرمايـد:   البالغه به مردم خطاب كرده مـي  نهج 216با آن بزرگي و عظمت در خطبه  ×امير
ونـه نيسـت كـه    خود را از گفتار عادالنه و مشورت به حق دربارة من باز نداريد، همانـا اينگ «

  !»باشم، مگر اينكه خدا مرا كفايت كند امن ذاتًا فوق خط
از جمله اهميت و آثار انكسار نفس همـين بـس كـه، هـر كـس بـه مراتـب بـاال و عاليـه          

هاي شكسته است و بـه   به همين صفت خود را مزين كرده است. خداوند هم نزد دل ،رسيده
  شوي! در دل مردم بزرگ ميكند و هر چه خود را كوچك ديدي،  آنها كمك مي

دو ملك همراهش هستند كه مراقب او بوده و اعمـالش را  انساني، هر «در روايت آمده: 
كننـد كـه    براي كنترل انسان دهانه بندي دارند كه او را بـا آن كنتـرل مـي    ودنويسند. آن  مي

 و اگر انسان چموشي كرد و خواست خودش را باال برد اين دو ملك 1نامش حكمت است،
گويند: خدايا! ايـن بنـده را از چموشـي     كشند تا كنترلش كنند. آن دو ملك مي دهانه را مي

روزي «نقـل شـده:    2».گويند: خدايا! مقام او را باال ببـر  آور و اگر خودش پائين آمد مي پائين
دانـي چـرا تـو را بـراي پيـامبري انتخـاب        وحي كرد آيـا مـي   ×خداوندگار عاَلم به موسي

بندگانم را زير رو كردم و در ميان آنهـا كسـي كـه نفسـش پـيش خـودش       كردم؟ چون من 
ات را روي خـاك   خـواني گونـه   ذليل و كوچك باشد، مانند تو نيـافتم؛ تـو وقتـي نمـاز مـي     

خودبين نيست، او بايد براي رسالت هـدايت، سـراغ فرعـوني     × واقعًا موسي 3».گذاري مي
ـ اَ{گويـد:   برود كه چنان خودبزرگ بين اسـت كـه مـي    ـ با رنَ در بعضـي از   .}لـي عم األَُك

خـواهم كشـتي نـوح را پـس از      خداوند به كوهها وحي كـرد مـن مـي   « :است روايات آمده
طوفان و سيل روي يكي از شما بگذارم، كوهها همگي سركشـيده و خـود را بـاال كشـيدند     
مگر كوه جودي كه كوچك بود و تواضع كرد و گفـت: مـن قابـل ايـن كـار نيسـتم؛ پـس        

  4.»نوح روي همان جودي نشست كشتي
                                                            

شـود. البتـه مـا     بندي اسـت كـه زده مـي    هم همين است؛ چون حكم خدا يا قاضي مثل دهانه» حكم«ريشه  .1
دسـتش در رفـت و   بند كنايه از همان فطرت خـدادادي اسـت كـه اگـر كنتـرل از      دهيم اين دهانه احتمال مي

 گناهي كرد به همان فطرت ارجاع داده شده، توبه و بازگشت كند
  5729، ش 112، ص 3؛ كنزالعمال ج 225، ص 70بحاراالنوار، ج  ؛16، ح 312، ص 2، ج الكافي. 2
 29ح 129، ص 72؛ بحاراالنوار، ج 7، ح 123همان، ص  . 3
 12، ح 124همان، ص  . 4
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  تعريف و تمجيد از خود

شـود ايـن    اخالق قبيح قوه غضبيه كه از جهتي از نتايج عجـب شـمرده مـي   از انواع يكي 
است كه انسان خـود را صـاحب كمـاالت بدانـد و از خـود تعريـف كنـد. در قـرآن كـريم          

تعريـف خودتـان را نكنيـد، خـدا     « ،1}اتَّقىفَال ُتزَكُّوا أَْنُفسُكم هو أَعلَم ِبمِن {فرمايد:  مي
ور و قصـ . اين عمل قبح دارد چون همگي مـا عـين   »داناتر است كه چه كسي با تقواتر است

يـا  {هسـتيم:   تعاليحقبه ما عين اضافه و حقيقت انسان امكان فقري است و نقصان هستيم، 
ِإلَى اللَّه اْلُفقَراء أَْنُتم ا النَّاسهبر حقيقت خلقت خـود كـه از نطفـه، يعنـي آب     آنكه  .�}أَي

به دنيا آمده دقت كند، و بداند هر آنچه در يد ملكيـت اوسـت اعتبـاري     ،كه بدبوست قليلي
بيش نيست و اگر كمالي دارد از خودش نيست، و بداند اگر تصور، تصـديق و ارادة كمـال   

دهـد كـه از خـود     مـي را دارد، همگي بدون اراده حق تعالي امكان ندارد؛ بـه خـود اجـازه ن   
  آيد. تعريف و تمجيد كند. عالوه بر اينكه مردم هم در جامعه از چنين آدمي بدشان مي

اگر نبـود نهـي خداونـد    «فرمايند:  نويسند مي معاويه ميبه اي كه  در نامه ×حضرت امير
گفـتم كـه قلـوب مـؤمنين آن كمـاالت را       از تعريف خود، كماالت بسياري از خـود را مـي  

ايـن كمـاالت بـراي    چـون   ».شدند و گوش شنوندگان از اين كماالت ناراحت نميدانند  مي
   3».ها، تعريف مرد از خودش استراستترين  قبيح«فرمايند:  حق است. و مي 7علي

بنابراين اگر چه كماالتي در وجود انسان هسـت ولـي مـا در برابـر نواقصـي كـه داريـم،        
بايد انسان خـود را از نـواقص و   عجب، اني كماالتمان كمتر است. براي رهايي از مرض نفس

ها تبرئه نكند، و اقرار كند عيوبي دارد و در مقابل خدا هيچ است. بـا تكـرار و تلقـين     نقصان
بـرايش ملكـه شـده و    ايـن تلقـين   كـم   چندين بارة اقرار به وجود نقائص و عيوب خود، كـم 

  تعريف از خود، از نفس او خارج خواهد شد.

  

  
�

                                                            
 32)، 53. النجم (1
  15، )35. فاطر (2
 10729، ش 466. غرر و درر آمدي، ص 3



 

 

  

  

  

  

  

  تكبر
  ر چيست؟تكب

�  
برگرفتـه از   و در حقيقـت  خود را از ديگران بزرگ ديـدن اسـت   ،تكبر برخالف عجب

اما متكبر در مقام مقايسه بـا ديگـران، خـود     ،بيني درون است كه خود بزرگباشد ميعجب 
دهد. در اصطالح علم اخالق، اين ترجيح دادن خود بر ديگران اگر بـه   را بر آنها ترجيح مي
گوينـد و اگـر بـروز و ظهـور داشـت و بـه       » كبر«نسان سرايت نكند به آن اعضاء و جوارح ا

  گويند.» تكبر«اعضاء و جوارح او سرايت كرد به آن 
شـود كـه ديگـران را از خـود      كسي كه تكبر دارد اعمال، افعال و اقوالي از او صادر مـي 

 1شـود،  ذا نمـي داند، از اينكه با ديگران رفت آمد كند ابا دارد، با آنهـا هـم غـ    تر مي كوچك
نشست و برخاست با ديگران برايش سخت است، انتظار دارد ديگران به او سالم كنند، به او 

رود، و دوسـت دارد   احترام كرده جلوي پايش بلنـد شـوند، زيـر بـار موعظـه ديگـران نمـي       
تابـد و   كند ولي نقد ديگران به خود را بر نمـي  ديگران را سرزنش كند، به ديگران انتقاد مي

ي چـون، حقـد،   رذائلحقارت ديگران را دارد. گاهي افعال و اعمال ذكر شده ناشي از  قصد
                                                            

اي رفتـه بـودم، روزي يكـي از اهـالي كـه نـوكر هـم         هاي تبليغي به منطقه . يادم هست در يكي از مسافرت1
انـد؛ گفـتم: چـرا     اي دست به سينه ايسـتاده  داشت ما را ناهار دعوت كرد. ديدم وقت ناهار نوكرهايش گوشه

خورند! من گفتم: خب! بيايند همـين حـاال غـذا     خانه گفت: آنها بعداً غذا ميخورند؟! صاحب  اينها غذا نمي
  شود ما با آنها هم غذا شويم، عيب است!مگر مي  بخورند. جواب داد: نه!

يكي ديگر از خاطرات ايام تبليغي اينكه، مدتي به روستاهاي فريدن كه بهايي هم داشت رفته بودم. خاني در 
خواهد شما را ببيند. گفتم: خب برويم. گفت: الزم  خان مي آقايي آمد و گفت:آنجا حاكميت داشت. روزي 

خـواهم خـان را    ات را  به احترام خان برداري. گفتم: اصالً صد سـال نمـي   است هنگام مالقات با خان، عمامه
 آيم. ام را برداشته باشم، من اصالً ديدار خان نمي ببينم در حالي كه عمامه
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ناشي از تكبر نيست. كبر از آفات بزرگ نفساني است كـه  از ابتدا ريا، حسد و كينه است و 

انسـانهاي خـاص بـه سـقوط      ،اي كه به واسطه آن گذارد به گونه بر روح انسان اثر زيادي مي
انسـان را از تواضـع، فـرو خـوردن خشـم،       ،م كه جاي خود دارد. كبـر اند و عوا كشانده شده

قبول نصيحت و خير خواهي ديگران، ترك حقد، حسد، غيبت و ديگر فضـائل انسـاني بـاز    
  نفساني از كبر سر در خواهد آورد.  رذائلتوان گفت: بسياري از  دارد و در مجموع مي مي

  مذمت متكبران در قرآن

رسـد كـه انسـان را از ايمـان بـه خـدا و حقـايق عـالم هسـتي          گاه تكبر به اوج خـود مـي  
خداوند بر قلـب متكبـر   : «وجود دارد ييها متكبران در قرآن توصيفاين درباره دارد.  بازمي

ِإذ الظَّالمونَ فـي    و لَو تَرىG .2»كـنم  آياتم را از متكبران منصرف مي«، 1»جبار مهر زده است
ئكَُة باسُطوا أَيديِهم أَْخِرجوا أَْنُفسُكم اْليوم ُتجزَونَ عـذاب اْلهـوِن ِبمـا    غَمرات اْلموت و اْلمال

وقـت مـرگ مالئـك بـه     « ،F3ُكْنُتم تَُقوُلونَ علَى اللَّه غَيرَ اْلحقِّ و ُكْنُتم عْن آياته تَسـتَْكِبُرونَ 
 .»در آيـات خـدا اسـتكبار ورزيـدي     گويند زود بيا! تـو آدم متكبـر بـودي و    انسان متكبر مي

فَالَّذينَ ال G، 4»داخل جهنم شويد و در آن مخلَّد هستيد، بد جايگاهي است جايگاه متكبران«
ايمـان ندارنـد   بـه آخـرت   آنهـا كـه   « ،Fيْؤمُنونَ ِباْلـĤخرَِة ُقُلـوبهم مْنكـرٌَة و هـم مسـتَْكِبُرونَ     

ْن    G .5»ورزنـد  تكبار مـي هايشان منكر حقايق اسـت و آنهـا اسـ    قلب ـتَْكِبُرونَ عـسينَ يِإنَّ الَّـذ
آنهايي كه از عبادت مـن اسـتكبار دارنـد، داخـل جهـنم      «، Fعبادتي سيدُخُلونَ جهنَّم داخِرينَ

  6».شوند مي

  تكبر در روايات

 .علت رانده شدن شيطان از جرگه مالئك مقرب الهي، تكبر و مقايسه خـود بـا آدم بـود   
                                                            

 .Fُكلِّ َقلِْب مَتَكبٍر جباٍر  يطْبع اللَّه علىG، 35)، 40. غافر (1

 .Fسَأصِرف عنْ آياتي الَّذيَن يَتَكبُروَنG 146)، 7. االعراف (2
 93)، 6(  . االنعام3

 .Fادُخُلوا َأبواب جهنَّم خالديَن فيها َفِبئْس مثْوى الْمَتَكبِريَن G 72)، 39مر(. الز4ّ
 23) 16النحل، (. 5
 60) 40. غافر، (6



  311  = دفتر سوم: رذائل و فضائل قوه غضبيه
 

)311 (soode nafs\tipe\1389-2-2 

طبيعـت آتـش بـاال     ؛لمرا از آتش خلـق كـردي و آدم را از گـ    :گفت ميبه خداوند  شيطان
در  بـا همـين مقايسـه و خـود را بـزرگ ديـدن،       .گيـرد  خاك زير پا قرار مي ليرفتن است و

و در مقابل آدمـي كـه از نسـل او انسـانهاي كامـل و داراي       مقابل دستور الهي خضوع نكرد
 ،   ـ    رسد مل و عاقلي كه حتي جبرئيل به گردش نميموجود كا � 6عقل كل چون نبي اكرم

در نهج  ×و اين گناه نابخشودني او شد. حضرت امير !كرد كه نكرد بايست خضوع مي مي
   فرمايند: اند، مي البالغه درباره تكبر شيطان تصوير جالبي بيان كرده

 پس از آنچه خداوند نسبت به ابليس انجام داد عبرت گيريد هنگـامي كـه  «

هايي مـداوم او را از بـين بـرد و حـال آنكـه شـيطان       اعمال بسيار و كوشش

هـاي  خداوند را شش هزار سال عبـادت كـرد! كـه معلـوم نيسـت از سـال      

شد به واسطه ساعتي تكبر ورزيـدن!   ها حبطدنياست يا آخرت! اما همة اين

چگونه ممكن است پس از ابليس فرد ديگري همـين گنـاه را انجـام دهـد و     

  .»1بماند؟!سالم 
ها درباره كبر بـه دسـت    بندي بعضي از روايات باب كبر، اين توصيف با مراجعه و تقسيم

  آيد: مي
شـود كسـي    داخل بهشت نمي« :8امام صادق يا باقرشود؛  . متكبر وارد بهشت نمي1

سـبب   ،علتش هم اين است كه چه بسا كبـر  2».كبر داشته باشد ،كه به اندازه سنگيني خردلي
 شود. و تبعات ديگري بر آن بار  هسياري شدگناهان ب

كسـي كـه خـودش را بـزرگ     : «6پيامبر هنگام مرگ، خدا بر او غضبناك است؛. 2
كنـد حـال آن كـه خـدا بـر او غضـبناك        ديد و در راه رفتن تكبر دارد خـدا را مالقـات مـي   

 3».است

ي كـه از  كنـد بـه مـرد    خدا نگاه و توجه نمـي : «6پيامبر كند؛ . خدا به او توجه نمي3
ها و پادشاهان، پشت لباسشان  آن روزها خان 4».كشد بيني دامنش روي زمين مي روي بزرگ
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كشـيد و بـراي اينكـه آلـوده و كثيـف نشـود نوكرهـايي         آنقدر بلند بود كه روي زمـين مـي  

خداوند با سه گروه روز «مخصوص باال گرفتن دامنشان بودند. در روايت ديگر آمده است: 
ويد و به آنها توجه ندارد و آنها را پاك نكرده وعذاب دردناك دارنـد:  گ قيامت سخن نمي

 1».بيند پيرمرد زناكار، پادشاه ستمگر و آنكه كم دارد و خودش را بزرگ مي

. كبريايي از آنِ خداست و هر كه با خـدا در آن منازعـه كـرد داخـل جهـنم      4
يي از مـن اسـت هـركس در    كبريـا «فرمايـد:   خدا مي��
 	�� ��  6از پيامبر اكرم شود؛ مي

خداونـد وجـود غيـر     2».كـنم  مقابل من كبريايي و عظمت داشته باشد او را داخل جهنم مـي 
متناهي است و تمام كماالت اعم از، علم، عقل، قدرت و... در ذات خداسـت و همـة نظـام    
وجود از باال تا پائين جلوة خداست، و وجود آنها اضـافه بـه حـق اسـت. خداونـد در قـرآن       

» عزيـزٌ « و در اكثر موارد كـه يعني غالب را به كار برده است. » عزيز«ارة خودش صفت درب
اش ايـن اسـت كـه غلبـه كارهـاي       را هم به دنبالش آورده اسـت. نكتـه  » حكيم«گفته است، 

دهـد   كند و هركاري انجام مـي  مطابق حكمت است و از قدرتش سوء استفاده نمي ،خداوند
 مطابق حكمت و مصلحت است.

در جهـنم قصـري اسـت    « فرمايد: دربارة جايگاه متكبرين در جهنم مي 9پيامبر. 5
كـه در آن  در جهـنم واديـي وجـود دارد    «و همچنـين:  ». گيرنـد  كه متكبران درآن قـرار مـي  

ب كه سزاوار است بر خدا كـه در آن سـاكن كنـد هـر آدم متكبـري      بهبه نام هچاهي است 
ار نوشـته  برد تا نـامش در ليسـت انسـانهاي جبـ     باال مي انسان دايم خود را«فرمايد:  و مي 3،»را
امام  4».شود به انسان متكبر هم داده خواهد شد اران داده ميشود و همان عذابي كه به جب مي

گويند. سقر » رَقس«فرمايد: در جهنم گودالي است متعلق به متكبران كه به آن  مي ×صادق
س بكش، وقتي نفس كشيد جهنم را َففرمود: َنخدا  هستم!زياد داغ من شكايت كرد خدايا! 

  5».سوزاند
بـزرگ ديـده    ار اي است آنكه خود بد بنده: «6رسول اهللا اي است؛ . متكبر بد بنده6
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اي اسـت   بـد بنـده   .بزرگي را به خودش ببندد و تعدي كند، خداي بزرگ را فرامـوش كنـد  
اي است  بد بنده و ش كندهاي داخلش را فرامو آنكه غفلت و سهو كند و قبرها و پوسيدگي

  1.»آنكه طغيان كرده ابتداء و انتهايش را فراموش كند
ترين شما نزد ما  مبغوض: «6پيامبر ؛:ترين نزد پيامبران الهي  مبغوض ،. متكبران7

زننـد، و نسـبت بـه افـراد دهـن       و دورترين شما از ما در آخرت آنهايند كه زننده حرف مـي 
  2».هستندكنند، و آنها كه متكبر  كجي مي
روايات زيـادي رسـيده كـه متكبـر چـون       شوند؛ . متكبران چون مورچه محشور مي8

باطنش كوچك است و شخصيت حقيـري دارد ولـي خـودش را بـزرگ ديـده اسـت؛ روز       
شـود.   اش ظاهر شده، چون مورچگان محشور شده زير پاي خاليق له مي قيامت باطن واقعي
شـوند و   در قيامت به صورت مورچه محشـور مـي   اهل تكبر«نقل شده:  6چنانچه از پيامبر

كنند و صورت آنها گرچـه ماننـد انسـان اسـت ولـي مثـل مورچـه         مردم آنها را زير پا له مي
اسـت و  » بـولس «شوند به زنـداني در جهـنم كـه نـامش      كوچك است. سپس سوق داده مي

  3».شوند آنجا از خباثت و عصاره اهل آتش سيراب مي
از  يكــيبــوده، او  7ســت كــه از اصــحاب حضــرت عيســيا» پــولس«، همــان »بــولس«

ظاهر شده است.  ×ادعا كرد مسيح ×هاي متعصبي است كه پس از صعود عيسي يهودي
ها خيلي به  يعني قديس و مسيحي» پول« .وارد كرد ×وي تحريفات بسياري در دين عيسي

را  ×هـا مأموريـت داشـته كـه ديـن عيسـي       دهند، شـايد او از طـرف يهـودي    او اهميت مي
  تحريف كند.

ر و هـر مـردي كـه تكبـ    «نقل شـده:   ×درباره حقارت باطني انسان متكبر از امام صادق
4».يابد تي است كه در نفس خود مياريت دارد، ناشي از حقارت و ذّلجب  

همـان  «نقـل شـده:    8از عيسي بـن مـريم   شود؛ . حكمت در قلب متكبر وارد نمي9
كند و بر سنگ صاف  سنگالخ ندارد رشد مي گونه كه زراعت و كشت در زمين صافي كه
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كـرده و در قلـب متكبـر، آبـاد      در قلب انسان متواضع و فـروتن نمـو  ندارد، حكمت هم  نمو

  1».نشده و فايده ندارد
شما «فرا رسيد، دو پسرش را فرا خواند و گفت:  7هنگامي كه وفات حضرت نوح .10

كنم و به ذكـر ال   ا از شرك و كبر نهي ميكنم: شما ر را به دو چيز امر، و از دو چيز نهي مي
بنــابر نقلــي روزي حضــرت ســليمان بــن   2».كــنم امــر مــي اهللا و بحمــدهالــه اال اهللا و ســبحان

هزار از هر كدام حاضـر شـدند، سـپس     200، جن، انس و بهائم را احضار كرد كه 8داود
شـنيد،   را مـي  به قدري در آسمان باال رفت كه صداي ناله مالئك در تسبيح خدا 7سليمان

گفـت: اگـر در قلـب     سپس پائين آمد تا پا روي دريا گذاشت، سپس صدايي شنيد كـه مـي  
از آنچـه   بـيش بـردم   اي كبر وجود داشت، آن را فـرو مـي   صاحب و رفيق شما به اندازه ذره

  3».بااليش بردم
 ،در آسـمان دو ملـك  « :×امام صادق كشند؛ . مالئك انسان متكبر را به پائين مي11
كنند و كسي كـه   ل بندگان هستند؛ كسي كه تواضع كند براي خدا، مالئك بلندش ميموك

يعني كسي كه متواضع اسـت در دل و قلـب مـردم     4».آورند خودش را بزرگ ديد پائين مي
باشـد اگـر چـه     گيرد و جايگاه رفيعي دارد و اگر كسـي تكبـر، زور و غلبـه داشـته     جاي مي

او ارادت دارند ولي در باطن و قلب از او تنفـر دارنـد و در   و به ظاهر به  ظاهرًا مردم از ترس
  دل مردم جايگاهي ندارد.

اي حكمـت ـ    در باالي سر هـر بنـده  «فرمايند:  مي ×در روايت ديگر وارده، امام صادق
و ملكي موكل كه به واسطه آن انسـان را كنتـرل   را حكمت گويند ـ   بآهن داخل دهان اس

                                                            
 307، ص 14؛ بحاراالنوار، ج 504ص   . تحف العقول،1
اسـت چـون   » حمـد «قبـل از  » تسـبيح «. معموالً و براساس قاعـده  49، ص 1حاكم نيشابوري، ج . مستدرك 2

تسبيح منزه شمردن خدا، و حمد، ستايش كردن خدا به كماالت است. پس در وهله اول خدا را از شـرك و  
يم كنيم در ذكر ركوع هم تسبيح قبل از حمد است. از قد صفات ضد كمال منزه و سپس آراسته به حمد مي

مرتبـه   34مرتبـه سـبحان اهللا و سـپس     34االيام در ذهن من بود كه تسـبيحات حضـرت زهـراء هـم بايـد اول      
الحمدهللا باشد و اين ترتيب بر اساس قاعده است و مقدم بر تسبيحات مشـهور اسـت كـه حمـد را بـر تسـبيح       

هايـه تسـبيح را بـر حمـد     گفت: صدوق هـم در ن  دانند. من موفق نشدم ببينم ولي يكي از دوستان مي مقدم مي
مقدم كرده است. اگر دقت كنيد تسبيحات زيارت حضرت معصومه (س) هم طبـق قاعـده اسـت. برخـي از     

 گويند حمد متاخر از تسبيح است. معاصران هم مي
 250. تواضع الفحول، ص 3
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گويـد: پـائين بيـا! خـدا پائينـت آورد.       م تكبـر كـرد ملـك مـي    كند قرار دارد، و وقتي آد مي
چنين آدمي نزد خويش بزرگ است امـا نـزد مـردم كوچـك اسـت. امـا اگـر تواضـع و          اين

گويـد: روي پايـت    سـازد و بـه او مـي    فروتني كند؛ خداوند او را در جامعـه بلنـد مرتبـه مـي    
ترين اسـت امـا نـزد     كوچك كند. اين چنين آدمي نزد خودش بايست، خدا تو را سربلند مي

  1».مردم مقام بلندي دارد

  تكبر بر خدا، انبياء و خاليق

ناشـي از طغيـان و جهـل محـض     كـه  مانند تكبر امثال فرعون و نمرود  . تكبر بر خدا؛1
شود امثال فرعون و نمرود جهل به خدا نداشـتند ولـي    آنهاست. البته با كمي دقت معلوم مي

تي فرعون در دريا در حال غـرق شـدن بـود گفـت: بـه خـداي       براي همين وق ؛طغيان داشتند
موسي و هارون ايمان آوردم. اين هم از سياسـت طغيـاني اوسـت و خـدا بـر او مشـتبه نبـود.        

گفت: من خالق شما هستم او هم در مخمصه كه افتاد قصـد ايمـان كـرد. بـدترين      نمرود مي
قسـام كفـر اسـت بـراي همـين،      نوع از انواع كبر همين تكبر در مقابل خداست چون اعظم ا

و قالَ ربُكم ادعوني أَستَجِب لَُكم إِنَّ الَّـذينَ يسـتَكْبُِرونَ   Gآيات قرآن آن را ذم كرده است: 
: بخوانيـد مـرا، پـس شـما را     تـان گفـت  پروردگار� « ،Fعنْ عبادتي سيدُخُلونَ جهنَّم داخرِينَ

ر برابر بندگي من استكبار دارند، به زودي در حالت ذلت كنم، همانا كساني كه د اجابت مي
كاف ورزيـده و بزرگـي   نكساني كه از بندگي خدا اسـت « 2،»شوند و خواري داخل جهنم مي

ُثم لَنَنْـزِعنَّ مـنْ ُكـلِّ    G 3،»كند كنند، همگي را قيامت براي حساب به سوي خود محشور مي
كند از هر طايفه پيرواني را كـه هركـدام    قطعًا جدا مي« ،Fنِ عتياشيعٍة أَيهم أَشَد علَى الرَّحم

خرَةِ ُقُلــوبهم منْكــرٌَة و هــم آلالَّــذينَ ال يؤْمُنــونَ بِــافGَ 4،»بــر خــدا سركشــي بيشــتري دارنــد
آورنـد قلوبشـان منكـر اسـت و حـال آن كـه        آناني كه ايمان به آخرت نمـي « ،Fمستَكْبُِرونَ
  5».رنداستكبار دا
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بيني در مقابل پيـامبران الهـي از ديگـر اقسـام      تكبر و بزرگ؛ :. تكبر بر انبياء الهي2

دانـد در مقابـل انبيـاء     تكبر است و صاحب آن چون خود را از لحاظ عقل و قدرت برتر مي
دهد؛ قرآن كريم از زبان آنهـا علـت    ورزد و به اندرزها و هدايت آنان تن نمي الهي تكبر مي

آيـا اينهـا   «، Fأَ هُؤالء منَّ اللَّه علَـيهِم مـنْ بيننـا   Gرش امر انبياء را بيان كرده است: عدم پذي
يعني اين انيباء چـه امتيـازي نسـبت بـه مـا       1،»هايي هستند كه خدا بر ما منت گذاشت؟! همان

رون و هـا  7وقتي موسي و اطرافيانش دارند كه ما بايد از آنها تبعيت كنيم؟! از قول فرعون

آيا ايمان آوريـم بـر دو بشـري كـه     «، Fُنؤْمُن لبشَرَينِ مثْلنافَقاُلوا أGَ: گويد نزدش آمدند مي
، كـافران بـه مـردم    3»شما نيستيد مگـر بشـري ماننـد مـا    : «گفتند ، كافران مي2»مثل ما هستند؟!

نـا  و اگر شما از بشري كه مثـل خودتـان اسـت اطاعـت كنيـد در آن هنگـام هما      : «گفتند مي
شـوند؟ يـا    چـرا مالئـك بـر مـا نـازل نمـي      : «گفتنـد  ، در پاسخ كسـاني كـه مـي   4»كاريد زيان
ان اسـتبكار دارنـد و سركشـي كردنـي     اينها در خودشـ : «فرمايد مي» خواهيم خدا را ببينيم مي

  .5»بزرگ
از اقسام تكبر، جايي است كه انساني خدا و پيامبران را قبول دارد امـا   . تكبر بر مردم؛3
بيند. اين قسم از تكبر دربارة ماسـت و چـه بسـا     قابل ديگر خاليق خودش را بزرگ ميدر م
گـاه   ترند، پس سعي كنيد هـيچ  نزد خدا مقّرباز ما شماريم  را كه كوچك مي مردمي ديگر

 بر اساس ظواهر امور قضاوت نكنيد و ظاهر انسانها را مالك قرار ندهيد.

تر است  كبر بر خدا و پيامبران الهي كمتر و پائيناين نوع تكبر، گرچه مرتبه رذالتش از ت
كنندگان بزرگ انسان است؛ براي اينكـه چـه بسـا كسـاني كـه آنهـا را        از هالك ،ولي خود

شماري تو را به طريق حق بخوانند ولي تو به واسطه تكبرت، حـرف حـق را بـه     كوچك مي
روي و در حقيقـت   ير بار نمـي گويند اما تو ز هستي مي واقعياتو آنها از خدا  !زني زمين مي

، و عظمـت و  خدا عّزت و بلند مرتبه بودن از ناحيه ،اي! از طرف ديگر مخالفت با خدا كرده
اش ايـن اسـت    بزرگي از اوست و هنگامي كه نسبت به ديگر بندگان خدا تكبر كردي معني
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اي و در برابـر عظمـت خـدا بـراي      كه با صفاتي كه مخصوص ذات حق است منازعه كـرده 
اي و كسي كه با صفات خدا جنگ كند با خود خدا جنگيده اسـت!   بزرگي قائل شده ،خود

كبريا و عظمت از : «فرموده است ـ 6از پيامبر اكرم  بر اساس حديث نقل شدهـ و خداوند  
  1».كنم با من منازعه كند داخل آتشش ميدو آن من است و هركس در آن 

  مراتب و درجات كبر

بـزرگ ديـدن خـود، در قلـب      ،بدترين مرتبة تكبر هنگامي است كه باالتر و مرتبة اول:
سـرايت كنـد؛ بـراي همـين       انسان رسوخ كرده و اين تفكر باطني به افعال و جوارح ظاهري

اي عبـوس و   خواهد باالي مجلس بنشيند، جلوتر از ديگران حركت كند، چهره است كه مي
انـد، ادعـاي زيـاد دارد،     او تعظـيم نكـرده  كند كه چرا به  گرفته دارد، به ديگران اعتراض مي
ضـمن  كند. ايـن مرتبـه چـون     از خودش زياد تعريف مي و اهل مباهات و فخر فروشي است

  ترين درجه كبر است. ، بدترين و قبيحاسترسوخ در قلب، همراه با افعال و اقوال 
يـر  در اينجا شخص در قلب و باطن خود، بزرگ بين است و ديگـران را حق  مرتبه دوم:

  داند ولي اظهار لساني و فعلي ندارد و به آنها سرايت نكرده است. مي
تر كبر جايي است كه كسي قلبًا انسان متكبري اسـت و خـود را    مرتبه پائين مرتبه سوم:

دانـد ايـن صـفت     بـرد و چـون مـي    داند ولي، از اين رذيله نفساني رنج مي از ديگران برتر مي
ديگـران از او برتـر و بهترنـد. ايـن     گويـا  كنـد كـه    ر مـي اي رفتـا  بدي است در عمل به گونه

شخص گرچه كبر در قلبش رسوخ كـرده، امـا شـاخ و بـرگ آن را زده و در تـالش اسـت       
ريشه را هم قلع و قمع كند. البته به سرعت توان جدايي از اين امر قلبي را ندارد ولي تـالش  

اش داده، كبـر   يد بخواهد تـا يـاري  كند. اين شخص ذاتًا گناهي ندارد و از خدا با خود را مي
  را از خود دور كند.

  عالج علمي و عملي كبر

 عالج و درمان علمي كبر .1

ذكـر شـده بـراي     هايدرمانريشه در عجب دارد و همان  ،در اين مرحله بايد بداني كبر
جا كار ساز است. اگر حساب كني كه نسبت ما به خداوند، ربطي بيش نيست و  عجب همين
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قطع شود، هيچ و پوچ خواهيم شد. اگر مـا علـم،    اوبط به خدا هستيم و اگر ربط به ما عين ر
نازيم، همه اينها به واسطه فـيض حضـرت حـق اسـت و اگـر       مال داريم و به آن مي و قدرت
شـود. همـين    اي اين فيض ربط به او قطع شود، همه چيز نـابود مـي   اي و كمتر از لحظه لحظه

فروشـي اگـر از تـو گرفتـه شـود حاضـري تمـام         مـي  ت و فخرعقلي كه داري و به آن مباها
مايملك خود را بدهي تا آن را به دست آوري! اگر علم داري و مقام علمـي تـو بـاال رفتـه،     
اين هم از خودت نيست بلكه از اراده و مشـيت حضـرت حـق اسـت، مقدمـة اراده، تصـور،       

ال كه ما از خود چيـزي  تصديق و شوق به هر كاري، همگي عين ربط به ذات رب است. ح
هـاي خـود    دانـيم و بـه چـه چيـزي از نداشـته      نداريم چـرا خـود را مسـتقل از ذات حـق مـي     

  نازيم؟! مي
گذشته از اين، در آيات و روايات مربوط به بدي تكبر و خوبي تواضع بايـد دقـت نظـر    

تري داني، از تو نزد خدا مقـام و اجـر بيشـ    تر مي داشت. چه بسا كسي را كه از خود كوچك
داني، ناشي از نهايت جهـل و سـفاهت توسـت بـراي      تو كه خود را برتر از ديگري ميدارد. 

سجاياي نفساني و اخالقي برتري دارد كه  ،داني و شايد ديگري اينكه تو عاقبت خود را نمي
كـه آخراالمـر    ايشـده  در آخر االمر موجب نجات اوست، اما تو به مهلكات ذميمه گرفتـار 

شود خود را بر ديگران  گونه انساني كه صاحب بصيرت است حاضر ميشوي! چ هالك مي
ش ابهـام دارد و ممكـن اسـت    تعـاقب  اسـت و  ي اخالقي باطنيادار حال آنكهترجيح دهد و 
  خراب شود.

دانـيم كـه از خـود     اگر واقعًا خداشناس واقعي باشيم، خود را فقير و مسكين كـاملي مـي  
اي و  خود را باالترين فرض كنيم. حال كه مـا قطـره  چيزي نداريم كه بخواهيم به واسطه آن 

ديگـران را هـيچ    ،عـداوت بـه ديگـران داشـتن    و اي از ذات حق هستيم، پس نظر سوء  جلوه
  خود را محبوب خدا دانستن؛ معني ندارد.فقط شمردن و 

  دو اشكال:

 دانم از نظـر علـم و  شناسم و مي همه اينها درست ولي، من كه خودم را مي اشكال اول:
 رذائـل كند و انـواع   گويد، گناه مي عبادت از يك آدم فاسق برترم. آدم فاسق علنًا دروغ مي

گونه نيستم پس چگونه من خودم را با او يكـي حسـاب كـرده نسـبت بـه او      و من اين ،ديگر
در ايـن  صفات بدي دارد؟ آيا  متواضع باشم حال آنكه من متصف به ورع و علم هستم و او
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  االتر دانستم گناه است؟!اگر خودم را بحال 
كـار خـوب خـود را خـوب نـداني و       گوئيم تو كه اهل ورع و علم هستي، ما نمي پاسخ:

گـوئيم   بلكـه مـي   .قهرًا كار خوب، خوب است و كار بد، بـد  !كارهاي بد او را خوب بداني
حقيقت تواضع را داشته باش يعني: براي ذات خودت نسبت به ديگران برتـري قائـل مبـاش.    

صفات خوب تو و صفات بد او، كاري نداريم آنها ذاتًا خـوب و يـا بـد هسـتند؛ عـالم،       ما با
عالم است و جاهل جاهل، فاسق فاسق است و مؤمن، مؤمن؛ اما خيريت انسان به اين صفات 

همـراهش   ،فعلي نيست، مزيت واقعي و حقيقي آن است كه اين صفات تا عاقبت عمر انسان
قبت نيكوست كه امـري مـبهم و پـر از رمـز و راز اسـت. مـا       حسن خاتمه و عا ،باشد. مالك

العي نداريم و واقعًا امري پيچيده است؛ چـه بسـا كـافري كـه     طبندگان از عاقبت كار خود ا
ايمان شده و  مسلمان از دنيا رود و چه بسا مسلماني كه كافر بميرد؛ چه بسا عالمي با ورع، بي

و چه بسـا آنكـه    ؛جري، با بال ايمان عروج كندغزل خداحافظي را بخواند و چه بسا فاسق فا
شرش ظاهر است با يك جرقه كوچك از خواب بيدار شود و نجات يابـد، و آنكـه خيـرش    

  رود و هالك شود!غفلت فرو ظاهر است در خواب 
  بنابراين!

را شر، و خود را مجسمه خير و خوبي نبين؛ پيش خود بگو شـايد او   يديگر ،بنابراين
و  .اش شود و عاقبتش به خيـر  ق نيكويي دارد كه باعث هدايت و توبهدر باطنش اخال

ام باعث سوء عاقبتم شود. پـس نبايـد   من كه كار خوبم ظاهر است شايد آفات باطني
از شر آفات ايمن بدانم و اعمال خوبم حبط شود. با اين وصف از خودت اين خود را 
يا شرارت او؟! پـس بـا ايـن     كن: آيا سرانجام علم و عبادت من بدتر استبسوال را 

  ماند؟! اوصاف آيا جايي براي تكبر اهل تقوا و علم در برابر انسان فاسق باقي مي

دزد، فاجر و كافر ملحد و كسي كـه مبـدع ديـن اسـت      باالخره! آدم فاسق، اشكال دوم:
گوئيـد بايـد    كارهايش مورد غضب خداست و بايد مورد غضب من هم باشد، از طرفي مـي 

تـوان بـين    چگونه مي  تناقضي وجود ندارد؟! يعني: اينجانها هم تواضع كرد، آيا در حتي به آ
  جمع كرد؟! آيا اين جمع بين نقيضين نيست؟!با هم تواضع، و بغض به آنها را 

جمع بين نقيضين وقتي است كه غضب و تواضع هر دو روي يك موضوع واحد پاسخ: 
اي از  فاسق يا كافر است در هـر صـورت بنـده    فردي كه واقع شوند. در اينجا اينگونه نيست.

بندگان خداست و داراي كرامت انساني است. َخلق او هم فيضـي از َفيضـات الهـي اسـت و     
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و چـون از عاقبـت خـود علـم      ،او هم فيض خداست به او محبت كـرده وجود به دليل اينكه 

دهـد   ام مـي كنـي؛ و از طـرف ديگـر چـون او كارهـاي ناپسـند انجـ        تواضع مـي به او نداري 
مبغوض توست. منافاتي ندارد كه به واسطه كفر و فسوقش به او غضب كني و از كارهايش 

پس غضب تو به واسطه غضب خدا از اوسـت نـه    !ينيببزرگ ننسبت به او طرفي خودت را 
و  .كنـي  اينكه غضب تو شخصي باشد و خودت را بزرگ ببيني و خودت را بـزرگ فـرض   

دانـي آيـا    كـه از عاقبـت و آخراالمـر خـود خبـر نـداري و نمـي        تواضع تو به دليل اين است
  صددرصد اهل نجات هستي و او اهل جهنم.

به بيان ديگر: تو از اعمال فعلي او ناراحتي؛ ولي چون از عاقبـت او خبـر نـداري و شـايد     
شـر شـود و از آن    عاقبت به خير شود و تو هم گناهاني پنهـاني داري كـه شـايد عاقبـت تـو     

الزمـه اينكـه تـو از كارهـاي ناپسـند او       ،كني. بنابراين در پس آن تواضع مي و خوف داري
تر از او فرض كنـي چـون بايـد     آيد اين نيست كه به خود ببالي و خودت را بزرگ بدت مي

تو اولت مؤمن و پايانـت  مجموع عمر را نگريست چه بسا او اولش فاسد و پايانش صالح، و 
  فساد باشد!

فرزنـدم را بـه تـو     :گويـد  م: فرض كنيد پادشاهي به كارپردازش ميزندر اينجا مثالي مي
سپارم تا مراقب او باشي و ادبش كني. از جهتي اين كارپرداز وظيفـه دارد فرزنـد پادشـاه     مي

امـا از جهـت ديگـر     ،گاهي توبيخ كند يا با او تندي كند ،را بر اساس وظيفه تربيت كردنش
ت و احترام كند. پس از جهتي چون به او عالقه دارد چون فرزند پادشاه است بايد به او محب

و از جهـت ديگـر    ،كنـد كند و در اين راه با او تندي مي وظيفة تربيت او را دارد ادبش ميو 
چون زادة پادشاه است بايد به او تواضع كند. بنابراين هر يك از غضـب و تواضـع جهـت و    

  موضوعش متفاوت است و هر يك جاي خود را دارند.

 عالج و درمان عملي تكبر. 2

درباره راهكار علمي و اجمالي تكبر گفته شد كه انسان نبايـد علـم و تقـواي خـود را بـا      
حاالت فعلي اوست و بايـد ديـد عاقبـت     ،جهل و فسق ديگري مقايسه كند چون اين صفات

امر چه خواهد شد. چه بسا فردي با علم و تقوايش عاقبت به سوء شده، و ديگري با جهـل و  
 شخصيتسقش توبه كرده، اصالح شود و عاقبت به خير گردد. بنابر آنچه اينجا مهم است ف

و انسانيت هر فردي است نه صفتي كه دارد. گذشته از اين، درمان عملي و تفصيلي تكبر در 
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وهله اول اين است كه انسـان عمـًال در مقابـل خـدا و خاليـق متواضـع باشـد، و هميشـه بـر          
شته باشد. اين عمل در ابتـدا سـخت اسـت ولـي بايـد خـودش را       فضيلت تواضع مواظبت دا

جويد تا ريشه اين درخت خبيثه در دل خشـك شـود و بـه    نبرتري بر ديگران وادار كند كه 
  جاي آن، درخت پربار و پر ثمر تواضع بكارد تا برايش ملكه شود.

  آزمون عملي تواضع

رد تـا بـه آن واسـطه انسـان     از كجا بدانيم تواضع عملي داريم و چـه راههـايي وجـود دا   
ها و اماراتي را ذكر خواهيم كرد تا بـه واسـطه    متكبر از متواضع شناخته شود؟ در اينجا نشانه
  آنها انسان مطمئن شود آيا متواضع هست يا نه:

ها با ديگران شـركت كـرده و    اگر در مباحث علمي و مناظره پذيرفتن كالم حق؛ الف.
بـه اشـتباه خـود     ،با طيب نفس حرف حق آنها را پذيرفته مطلب حقي از آنها ديدي، چنانچه

 ،از آنها تشكر كردي و تشويقشان كردي كه مرا از راه باطـل نجـات دادنـد    ،اعتراف كردي
بر  ،اين يكي از عاليم تواضع است. ولي اگر كالم حق طرف مقابل كه تو را آگاهي بخشيد

دارد و بايـد از سـوء عاقبـت خـود     تو سنگين آمد و از او ناراحت شدي، نشـان از تكبـر تـو    
نمايد كه تو دست از نظريه خـود بـرداري    ترسيده در معالجه خود بكوشي. گرچه سخت مي

توان به مرور زمـان از ايـن شـجره خبيثـه رهـايي يافـت.        ولي با تحمل و اعتراف به اشتباه مي
داري؛ ولي  يادت باشد اگر در جمع دوستان و مخالفان اعتراف به اشتباه خود كردي تواضع

اگر در جمع نپذيرفته و در خلوت به مخالف خود بگويي: حرف تـو درسـت بـود و مـن بـه      
خـواهي ظـاهر را حفـظ كنـي، و حـاال       رفتم؛ اين خود نـوعي از رياسـت چـون مـي     مي اخط

  گناهت دو تا شد و عالوه بر معالجه كبر بايد به معالجه صفت ريا هم بپردازي!
هايي كه گاهي پـر   نجف اين بود كه به جاي گعده هاي يكي از خصوصيات خوب طلبه

كردنـد و   است از تهمت و غيبت و كالم الطائالت، فروعاتي فقهي و اصـولي را مطـرح مـي   
ها و مباحـث سياسـي اجتمـاعي هـم اگـر وارد       كردند. در مناظره حول و حوش آن بحث مي

ي چيـزي گفتـه يـا    دري نكنيد، يك كسـي زمـان   شديد مواظب باشيد به بهانه افشاگري، پرده
بريـد. در مباحـث سياسـي    بكاري كرده، چكار داريد اآلن آن را مطرح كنيد و آبروي او را 

اگر ديديد حق با طرف مقابل است حرف باطل خود را كنار بگذاريد، طرف مقابل هر كـه  
خواهد باشد، خودي باشد يا نباشد، تعصب نداشته باشيد كـه اگـر مـن حـرف حـق او را       مي
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شود، اينهـا تعصـب كـور اسـت و ريشـه در جهـل        از نظر سياسي به ضرر من ميقبول كردم 

  دارد.
امتحان ديگر اين است كه در مجالس و محافـل، ديگـران را     مقدم داشتن ديگران؛ ب:

پشت سر آنها حركـت كنـي و اگـر ديـدي بـراي اينكـه        ،بر خود مقدم داري و در راه رفتن
جلوتر از تو حركت كرده راه رفتند براي تو سنگين ديگران را جلوتر انداختي، يا خود آنها 

پـس   .است، پس بدان انسان متواضعي نيستي و هنوز ريشه تكبر در تـو خشـك نشـده اسـت    
 سعي كن مقدم داشتن ديگران برايت عادت شود و وقت نشستن در مجالس و محافـل، زيـرِ  

گـران بـاالتر   دست ديگران جلوس كن و حتي به زبان اظهار كن كه مـن خوشـحالم كـه دي   
شود.  توجه داشته باش اگر اين كارها را كردي چيزي از علم و كمال تو كم نمي 1اند. نشسته

فرمايند: يكي از اقسام تواضـع آن اسـت كـه انسـان درجـايي بنشـيند كـه         مي ×امام صادق
هاي تواضع اينكه: وارد مجلسي شدي پائين  از نشانه :فرمايند و مي 2تر از شرافت اوست. پائين

مـردم بايـد بـه مـن سـالم      و م حَلنگو من آقاي م[آن بنشين و به هر كس رسيدي سالم كني 
چه حق با توست ولي ترك مجادلـه  اگرديگر اينكه در بحث  ، ]كنند، تو آغازگر سالم باش

  3».كني، و ديگر اينكه نگذاري تو را به تقوا، تعريف و تمجيد كنند
شدي و ديدي بزرگـان  كه كه وارد مجلسي  البته توجه داشته باش! گاهي تكبر آن است

اند نكند بـراي اينكـه آنهـا را كوچـك و تحقيـر كنـي، پـائين مجلـس يـا حتـي روي            نشسته
خواهي به آنها وانمود كني  ها بنشيني! اين كار عادي نيست و عمًال با اين كار خود مي كفش

                                                            
. تابستاني براي ديدار با مرحوم آقاي بروجردي ـ قبل از اينكه به قم مشرف شوند ـ به بروجرد سفر كـردم،    1

پيش از ظهر بود و وارد اطاق بزرگي شدم كه وسط آن ستوني بـود، هـر كسـي از آقايـان بـا نظـم و ترتيـب        
اي وارد  ده اگـر غريبـه  خاصي، جاي خاص در باال، چپ، راست و پائين مجلـس نشسـته بودنـد. خـداي نكـر     

كردنـد، كـه    قدر چپ چـپ بـه او نگـاه مـي    گرفت، آن شد و از اين نظم خبر نداشت و جاي كسي را مي مي
من بارهـا جـايم را   : «شد از آنجا بلند شود. من به آقاي بروجردي اعتراض كردم، ايشان مي فرمود مجبور مي

اين كار خوبي نيست كه ». اند ن منظور مرا نفهميدهام تا اين نظم ساختگي به هم بخورد ولي آقايا عوض كرده
 كنيم و باالنشيني جز و اخالقمان شده است! افراد را در مجالس درجه بندي مي

 31، ح 131، ص 72؛ بحاراالنوار، ج 9، ح 123، ص 2، ج الكافي. 2
حـاج علـي    . خدا رحمت كند مرحـوم 28، ح 129؛ بحاراالنوار، همان، ص 6، ح 122، همان، ص الكافي. 3

اي روي منبر رفته و از استادش كه پاي منبرش بـود   گفتند: طلبه كردند مي آقاي شيرازي را گاهي شوخي مي
گـويي! ولـي از    دانـم دروغ مـي   شروع كرد بـه تعريـف كـردن؛ وسـط منبـر آن آقـا گفتـه بـود: فرزنـدم مـي          

 آيد! هايت خوشم مي دروغ



  323  = دفتر سوم: رذائل و فضائل قوه غضبيه
 

)323 (soode nafs\tipe\1389-2-2 

جـايي را كـه جايگـاه     ،ايد و آنجا جاي امثال من است و من از باب تفضـل  كه چرا باال رفته
تكبر شديد است. البته اگر واقعـًا در مجلـس   از ام! اين خودش نوعي  شما نيست به شما داده

جا نيست و شما هم قصد اهانت و بزرگي فروختن نداري جلوس در پائين مجلـس اشـكالي   
  ندارد.
اگر فقيري تو را دعوت كرد، دعوت او را  قبول دعوت فقير و خريد براي عائله؛ج. 

اجابت كن! نگو او در شأن من نيست. نگـو در شـأن مـن نيسـت كـه بـه بـازار رفتـه و بـراي          
دوستان و زن بچه خريد كرده آنها را به دست گرفتـه بـه خانـه بـروم! سـعي كـن اگـر ميـوه         

ها بخر و به خانه ببر به خصوص اگر در خانه دختر بچه داريد،  جديد و نوبرانه آمد براي بچه
ن چيزي و لو اندك و ارزان به خانه ببرد و چشم بـه دسـت پـدر دارنـد.     آنها منتظرند پدرشا

ها برايشان سنگين بود، بقچة حمامشان را خودشان حمل  ها كه حمام عمومي بود برخي قديم
گـاهي در انظـار    1كـرد!  كنند حتمًا بايد نوكري يا همراهشان، بقچـه را بـراي آقـا حمـل مـي     

دانـي؛ اگـر ديـدي     ن را براي خودت عيب مـي عمومي براي تو مشكل است خريد كني و آ
  اينها براي سنگين است پس تو آدم متواضعي نيستي.

اگر مردي چيزي را براي عيالش حمل كنـد از  «اند:  در اين باره فرموده ×حضرت امير
مقداري گوشـت بـه يـك     ×نقل شده روزي حضرت امير 2».شود كمال او چيزي كم نمي

بردنـد، برخـي اصـحاب عـرض      گرفته بـه طـرف خانـه مـي    درهم خريد و آن را پر عبايشان 
تر است كه آن  پدر عيال محق«بريم، حضرت فرمودند:  ما به جاي شما آن را مي !كردند: آقا
مردي از اهل مدينه را ديدنـد كـه بـراي اهـل و      ×نقل شده كه امام صادق 3».را حمل كند

                                                            
كه معـاون اسـتاندار خراسـان بـودم يكـي از روسـتاهاي        كرد: زماني . آقاي مهندس مصطفي ايزدي نقل مي1

گفتند: ما  گذاشته بودند من از اهالي سوال كردم علتش چيست؟ مي» منتظري آباد«طبس نام روستاي خود را 
گذاري شده از جمله: وقتي ايشان در طـبس تبعيـد   هاي خوبي از ايشان داريم و عالقه ما باعث اين نام خاطره

گذارد و بـه   كرديم كه ايشان تنها عالمي است كه خودش بقچه حمامش را زير بغل مي ميبودند، ما مشاهده 
خـرد و نـوكر    آيد و ميوه مـي  رود، ايشان تنها عالمي بود كه ديده بوديم با زنبيل به بازار مي حمام عمومي مي


	 ����  كرد هم چنين آقاي ايزدي نقل مي» ندارد و...��دوم بـراي ديـدار    جوان دانشجوي سـال اول يـا  : �� 
ايشان به تبعيدگاه سقز رفتم، ايشان خودش براي مـا دانشـجويان جـوان، غـذا درسـت كـرد و شـب كـه شـد          
خودش براي خوابيدن ما رختخواب پهن كردند. تواضع زبانزد مرحوم استاد، مورد اعتراف مخالف و موافـق  

 ل).، گذرم، (م گذارم و مي اوست و سخن گفتن از آن ريختن بحر در كوزه است! پس مي
 207، ص 70. بحاراالنوار، ج 2
 ، نحوه.36537، ش 180، ص 13. همان؛ كنزالعمال، ج 3
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را ديد  ×مرد وقتي امام آن ؛رود عيالش چيزي خريده و به دوش كشيده به سمت خانه مي

كنـي،   براي عيالت خريد كرده و خـودت حمـل مـي   «فرمودند:  ×خجالت كشيد! حضرت
خواسـت مـن هـم بـراي عيـالم       داننـد]، دلـم مـي    اگر اين اخالق زشت مدينه نبود [كه بد مي

مراعات اخالق اجتماعي  ×در حقيقت امام صادق 1».چيزي خريده و آن را به دوش كشم
اند و داللت بر اين دارد كه برخي جاهـا الزم اسـت انسـان خـالف عـرف       هآن زمان را كرد
  محل عمل نكند.

هـاي   چهارمين آزمون، تواضع در پوشـيدن لبـاس   هاي ساده و نازل؛پوشيدن لباس د.
دار داري و از پوشيدن آنها  عادي، كهنه و وصله هاي مردِم دار است. اگر لباس كهنه و وصله

دفـع سـرما و    ،غرض اصلي از پوشيدن لبـاس  2ن متواضعي هستي!باكي نداري، پيداست انسا
گرماست، پشمي باشد، كركي يا هر نوع ديگري باشد. شخصيت انسان به لباس و امكانـات  

هاي كهنه و ساده برايت سنگين اسـت بـدان تـو آدم     دنيوي نيست. اگر ديدي پوشيدن لباس
رايت مشـكل نيسـت امـا در انظـار     ها ب متكبري هستي. گاهي در خفا پوشيدن اين گونه لباس

  ريا سراغت آمده است. اينجاعمومي سخت است، 
كسـي كـه   «روايات زيادي درباره نوع لباس رسـيده اسـت از جملـه:     6از رسول اكرم

ئ يـ ،از كبـر بر ]چون آن زمان لباس نازلي بوده است[شتر را عقال كند و لباس پشمي بپوشد 
اي هسـتم كـه روي زمـين     من بنده«فرمايند:  يآن حضرت درباره سيرة عملي خود م 3».است
كنم و پس  پوشم و شتر را با دست خود عقال مي خورم، لباس پشمينه مي نشينم و غذا مي مي

كنم، پس  زنم و اگر مملوكي مرا دعوت كرد اجابت مي از خوردن غذا انگشتانم را ليس مي
هـاي نـازل    پوشـيدن لبـاس  «فرمايـد:   و مي 4،»كند از من نيست كسي كه از سنت من اعراض 

                                                            
 32، ح 132، ص 72؛ بحاراالنوار، ج 10، ح 123، ص 2، ج الكافي. 1
اهللا العظمي منتظري، مـادر شـهيد محمـد، و    حيف است يادي از مرحوم بانوي مكرمه، همسر مرحوم آيت .2

تظري نكنم. روزي كه عازم شهر آشتيان بودم، آقا سعيد بقچة بزرگي به من داد كه داخل آن جانباز سعيد من
و آنهـا را بـاز كـردم ديـدم زيرانـداز و       هتعدادي پتو، تشك كوچك و روانداز بـود. وقتـي بـه آشـتيان آمـد     

كهنـه و   هـاي كهنـه و دور ريختنـي اسـت يـا از قباهـاي      ها يا وصله داشت يا دوخته شده از تكه لبـاس  تشك
اهللا منتظري است كه اين بانوي محترم و زجر كشيده آنها را به هم دوخته و با سـليقه  مندرس همسرشان آيت
 ل).، بود. خدايش رحمت كند، (مروانداز تهيه كرده خاص از آنها زيرانداز و 

 157الموضوعات، ص  ة. تذكر3
، باب 63، باب  8وذر؛ مستدرك الوسائل، ج ، خطاب به اب80، ص 74. مانند اين حديث در بحاراالنوار، ج 4

 8، ح 405استحباب جلوس االنسان...، ص 
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علتش مشخص است چون لباس براي حفظ انسـان از گرمـا    1».هاي ايمان است يكي از نشانه
چـه لباسـي   پوشـش مـا از   و سرماست فرقي ندارد چگونه باشد، خيلي نبايد مقيد باشـيم كـه   

تر است ولي اگر امكانش نبـود چـه    است البته اگر لباس زيبا و با دوخت خوب باشد مناسب
  هاي ساده و عادي را بپوشد. ادي دارد انسان همان لباساير

لباســي پوشــيدند كــه وصــله داشــت. مــردم ايشــان را عتــاب   ×روزي حضــرت علــي
ايـن  «در پاسـخ فرمودنـد:    7ايـد؟! حضـرت   كردند كه اين چه لباسي است شما پوشـيده  مي

بـه   2».هـد شـد  هـا بـراي او خاشـع خوا    شود كه مؤمنان به اين امام اقتدا كـرده و دل  باعث مي
، و اگر آزاد امبنده من در اين دنيا«پوشي؟! گفت:  سلمان فارسي گفته شد: چرا لباس نو نمي

  3».پوشم لباس نو و تازه مي،  ـدر آن دنيا  ـشدم 
نشانه پنجم از عدم تكبر؛ هـم غـذا شـدن بـا خادمـان و بـه        نشيني با زيردستان؛. همهـ 

 4ين عمل بـراي تـو سـنگين اسـت، پـس متكبـري.      اگر ديدي ا .طور كلي با زيردستان است
در سـفر بـه خراسـان بـودم، زمـان غـذا        ×كند همراه امام رضـا  مردي از اهالي بلخ نقل مي

، و سر سفره غالمان سياه رفتـه و  »سفره جداگانه پهن نكنيد«خوردن فرا رسيد امام فرمودند: 
تـر ايـن بـود كـه      عرض كردم: فـدايت شـوم مناسـبت    ×مشغول غذا خوردن شدند؛ به امام

خداي ما يكي، دين ما يكي، مادرمـان  «فرمودند:  ×امام ،كرديم اي جداگانه پهن مي سفره
  5».حوا و پدرمان آدم است و جزاي هر شخص به اعمال اوست

  هاي تواضع و تكبر از ديگر نشانه

د ذكر شده نيست مناسب است در ايـن  رهاي تكبر و تواضع منحصر به موا عاليم و نشانه
  ايات هم نظري افكنده شود:رو

                                                            
 5622، 5621، 5619، ش 87، ص 3؛ كنزالعمال، ج 207، ص 70. بحاراالنوار، ج 1
 . همان.2
 205. بحاراالنوار، همان، ص 3
رفتـيم؛ ايشـان    مـي  اهللا العظمي حجت يادي كنيم؛ يادم هست مـا درس ايشـان  . مناسب است از مرحوم آيت4

ساعت رفتم داخل كتابخانه. نهار و شـام خـودم را    24فرمودند: من براي يك فرع فقهي ـ اصولي،   روزي مي
ها گفـت: آقـا! شـما وضـع      برايم داخل كتابخانه آوردند و تا برايم حل نشد از آنجا خارج نشدم يكي از طلبه

ايـم فكـر    نـه آوردنـد، مـا اآلن كـه سـر درس نشسـته      تان خوب است كه نهار و شام برايتان داخل كتابخا مالي
كنيم از كجا پولي گير بياوريم براي غذاي ظهرمـان! آقـاي حجـت گفتنـد: تـو اهلـش بـاش! بـرو داخـل           مي

 آورم. كتابخانه و تحقيق كن، من برايت نهار مي
 1، ح 264ص  ،24؛ وسائل الشيعه، ج 18، ح 101، ص 49؛ بحاراالنوار، ج 296، ح 230، ص 8ج  ،الكافي. 5
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خواهيـد بـه مـردي از     اگـر مـي  «فرمايد:  مي ×بلند شدن جلوي پايش؛ حضرت علي .1

انـد و او نشسـته    اي بـه احتـرامش ايسـتاده    اهل آتش نگاه كنيد به مردي نگاه كنيـد كـه عـده   
تـر از رسـول    يش مـردم محبـوب  پـ هـيچ كـس   «گويـد:   انس بـن مالـك مـي   در ادامه ». است
دانسـتند   شـدند چـون مـي    شدند جلوي پايش بلند نمي اما وقتي ايشان وارد مينبود؛ ’ خدا

نشست باال و پائين نداشـت و اگـر    در مجلسي مي 6وقتي پيامبر 1.»آيد ايشان خوشش نمي
2كم محمدايكرد:  شناخت و سوال مي شد پيامبر را نمي اي وارد مي غريبه

كداميك از  !6
 شما محمد هستيد؟!

راه بيفتند؛ اين هم رسم و راه برخي است كه اگر اين شـخص از ايـن    دنبالشاي  عده .2

اين بود كه وقتي با اصـحاب   6سيره پيامبرجمله عمل خوشش آيد نشانه تكبر اوست. از 
تـا دنبـالش راه نيفتنـد و وقتـي در      ،گفتند شما بفرمائيد جلو ها مي رفتند به پشت سري راه مي

 3.ندشد د ناراحت مينيازي داشته باشاز اينكه امت ندرفت بين مردم راه مي

 وها؛ اگر انسـان تـوان داشـته     مالقات و ديدار ديگران به ويژه فقرا، معلولين و مريض .3
گونه ها همين ست. درباره مريضوبه ديدن ديگران برود اين نشانه تواضع ااگر عذري ندارد 

االمكـان انسـان بـا    دارد. حتـي نـ گوينـد واگيـر    هاي خاص كه مي است به ويژه برخي مريض
رعايت شرايط بايد ديدار آنها را هم فراموش نكند كه اين خـود نشـانه تواضـع اسـت. نقـل      

مردي  شده اند. روايت فراد هم معاشرت داشتهبا اين گونه ا :شده كه پيامبر اكرم و امامان

كه پوستش كنده شـده بـود،   بود اي  به گونه . آن مردشد 6كه آبله داشت وارد بر پيامبر
خوردند، اين بندة خدا پيش هر كسي رفت طـردش كردنـد و از    اصحاب هم داشتند غذا مي

 4شدند. پيامبر صدايش زد و او را پهلوي خود نشاند و در كنار او غـذا خـورد.   نزد او بلند مي
                                                            

  206، ص 70. بحاراالنوار، ج 1

 5، ص 91، ج همان. 2

هـا   رفتنـد بعضـي از طلبـه    از ابودرداء. مرحوم آقاي صدر وقتـي راه مـي   206، ص 70. نك: بحاراالنوار، ج 3
 فرمود: فرمايش داريد؟! اگر نداريد بفرمائيد. مرحـوم آقـاي   ايستاد و مي افتادند، ايشان مي دنبال ايشان راه مي

گفتنـد:   مـي گرفتنـد ايشـان   و جواب مـي كردند  ها سوال خود را مطرح مي گونه بود، وقتي طلبه خميني همين
 بفرمائيد و دنبال من راه نيفتيد!

 . همان.4
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همـراه ايشـان غـذا تنـاول      6منـزل پيـامبر  در اي از اصـحاب،   روزي دسـته  ،در همين باره
گفتند:  كردند و مي گير شده بود؛ مردم از او اعراض مي د كه زمينكردند، مردي وارد ش مي

او را صدا زد و او را روي زانوي خـود نشـاند و فرمـود: غـذا      6مريض است! ولي پيامبر
بر خوردي  1».بفرما! اين مرد چنان مريض بود كه چندي نگذشت با همان مرض از دنيا رفت

توانـد تحمـل    نمي 6سان است و پيامبركه اصحاب با اين شخص كردند اهانت به يك ان
روزي در حـال   ×به يك انسان توهين شود. در نقل ديگر آمده است امـام سـجاد  كه كند 

خوردنـد،   ها كه سفره پهن كرده و داشتند صـبحانه مـي   حركت رسيدند به جمعي از جذامي
روزه  فرمودند: من ×را كه سوار االغي بود به سفره دعوت كردند، امام ×ها امام جذامي

وقتـي بـه منـزل رسـيدند دسـتور دادنـد غـذاي         ×شدم. امام دارم و گرنه با شما هم غذا مي
ها و آنها را  فرستادند سراغ جذامي ×چرب و لذيذي تهيه كنيد كه مهمان دارم. سپس امام

  2آنها هم غذا شدند.  هم همراه ×امام و به طعام دعوت كردند
اي از خودمان طرد كنيم كار درستي  را به گونه اينكه ما بخواهيم هر يك از افراد جامعه

نـه   ؛كردنـد  هاي مسري را هم از خود طـرد نمـي   حتي مريض :امامان�  6نيست پيامبر
كردند. اگر ما بخواهيم از اين افراد جامعه  اينكه پرهيزي نداشتند، بلكه به طور ميانه عمل مي

خواهيم فرار  آمدها چگونه مي از ديگر حوادث و پيش، به بهانه كسالت و مرض پرهيز كنيم
  كنيم؟!

اش تواضع و دوري از تكبر بود، سزاوار اسـت مـؤمنين بـه سـيره و      سيره 6پيامبر اكرم
لَقَد كانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه أُسـوةٌ   { فرمايـد:  اقتدا نمايند قرآن مي 6روش پيامبر اكرم

 ابوبصـير » سرمشقي نيكـو وجـود دارد.  ترديد براي شما در [روش] پيامبر خدا بي« ،�}حسنَةٌ

                                                            
 8630، ش 743، ص 3. كنزالعمال، ج 1
مــام . ا2، ح 55، ص 46؛ بحــار االنــوار، ج 220، ص 11؛ وســائل الشــيعه، ج 8، ح 123، ص 2ج   ،الكــافي. 2

خواستند از هم غذا شدن با آنان ابا كننـد، دوسـت داشـتند در منزلشـان و بـا      در عين حال كه نمي ×سجاد
روزة  ×خرج خود با آنها سر يك سفره بنشينند براي همين، احتمال ضعيف اين است كـه همـان روز امـام   

گرچه احتمال است كه دعوت اند، ها شكستهخود را كه ظاهراً مستحبي بوده به دليل هم غذا شدن با جذامي
 روز ديگري يا شايد پس از افطار باشد، (م، ل). ×آنها به منزل امام

 21)، 33االحزاب ( .3
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  را نقل كرده است:  6ُخدري طي روايت مفصلي برخي از خصوصيات پيامبر

ها  كرد، اتاق داد، شتر را با دست خود عقال مي شترهاي آبكش را علف مي«
دوخـت،   دوشـيد، كفـش خـود را مـي     كرد، گوسفندان را مـي  را جاروب مي

شـد و وقتـي او خسـته     غـذا مـي   كرد، با خادمش هم اش را وصله مي جامه
كرد و حيـا   كرد، خودش از بازار خريد مي شد كمك او گندم را آسيا مي مي
به دستش آويزان باشد يا پر لباسش بگذارد و به آنچه خريده كرد كه نمي

داد، به  پول، كوچك و بزرگ دست مي طرف خانه حمل كند، با پولدار و بي
 .رگ، سفيد و يا سياه، آزاد يا عبـد كرد چه كوچك، بز همه زودتر سالم مي
كـرد اجابـت    اش يكي بود، اگر كسي او را دعوت مي لباس دروني و بيروني

كرد گرچه دعوت كننده ژوليده و گرد و غبار گرفته باشد، طعـامي كـه    مي
شمرد گرچه يك خرماي پوسيده باشد،  شد را كوچك نمي به آن دعوت مي

يعنـي  [گذاشـت   بحانه غـذا نمـي  از صبحانه براي شام و از شـام بـراي صـ   
، خرجش كم بود و به مخارج خاصي مقيد نبود، ُخلقش ]توكلش به خدا بود

خـوب و زيبـا بـود،     ،نرم بود، طبيعت كريم و بزرگوار داشت، در معاشرت
بدون قهقهه بود، محـزون  و رو هروي باز داشت و عبوس نبود، هميشه خند

شديد و تند بود ولي به زور  ،بود ولي عبوس نبود، در مقابل كارهاي خالف
نه اينكه خودش را ذليل كند، اهل  ،شد، اهل تجاوز نبود نمي متوسلعنف و 

كرد، با اقوام خويش رحـيم بـود، بـا يهـودي و      بخشش بود اما اسراف نمي
شكسـت،   مسيحي و مسلمان برخورد خوب و نزديك داشت، دلش زود مي

دسـتش را بـه    و كرد نمياش ترش  دايم سرش به زير بود، از سيري معده
  1».كرد طمع دراز نمي

  
  
  
  

 � 
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  تواضع
�  

تكبر است و به هر اندازه تكبـر در انسـان كمتـر باشـد، تواضـعش       صفت مخالفتواضع 
بـه ايـن   يعني خـود را پـائين ديـدن    يعني پائين بودن. متواضع بودن » وضع«بيشتر خواهد شد. 

يم و اگـر چيـزي داريـم همگـي از آن     كه همگي ما مخلوق خـدا و داراي نقـص هسـت    دليل
خداست و از سوي ديگر از سوء خاتمه خود خبر نداريم پس نبايد اگر مال، علم يا تقـوايي  

اي نـدارد و كسـي از او بهـره     تواضع ثمـره  بين شويم. انسان بي داريم بدان وسيله خودبزرگ
و داراي قلـب  اگـر تـو خشـن    «  فرمايـد:  مـي  6برد و منزوي خواهد شد خدا بـه پيـامبر   نمي

بـراي   6. راز پيروزي و موفقيت پيامبر1»شدند سختي بودي مردم از اطراف تو پراكنده مي
شدند كه سر در آن كوتاه بود، حاضر نبودند  اي مي هدايت مردم متكبري كه اگر وارد خانه

آنهـا   ،با اخالق نيكو و تواضع خود ؛اين بود كه !خم شوند مگر اينكه سر در را خراب كنند
شكند و در نتيجـه در ذات خـود    از ضاللت نجات داد. در تواضع، انسان نفس خود را مي را

 ،كنـد بـا رفتـار و گفتـار     او را وادار مـي تواضـع  مزيت و برتري بـر ديگـران نخواهـد ديـد و     
ديگران را از خود برتر بداند و به كرامت انساني آنهـا احتـرام گـذارد. مواظبـت بـر رفتـار و       

  بهترين راه درمان كبر است.گفتار متواضعانه 

  توصيف تواضع در روايات

درباره تواضع، اخبار و روايات بسـياري در كتـب شـيعه و سـني وجـود دارد و در اكثـر       
مصادر روايي، بابي با عنوان تواضع وجود دارد. اين اخبار به حد تواتر اجمالي رسيده، يعني 

اسـت ولـي بـه نحـو اجمـال      يقينـي   ×اگرچه نتوان گفت همه آنها صدورشـان از معصـوم  
                                                            

1. G وكلوْن حيَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّوا ما َغلَفظ ُكْنت َلوF)159)، 3، آل عمران 
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 ^دانيم كه همة اين روايات جعلي نيست و اگر حداقل يكي از آنهـا هـم از معصـومين    مي

  صادر شده باشد براي ما حجت است:
كند مگر  كسي براي خدا تواضع نمي«فرمايد:  مي 9پيامبر ؛متواضعباال رفتن مقام . 1

كسي كه خـود را بـراي   «فرمايد:  ميدر روايت ديگر  1».اينكه خدا مقامش را باال خواهد برد
خدا پائين آورد خداوند بااليش برد. اما آنكه تكبر ورزد خدا پائينش آورد و كسـي كـه در   

كند، كسـي كـه اسـراف و تبـذير كنـد       اش را زياد مي زندگي ميانه رو باشد، خداوند روزي
يار ذكر خدا كند، آنكه بسيار به ياد مرگ باشد خدا دوستش دارد، و آنكه بس محرومش مي

خداوند بندة متواضـع  «فرمايد:  و مي 2».گويد زير سايه رحمت و بهشتش قرار خواهد گرفت
هـا و   تواضع، ريشة همـه شـرافت  «اند:  فرموده ×امام صادق 3».برد را تا آسمان هفتم باال مي

فهميدند، از حقايق مخفـي و   مراتب رفيع است. اگر تواضع زبان داشت كه خاليق آن را مي
كرد. تواضع بايد هم براي خـدا و در راه خـدا    گفت و آنرا روشن مي قب امور سخن ميعوا

باشد و به جز آن تكبر است. كسي كه در مقابل خدا و براي خـدا بـه ديگـران تواضـع كنـد      
دهد. اهـل تواضـع سـيمايي دارنـد كـه اهـل       خداوند او را بر كثيري از بندگانش شرافت مي

در : «فرمايـد  ين دو و مالئك او را خواهنـد شـناخت، خـدا مـي    آسمانها و زمين، و اهل بين ا
ها مرداني هستند كه هر كس آنها را به واسـطه   ميان بهشت و جهنم حجابي است و بر بلندي

  4».سيمايشان خواهد شناخت
خدا را بـزرگ شـمردن و بـا عظمـت دانسـتن اسـت و حقيقـت تواضـع را          ،اصل تواضع

يعنـي شـريكي    ـبه وحدانيت خـدا دارنـد     ادقاعتخدا كه شناسند مگر مؤمنان از بندگان  نمي
اند كـه وقتـي روي زمـين راه     بندگان خدا كساني: «فرمايد ، خداوند ميـ برايش قائل نيستند  

 ،كننـد در مقابـل   بينند و هنگامي كه جاهالن آنها را خطاب مي روند خود را كوچك مي مي
 ،مخلوقـات  سـيد خداوند عزوجل «است:  در ادامه اين حديث آمده 5.»كنند به آنها سالم مي

يعني مردم را زيـر بـال    ـاي پيامبر بالت را پائين آور«را به تواضع امر كرده است:  9محمد
                                                            

 396، ص 1؛ سنن دارمي، ج 187، ص 4ح  ،؛ سنن بيهقي7، ح 120، ص 72. بحاراالنوار، ج 1
 ابواب جهاد نفس. 31باب  ،219، ص 11الشيعه، ج ؛ وسائل3، ح 122، ص 2ج   ،الكافي. 2
 5721، ش 110، ص 3. كنزالعمال، ج 3

 46 )،7، االعراف ()ُكال ِبسيماهم و بيَنهما حجاب و عَلى اْلَأعراف ِرجاٌل يعِرُفوَن(. 4

 63)، 25، الفرقان()و عباد الرَّحمِن الَّذيَن يمُشوَن عَلى اْلَأرِض هونًا و ِإذا خاَطبهم اْلجاهُلوَن قاُلوا سالمًا(. 5
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تواضـع   1».كننـد  ، براي كساني از مؤمنان كه تو را تبعيت مـي  ـخود گير و تكبر نداشته باش  
 ،تواضع در مزرعهر يند مگرو نمي ترس و حياست، و اين صفاتو مزرعه خضوع و خشوع، 

  2».خدا تواضع كندنسبت به حقيقي از آن كسي است كه و شوق و شرافت 
ها در تواضع اين است كه: چون انسان عـالوه بـر اينكـه     دار بودن همه شرافت علت ريشه

از خود در مقابل عظمت و اراده حق چيزي ندارد و اين اوج ايمان اسـت؛ بنـابراين در برابـر    
مـردم گـرد او خواهنـد آمـد و     و در عوض كند، او، به مردم تواضع مي براي رضايتخدا و 

رود و اين مقام دنيوي است و آخرت هم جايگاه خاصي نزد خدا  خود بخود مقامش باال مي
كه تكبر دارند و خـود را از ديگـران   را ايم افرادي و در مقابل، به عيان در جامعه ديده دارد.

  شوند.اف آنها پراكنده ميمردم از اطرچگونه دانند برتر مي
همانـا مـن   «وحي كـرد:   ×روايت شده كه خداوند به موسي . قبولي اعمال عبادي؛2

كنم كه در مقابل عظمت من تواضع كند، در مقابل بندگان من بـراي   نماز كسي را قبول مي
خود بزرگي نفروشد، قلبش را مالزم با خوف من كند، و روزش را با ذكـر مـن بگذارنـد و    

بـه اصحابشـان فرمودنـد:     9پيـامبر  3.»خاطر مـن نفـس خـود را از شـهوت نگـاه دارد     براي 
شـيريني   يـابم؟! عـرض كردنـد:     عبادت را در شما نمـي  حالوتو چگونه است كه شيريني «

چون ما در مقابل خدا از خود چيـزي نـداريم و در مقابـل     4».عبادت چيست؟ فرمود: تواضع
همگي از آن خداسـت؛ پـس بـراي چشـيدن حـالوت      بندگان خدا هم اگر امكاناتي داريم، 

 عبادت نبايد در مقابل خدا و بندگانش خوديتي فرض كنيم.

خداونـد چهـار خصـلت را    «نقل شده:  9از رسول اكرم ؛. تواضع محبوب خداوند3
در جاهـايي كـه الزم اسـت نـه     [دهد مگر به كسي كه او را دوست داشته باشد: سكوت  نمي

، كه ايـن اولـين عبـادت اسـت، توكـل بـر خـدا        ]خن گفتن دارداقتضاي س ،جايي كه وظيفه
 5».رغبتي به دنيا تواضع و بي ،]واگذاري امور به خدا[
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 6كي خـدمت رسـول اكـرم   روايت شده مَل ؛ك رسول. برتري عبد متواضع بر مل4َ

خداوند تو را مخيـر كـرده كـه بنـدة خـدا و رسـول متواضـع باشـي، يـا          «آمد و عرض كرد: 
از بـاب مشـورت نگـاهي بـه جبرئيـل كـرد،        6پيـامبر اكـرم   !رسول هم باشيپادشاهي كه 

واضـع  فرمـود: عبـد مت   6جبرئيل با دستش اشاره كرد كه: تواضع داشته بـاش، پـس پيـامبر   
كردي چيزي از  ك گفت: در اين حال اگر پادشاهي را قبول ميبودن را اختيار كردم آن مَل

 1».شد مقامت كم نمي

اي داود! «وحـي كـرد:    7خداوند بـه حضـرت داود   ؛ي اهللا. تواضع موجب قرب ال5
تـرين مـردم بـه خـدا اهـل تواضـع هسـتند، دورتـرين آنهـا از خـدا            همان گونه كـه نزديـك  

 ×در قيامت هم اهل تواضع جايگاه رفيعي دارنـد، حضـرت عيسـي بـن مـريم      2».متكبرانند
جايگـاه و مقـام بـااليي در    اند اينهـا   خوشا به حال كساني كه در دنيا اهل تواضع«فرمايد:  مي

كننـد، اصـالح گـران وارث     قيامت دارند، خوشا به حال آناني كه بين مـردم را اصـالح مـي   
اند، خوشا به حال آناني كه در دنيا دلي پـاك دارنـد؛ اينهـا در قيامـت بـه       و بهشت 3فردوس

 خـاص در  توجـه يعني: توجـه خـاص و خداونـد هـم بـه آنهـا        »نظر« 4».كنند خداوند نظر مي
بصار، يعني ديدن با چشم است.قيامت دارد. نظر غير از ا 

از امـام حسـن    ؛×علي ابن ابي طالب يصديقين و از شيعيان حقيق :. متواضعين6
كسي كه بيشـترين شـناخت را نسـبت بـه حقـوق بـرادرانش دارد و       «نقل شده:  ×عسگري

ا نـزد خداونـد دارد، و   كند، بيشترين شـأن و مقـام ر   بيشتر از همه حوائج آنها را برآورده مي
اش متواضع باشد، پس او نزد خداونـد از راسـتگويان    كسي كه در دنيا در برابر برادران ديني

 5».است ×شيعيان حقيقي علي ابن ابي طالباز و 

مضـمون روايـت معروفـي ايـن       ؛كه از ديگران انتظار داريم چيزي همان ،. تواضع7
. طبع »ارد آنها با او برخورد كننددباشد كه دوست انسان بايد با مردم همان گونه « :است كه

انسان از انسانهاي متكبر و خودبين متنفر است و عالقه دارد ديگران با او متواضعانه برخـورد  
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ابـن موسـي   علـي كنند، مبـرهن اسـت كـه همـين عالقـه در ديگـران هـم وجـود دارد. امـام          
م همـاني را  دآن است كـه بـه مـر   تواضع «طبق روايتي به همين نكته اشاره دارند:  8الرضا

از حـد تواضـع    ×رضـا  در روايـت ديگـري از امـام    1».بدهي كه دوست داري به تو بدهند
دارد: يكي اينكـه انسـان انـدازه خـودش را بشناسـد       يتواضع درجات«سوال شد كه فرمودند: 

و اش كنـد، دلـش پـاك باشـد      و خودش را نازل منزلة قدر و اندازه ند]تر ندا بزرگ [خود را
دوست داشته باشد به مردم هماني را عطا كند كه دوست دارد به او عطا شود، اگـر بـدي را   
از كسي ديد آن را با خوبي پاسخ دهد، غضـبش را بخـورد، از مـردم عفـو كنـد و خداونـد       

 2».نيكوكاران را دوست دارد

  ×اميرحضرت ماجرايي از تواضع 

وارد شدند، حضرت جلوي  ×پدر و پسري بر علي«فرمايد:  مي ×امام حسن عسگري
پاي آنها برخاست، آنها را باالي محفل نشاند و به آنها احترام كـرد و خـودش جلـوي آنهـا     

طعـام آوردنـد و همـراه هـم خوردنـد. پـس از آن، قنبـر         !طعـام آوريـد   فرمود:نشست؛ پس 
 خواسـت قنبـر   وقتـي هـا آورد.   و دستمال براي شستشو و خشك كردن دست 3طشت، آفتابه

از جا بلند شد وخودش آفتابـه را گرفـت تـا آب بـر      ×ها را بشويد، علي ي مهمانها دست
خواسـت بـه خـاك فـرو رود و گفـت: يـا        دست پدر بريزد. آن مرد گـويي از خجالـت مـي   

هــاي مــرا بشــوئيد؟!  خواهيــد دســت اميرالمــؤمنين! خــدا مــرا ببينــد در حــالي كــه شــما مــي 
بينـد و بـرادر تـو بـر تـو       ا تـو را مـي  هايت را بشوي! خـد  فرمود: بنشين! و دست ×حضرت

خواهد خداوند ده برابر مـردم   خواهد به تو خدمت كند، او مي امتيازي و فضيلتي ندارد و مي
هايش، دنيا به او عوض دهد. مرد كه اين پاسخ را شنيد نشست و شروع كرد به شستن دست

كـه بـر تـو     دهم به حق بزرگي ريخت فرمود: َقسمت مي گونه كه آب ميهمان ×حضرت
گونه بشـور و كـم مگـذار. سـپس     ريزد همان دارم، فرض كن قنبر بر روي دست تو آب مي

هـاي فرزنـدش را تـو بشـوي      آفتابه را به دست محمد بن حنفيه داد و فرمود: دسـت  ×علي
                                                            

 217 – 216، ص 11؛ وسائل الشيعه، ج 135؛ بحار، همان، ص 13، ح 124همان، ص   ،الكافي. 1
 همان.كافي، . 2
كه معرب » كوب«فنجان كه در عربي  فارسي است مثل:» آبريخت: «است كه معرب» اَبريق«آفتابه،   . عربي3
 ) التين است.CUP» (پِكا«



 فراز و فرود نفس  = 334

 
آمد مـن   و اگر فرزند به تنهايي مي 1چون همراه پدرش آمده احترام پدر نزد پسر الزم است،

همراهنـد  شستم و خدا دوست ندارد وقتي پدر و فرزند جايي بـا هـم    ميم ههاي او را  دست
  2».در يك عرض باشند

  گويد: سعدي شيرازي دربارة تواضع مي
  يكــي قطــره بــاران ز ابــري چكيــد    

  

ــد      ــا بدي ــاي دري ــو پهن ــد چ ــل ش   خج
  

  كه جايي كـه درياسـت مـن كيسـتم؟    
  

ــتم     ــن نيس ــه م ــا ك ــت حق ــر او هس   گ
  

  يــدچــو خــود را بــه چشــم حقــارت بد
  

ــد     ــان پروري ــه ج ــارش ب ــدف در كن   ص
  

  ســـپهرش بـــه جـــايي رســـانيد كـــار
  

  كــــه شــــد نــــامور لؤلــــؤ شــــاهوار  
  

ــد   ــت ش ــو پس ــت ك ــدي از آن ياف   بلن
  

  در نيســتي كوفــت تــا هســت شــد      
  

  تواضــــع كنــــد هوشــــمند گــــزين
  

ــين      ــر زم ــر ب ــوه س ــر مي ــاخ پ ــد ش   نه
  

  گويد: دربارة طرد متكبر از سوي مردم مي
  سيـايد بـزرگي نمـود بـه از خــك    سيـك ايدـسان در نيـه چشم كـب

  و در عوض:
ــز    ــردم عزي ــيش م ــوي پ ــه ش ــو آنگ   ت

  

ــز     ــه چي ــري ب ــتن را نگي ــه مرخويش   ك
  

  بزرگي كـه خـود را بـه خـردي شـمرد     
  

ــرد     ــي ببـ ــي بزرگـ ــا و عقبـ ــه دنيـ   بـ
  

  !تفريط در تواضع

حد وسط آن نيكوسـت و دو طـرف افـراط و تفـريط آن مـذموم اسـت. در        ،هر فضيلتي
بـين باشـد و ديگـران را حقيـر و نـاچيز       ا حد افراط، تكبر است كه انسان خود بزرگبحث م

شمرد، و حد تفريط آن اين است كه چنان تواضع كند كه بـه ذلـت، دئانـت و پسـتي منجـر      
ممدوح است. عدل هـم حـد   كه باشد شود. ولي حد متوسط آن تواضع معمول و معقول مي

دال خارج نشود. معني عدالت عصـمت نيسـت،   وسط است؛ عادل يعني كسي كه از حد اعت
بلكه يعني اگر كسي از حد وسـط خـارج شـد پشـيمان شـده و از راه اشـتباه بـه حـد وسـط          

                                                            
. خدا رحمت كنـد پـدرم حـاج علـي را، روزي ايشـان را بـراي اولـين بـار نـزد مرحـوم آيـت اهللا العظمـي             1

شناختند جلوي پايم بلند شده، كنار آقاي بروجردي به من جـا   بروجردي آوردم. حضار مجلس چون مرا مي
كردم، بالفاصله آقاي بروجـردي فرمودنـد:    دادند و مرحوم پدرم دم در نشست. پس از اينكه پدرم را معرفي

 پدرت بيايد باال و شما برو پائين! ،جايت را با پدرت عوض كن !پس پاشو
 1، ح 117؛ بحار، همان، ص 518 - 517، ص 2. االحتجاج، ج 2
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برگردد. اگر كسي از حد اعتـدال در تواضـع گذشـت و بـه حـد ذلـت و پسـتي رسـيد بايـد          
بر طبـق  تواضع نسبت به افراد مختلف متفاوت است، و بايد  بازگردد. به كار بردن حد وسط

موارد جاري شود. ولي در هر صورت نبايد خودش را از ديگران برتر بداند چون از عاقبـت  
  امر خود اطالعي ندارد.

  گويد: سعدي شيرازي درباره تفريط در تواضع مي
  تواضع گر چه محبوب است و فضل بيكران دارد

  

  ــيش از حـد كه هيبت را زيان داردبنبايــد كرد 
  

  تكبر با متكبرين

و معني طرفيني دارد، بر ايـن  است تواضع از ماده وضع؛ يعني پائين آمدن، از باب تفاعل 
اساس، تواضع هنگامي فضيلت دارد كه طرف مقابـل هـم خـودش را پـائين آورد و هـر دو      

كنـد، نـه تنهـا الزم نيسـت      و اگر طرف مقابل تكبر مي نسبت به يكديگر مزيتي قائل نباشند.
باعـث   ،خودخـواه تواضـع كـردن   فـرد  ع داشته باشد بلكه، در مقابـل  انسان نسبت به او تواض

خوب  طرف ديگركند كارش خوب است. مدارا كردن با  شود و خيال مي خودباوري او مي
كه انسان صالح او را بخواهد و او را به اشتباهش آگاه كند.  باشداي  است ولي بايد به گونه

كبارگران و متكبـران تواضـع نكننـد چـه بسـا      خواهي نخواهي اگر مردم جامعه در مقابل است
متنبه شوند و از تكبر و زورگويي خود دست بردارند. خداوند هم راضي نيست انسان مؤمن 

ها ذليل و خوار كند و اگر مردم نسبت به آنهـا تواضـع    خودش را در مقابل اين گروه از آدم
فرماينـد:   قـل شـده كـه مـي    ن 6د به مرور زمان آنها ذليل خواهند شـد. از پيـامبر اكـرم   ننكن
وقتي متواضعين از امت مرا ديديد تواضع كنيد، و اگر متكبرين را ديديد شما هم در مقابل «

  1».باعث كوچكي و حقارت آنها خواهد شد ،آنها تكبر كنيد كه اين

  

  

�
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  خوف
  تفاوت خوف با جبن

�  
عمل و  ،ل حركتو ترسو كسي است كه: درباطن و ظاهر ترس دارد و اه» جبان«انساِن 

ناموسـش هـم تعـدي    حتي بـه  خاصيت است كه اگر به مال، جان و  چنان بي و اقدام نيست
گويند كه: اهل حركت، اقـدام و دفـاع    كسي را مي» خائف«كند. اما انسان  شود، دفاع نمي

هـا و مكـاره عارضـش     شجاعانه هست، ولي خوف و وحشت آن دارد كـه برخـي از بـدي   
عموم و خصوص من وجـه اسـت يعنـي: گـاه انسـاني       ،ن اين دوشود. در حقيقت نسبت بي

اش  دهد چون هم ترس دارد هم خـوف؛ و گـاهي تـرس نـدارد و بـاكي      اقدامي انجام نمي
كند و شجاع اسـت امـا خـوف هـم دارد. بـه بيـان        نيست، اما گاهي به وظيفه خود عمل مي

يـا جبـان و    ،نباشـد خائف نباشد يا خائف باشد جبان  ،جبان باشد است كسيديگر: ممكن 
  .خائف با هم باشد

  اقسام خوف

منـتقم بـودن او، و يـا از    و انسان گاهي از خدا و صفات او چـون قـدرت    ؛به طور اجمال
معاصي و جناياتش خوف ندارد بلكه خوف او از امور ديگري اسـت كـه توضـيح خـواهيم     

عظمـت او و از  . گـاهي هـم خـوف او از خـدا،     باشدمي» مذموم«گونه از خوف، داد كه اين
» ممـدوح «شـود بـه ايـن نـوع از خـوف،      گناهان است كه از فضائل قوة غضـبيه شـمرده مـي   

  اما بحث تفصيلي: .گويند مي

  . خوف مذموم1

 انسـان  نـد و بـر  دا همگي را قبيح مـي  ،اين قسم از خوف و ترس اقسامي دارد كه عقل
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انگيزه خوف مذموم چند ها را بر نفس خود راه دهد. باعث و  سزاوار نيست اين خوف عاقل
  قسم است:
 ـ ، كه خارج از اختيار بشر است ـخوف امر الزم الوقوع مثل مرگ   ،نخواهيخواهي  الف:

 ،�}إِنَّك ميت و إِنَّهم ميُتـونَ {كند:  دارد. خداوند به پيامبرش خطاب مي در انسان وجود
 ،را داشـته باشـي   مـرگ ن تـرس  . اگـر از همـين اآل  »تو خواهي مرد و آنها هم خواهند مـرد «

آيد، موجب غصه و غم تو شده و خسـارت و ضـرر    اينكه كاري از دست تو برنميعالوه بر 
شـود همـين حـاال آن را جلـو      عقوبتي كه پس از مردن عارض تو مي ،كني. عالوه بر آن مي

 اليت كن، درس بخـوان و بـه  عاز همين حاال به خودت عذاب مده، كار و ف ،پس !اي انداخته
شـود و از   مسـؤليتم كمتـر مـي   و شـوم   هر وقت مردم راحت مي :خودت تسلي خاطر بده كه

  خدا بخواه كه عاقبت به خير از دنيا بروي.
گاهي انگيزه خوف انسان امري است كه قطعي نيست بلكه احتمال انجام آن هسـت   ب:

ت كـم يـا قطـع    ارزق و روزيدهـي   و انسان هم در وقوع آن دخالتي ندارد. مثًال احتمال مي
دليـل   موجب خودخوري بي اينجاماشينت چپ كند، يا هواپيما سقوط كند. خوف در شود، 
گويـد امـري كـه     در انجام يا عدم انجام آن ندارد. عقل انسان مي دخالتي عجز و ناله و است

كني؟! به نفست بگو: شايد اين مشكل يا گرفتاري بـا   فرض مي ييقيني نيست چرا آن را يقين
شـايد پـس از   « ،2}لَعلَّ اللَّه يحدُث بعد ذلك أَمرًا{: آيد انجام نشود كه پيش مي شرايطي

اينجا اگر انسان را غصه و غم فراگيرد مانند قسم اول عقوبت  ».خدا امري را پديد آورد ،اين
ال يـابن آدم،  : «آمده كه 7را قبل از آمدنش به پيش انداخته است. روايتي از اميرالمؤمنين

ك، فَاّنـه ان يـك مـن     تحمل هم يومك اّلذي لم يأتك علي يومك اّلـذي قـد اتـا   
عمرك اهللا فيه بِرِزقك اي بنـي آدم! غصـه روزهـايي كـه هنـوز نيامـده بـر        «، 3»يومًا يأت

بري حمل نكن، همانا اگر از عمر تو يك روز بـاقي مانـده باشـد    روزي كه در آن به سر مي
آينده يا خوب اسـت يـا   گويد:  . اين روايت مي»تو را در آن، خواهد دادخداوند روزي 

آيد. امـروز   بد اگر خوب است كه غصه ندارد اگر هم بد است از تو كاري بر نمي
                                                            

 30)، 39مر(الزّ .1
 1، )65. الطالق (2
 267قصار الحكم، البالغه،  نهج .3
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بـاش و   ابرها نكن، امروزت را بـراي فـردا خـراب نكـن، شـاد      ،كه نقد استرا 

  وظايف خودت را انجام بده!
داري كه فاعل آن خودت هستي. تو كه از عاقبت  گاه از امري ممكن الوقوع خوفج: 

زني و  گاهي حرفي مي .آن كار اطالع داري و اختيارش دست توست، پس نبايد انجام دهي
توان زد امـا اگـر زدي وزر وبـالش تـو را      آيد. حرف نزده را هميشه مي عواقبش سراغت مي

ه است؛ مثًال دفاع از حقـي و  كند كه از باب انجام وظيف گيرد. البته گاهي انسان كاري مي مي
به اجر و ثوابت خواهي رسيد. اگر آن امر محتمل الوقـوع كـه   و اينجا ترس ندارد   ؛نفي ظلم

دادي. اگر به خيال انجامش در اختيار توست امري قبيح و زشت است از اول نبايد انجام مي
شـده اسـت و   ماند يا ضـرر بعـدي نـدارد، انجـامش دادي ولـي بعـدًا ظـاهر         اينكه مخفي مي

كند  اند؛ اين هم غصه ندارد، چون خوف تو اآلن دردي را دوا نمي ديگران از آن مطلع شده
درس بگيـري و در حالـت   بـراي آينـده،   گشايد بلكه بايد از گذشـته   اي از كارها نمي و گره

  ات را انجام دهي! فعلي وظيفه
االمري براي ترس از انگيزه خوف انسان چيزهايي است كه انگيزه عقلي و نفس  ،گاه د:

جـن   او، ترس ازترس از مرده و خوابيدن نزد  ،هاي بزدل آنها وجود ندارد، مثًال طبيعت آدم
هـا ناشـي از قصـور تحـرك در قـوه عاقلـه و قـوي بـودن          و رفتن به تاريكي است. اين ترس

 ،حكومت قوة واهمة انسان است. بايد قوة غضبيه را در اين موارد تحريك كرد تـا بـه مـرور   
اي  قوه عاقله حاكم شود. گاهي هم دل را به دريا بزند و تنهايي به تاريكي برود يا نـزد مـرده  

بخوابد! در نتيجه بايد دقت كند كـه خـوف و تـرس، خودبـاختگي و خودخـوري، نـه تنهـا        
  تر و مختل خواهد كرد. گشايد بلكه زندگي را تلخ اي از كار نمي گره

  علل ترس از مرگ!

ها ترس از مرگ بيشـترين و شـديدترين خـوفي اسـت كـه       ميان انسان رسد در به نظر مي
  شايع است؛ اما انگيزه و عالج چيست؟

كنـد   حال آنكه انسان خيال و توهم مي داند. . انسان مرگ را فناء و عدم محض مي1
شود. حقيقت مرگ عوض شدن صحنه حيات انسان اسـت و از   فاني و نابود مي ،كه با مردن
 برزخ و سپس به قيامت خواهد رفت.م عالاين عالم به 

مرگ مانند خواب است؛ انسان در حالت خواب بدنش زير پتو يا كرسي در رختخـواب  
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در همان حال خواب به گردش، مسافرت، زيارت يـا كارهـاي ديگـر     1است اما با بدن مثالي
ه گـردد و آيـ   شـود و بـاز مـي    پردازد. در اين حال روح به طور موقت از بدن خـارج مـي   مي

يعنـي:   ��}اْلأَْنُفس حينَ موتها و الَّتي لَم تَمت في منامها ىاللَّه يتَوفَ{فرمايـد:   شريفه مي
مرگش آمده روحـش را  موسم آنكه  كند، نفوس را قبض مي ،و خواب خداوند زمان مرگ

از گردانـد و لـذا انسـان     و آنكه مرگش حتمـي نشـده اسـت روحـش را برمـي      ،دارد مي  نگه
ُثـم  {شـود:   نفس مجرد انسانها محشور مـي  ،بر اساس آيات و روايات شود. خواب بيدار مي

و إِذَا اْلوحـوش  {شـوند:  حتي حيوانات هم در قيامت محشـور مـي   .�}ربهِم يحشَُرونَ  إِلى
رَتششوند. بـرزخ دروغ نيسـت    قبل از حشر در قيامت، نفوس به عالم برزخ منتقل مي .�}ح

در بينـي   گونه كه عالم خواب حقيقت دارد. شما وقتي خواب مـي خود عاَلمي دارد، همانو 
حيـات   برزخـي  كني؛ اما اين حيات خواني، دعوا مي خوري، آواز مي حتي غذا ميآن لحظه 

كنـد و  ديگري است و ماده تغيير و تبدل يافته و بدن طبيعي پس از مرگ پوست اندازي مي
بنـابراين  گيـرد.   دت روح است رفته، و بدن مثالي جـاي آنـرا مـي   بدني كه تحت فرمان و قيا
دهد بدن مثالي است، و  بدني كه جواب نكير و منكر را مي و پوسد بدني كه در قبر است مي

و منكـر را داده   ريخته شود كه معلـوم شـود جـواب نكيـر    الزم نيست داخل دهان مرده آرد 
  5است يا نه!!

حال آنكه انسـان درايـن حيـات دنيـوي      .ترسد دن مياز درد و الم جان كن ،. انسان2
ها جان انسان را بـه لـبش    ها و سرطان كند، انواع و اقسام مرض دردهاي بسياري را تحمل مي

ها مربوط به اين بدن طبيعي و مادي  كند. اين درد و الم رساند و از خدا آروزي مرگ مي مي
كشـد،   درد مـي  ،سـكرات آن  است كه با مرگ از دست رفته اسـت، و اگـر موقـع مـرگ و    

نبايد ترسيد اگـر هـم    ناز درد جان كند ،ادراك آن مربوط به اين بدن جسماني نيست. پس
 شود. دردي والمي هست آني است و تمام مي

                                                            
 شود.هم گفته مي» هور غليايي«به بدن مثالي، . 1
 42)، 39مر (الزّ. 2
 38)، 6االنعام ( .3
 5)، 81التكوير ( .4
. نقل است كه شخصي مرده بود اقوامش موقع دفن كمي آرد در دهانش ريختند تا اگر جواب نكير منكـر  5

را باز كردند ديدند آردها دردهانش مانده و بيرون نيامده، برداشت كردند  را داد مشخص شود. فردايش قبر
 دهد! ها را مي است كه پاسخ پرسشدنيوي اند! به خيال اينكه اين دهان  كه نكير منكر از او سوال نكرده
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انسان چون فطرتًا به دنبـال كمـال و برتـري جـويي      داند. مرگ را نقصان مي ،. انسان3

ناشي  ،كند؛ حال آنكه اين ترس و تصور است مرگ را نرسيدن به كمال و نقصان فرض مي
 بشر به حقيقت مرگ است.  از جهل عميق

االنسان حيوانٌ ناطق «حال آنكه بايد گفت:  »االنسان حيوان ناطق«: گويند در فلسفه و منطق مي

يابـد بلكـه    و مردن جزو حد و تعريف انسان بيايد. انسان با مرگ نه تنهـا نقصـان نمـي    »مائت
شود، چون دنيايي كه در آن زندگي و حيات دارد براي  تر مي آثارش كاملانسانيت انسان و 

او چون قفسي تنگ است، و با مردن از اين قفس رها شده، از ظلمـت طبيعـت خـارج، و بـه     
، و از مجاورت اشـرار  1تر شده ميرد تجّردش كامل گذارد. انسان كه مي تر پا مي عالمي وسيع

شود. كدام عاقل اسـت كـه حيـات عقلـي و      اهره ملحق مياين عاَلم به عالم انوار و نفوس ط
  ؟!سرورهاي حقيقي را رها كرده و بر حيات موحشه هيوالئيه ترجيح دهد

  اي عزيز!

تـر اسـت    به پند و نصيحت محتـاج  ،كه خودمِن حقير و از از خواب غفلت بيدار شو! 
كـن كـه اگـر     تحريكبراي تحصيل آن را  نفسحقيقي داري،  پندگير؛ اگر شوق به تكامِل

روي! از  اي مـي  شوي و به عالم حقيقـي و مقـر اصـلي كـه از آن دور افتـاده      مردي كامل مي
پوسته دنيايي سر برون آر! خود را تكاني بده و گرد و غبار جسماني را از خـود زايـل كـن!    

 قفس خاكي ظلماني را بشكننفس خود را از چرك و كثافات دار غرور دنيا خالي كـن!  
ت خود به مكان و جايگاه قدسي نـوراني بـه پـرواز در آي! از حضـيض جهـل و      و با بال هم

نگ دنيا؟! از ايـن  ُتو َتنگ ! اسيري تا كي در زندان پاي گذار به اوج عزت و عرفان ،نقصان
  !برسانقدس الهوت وسعت خود را به  ،تنگناي زندان عالم ناسوت

هـا بـراي    مـدت  انسـاني كـه   . قطع از عاليق دنيوي بـراي انسـان سـخت اسـت.    4
و قدرت گردآوري كـرده   2هاي زود گذر دنيا تالش كرده است، مال، اوالد، مقام وابستگي

و به آنها وابسته شده، دل كندن از اين عاليق برايش سخت و طاقت فرساسـت. حـال آنكـه    
                                                            

برخالف گمان برخي، تجرد و كامل شدن منحصر به نفوس طـاهره نيسـت، و چنانكـه از نظـرات مرحـوم       .1
-تري ميتر شده و وارد عالَم وسيعآيد، حتي نفوس غير طاهره هم با مرگ، تجردشان كاملبدست مي استاد

 ل).، بينند، (مشوند و بر اثر عقايد باطل، اخالق و اعمال سوء خود، عذاب مي
در نجف آباد ما مدتي تالش كردند تا كسي را فرماندار كنند پـس از مـدتها زحمـت، چنـد روز پـس از       .2

 اش رسيد! باألخره حكم فرمانداري مرگش،
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دلبسـتگي نـدارد. امـور دنيـا اعـم از مقـام، قـدرت و مـال و اوالد همگـي          لياقـت  امور فانيـه  
 اند. ند. متأسفانه اكثر مردم به اين امور اعتباري سرگرم و از امور حقيقي غافل شدها اعتباري

مطابقه، نه تضمن و داللت سزاوار نيست انسان عاقل خود را گرفتار اموري كند كه نه به 
بر عاقل سزاوار نيست بـه آنچـه يقـين دارد بـه زودي از او جـدا       1نه التزام جزو انسان نيست.

دد. اگر انسـان حـب دنيـا را از خـود دور كـرد ديگـر درد مفارقـت نـدارد و         شود، دل بن مي
 ماند.  شود چون اگر كماالتي كسب كرده است آنها برايش مي ناراحت نمي

كنند.  دشمنانش خوشحال و او را شماتت مي ،كند با مرگ او تصور ميانسان . 5

. تـازه اگـر مـرده باشـي     كنـد  غصه و خوف ندارد. زنده هم باشي دشمن دشمني مي نيز،اين 
هستي و خوشحالي يا بد حـالي ديگـران بـراي روح و     عذابهاي دشمنت در  كمتر از اذيت

اي  ايمان تو اثري ندارد. پس اگر هم از دشمني اعداء و مخالفـان ناراحـت هسـتي، تـا زنـده     
كاري كن كه دل آنها را به دست آوري، روي خوش نشان بده تا عـداوت آنهـا قطـع شـده     

  حقد و حسدي اگر هست، زايل شود. كينه، 
خـوف داري كـه پـس از     صة مشكالت اهل و عيـال پـس از مـرگ.   غانسان و . 6
و شـغل آنهـا   رزق و روزي  ،شـوند و نگـران تربيـت    آنها بيچاره و درمانده و يتيم مي مرگت

اي،  هستي. اين هم از وساوس شيطاني است چون تو خودت را خيلـي بـزرگ فـرض كـرده    
اي و حال آنكه تو به قضا و قدر الهي جاهل هستي! فيض اقـدس   تو همه كارهكني  خيال مي

اي از ذرات عالم بـه آنچـه اليـق اسـت و بـراي آن خلـق شـده،         الهي اقتضا دارد كه هر ذره
تواند آن را عـوض   برسد، اين دست من و شما نيست و دست نظام وجود است و كسي نمي

رگـان را، بـا اينكـه بـراي تربيـت اوالد خـود زحمـت        ايم خيلـي از بز بدل كند. بسيار ديده و
ايـد كـه افـرادي     اي نـدارد؛ شـما بارهـا ديـده     كشند با اين حال كوشش آنها نتيجه فراوان مي

گذارند ولي فرزندان آنهـا   اند و مال زيادي را در اختيار فرزندانشان مي متمول و پولدار بوده
اما در عـوض، خيلـي از ايتـام بـر اثـر فطـرت        اند؛ پول مفت بادآورده را يك باره به باد داده

  اند. ذاتي خود به كار و تالش افتاده، و پس از مرگ پدر و مادرشان ثروتي به هم زده
اگـر پـدر و    ،دن، عقل و استعداد خاصي بهره نداشته باشالزم اگر اوالد از اعتماد به نفس

                                                            
در منطق براي لفظ سه نوع داللت فرض شده است. الف: داللت مطابقـه؛ يعنـي داللـت لفـظ بـر تمـام معنـاي         .1

وضع شده مثل لفظ كتاب كه بر كل اوراق كتاب داللت دارد. ب: داللت تضمن؛ يعني داللت لفظ بر بعضـي از  
كتاب بر قسمتي از اوراق. ج: داللت التزام؛ داللـت لفـظ بـر چيـزي كـه      معنايي كه بر آن وضع شده مثالً داللت 

 كند، (م، ل).خارج از معناي موضوع له است و متالزم با اوست. مثل لفظ آتش كه داللت بر حرارت مي
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گــر آنكــه عقــل و د چــه بســا بــه حالــت فقــر و ذلــت برســند، و از ســوي دينــربميمادرشــان 

كنـد و   ترقي مـي  ،ها را تحمل كرده مادر سختيو گيرد در نبود پدر  استعدادش را به كار مي
رسد. پس عاقل نبايد خيـال كنـد كـه تمـام نظـام       به مقامات علمي، اقتصادي و اجتماعي مي

لق تـر بـه خـا    امور اوالد دست اوست. بايد آنها را به دوستان و آشنايان بسپارد و از همه مهم
ــ   وكيـل نعـم المـولي و نعـم ال   ــ   وكيلي اسـت و آنها يعني خدا و مواليشان كه خوب مولي 

  بسپارد و جان سپارد!
ايـن خـوف    .هاي جسماني و روحاني پـس از مـرگ   خوف از عذابانسان و . 7

ناشي از آن است كه انسان گناهاني كرده و از عاقبـت حسـاب و كتـابش هـراس دارد. ايـن      
را توانـد مـا    گيرد. چنين خوفي مي در شمار خوف ممدوح قرار مي خوف چيز بدي نيست و

اختيار دسـت ماسـت و    .اي براي متنبه كردن انسان باشد از خواب غفلت بيدار كرده، تازيانه
توانيم از اين خوف براي رسيدن به توبـه و دسـت برداشـتن از     اگر با خود صادق هستيم، مي

جاهالنه و باطل است. البتـه ايـن خـوف در     ،خوفنفساني دست برداريم و گرنه اين  رذائل
نبايد به حد افراط برسـد و انسـان    ،تواند مقدمة بازگشت باشد عين اينكه ممدوح است و مي

» ارحم الـراحمين «بودن، » شديداالنتقام«از رحمانيت خدا مأيوس شود؛ چونكه خدا در عين 
اسـت و  » واسـع المغفـره  «نبايـد مقـدس تـر شـد. خـدايي كـه        9هم هست. از خدا و پيامبر

  است، شايد انسان را عفو كند.» سبقت رحمته َغَضبه«
ترك گناه و كسب اخالق عالي است اگر خوف از عـذاب الهـي    ،راه عالج اين خوف

ماننـد كسـي هسـتيم كـه از غـرق شـدن در دريـا يـا         دهيم به ادامه ميبه گناه داريم و باز هم 
كند. اگر واقعًا ترس  ود را داخل آنها پرتاب ميترسد و در عين حال خ سوختن در آتش مي

، غيبتـي  ايـم التيـام بخشـيم    ايم به او پس دهيم، دلي شكسـته  مال يتيمي را خورده، پس داريم
  كرديم طرفش را راضي كنيم، ظلم و ستمي بر زيردستان روا داشتيم جبران كنيم.

  اي عزيز!

ما انسانها از كائنات هستيم كـه   اند و تشكيل شده 1موجودات عالم از مبتدعات و كائنات
فاسـد شـده، رو بـه     كـه  از عناصر چهارگانه تشكيل شده، و طبيعت عناصر اربعـه ايـن اسـت   

بـدنمان متالشـي    ،پاشند. وقتي كه فساد مـا ضـروري اسـت و روزي    ضعف رفته و از هم مي
                                                            

شود كه در وجود به ماده نيازي ندارند؛ و كائنات به موجـودات  دعات به عالم عقول مجرده اطالق ميتمب .1
 ل).، شود كه براي وجود آمدن آنها به ماده نياز است، (مفته ميمادي گ
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شود، پس خيال بقاي بدن طبيعـي خيـال بـاطلي اسـت. انسـان بـه مـوازات افـزايش سـن،           مي
ترين لّذت عمر انسان صحت و سـالمتي اسـت    رود. بزرگ قوايش رو به ضعف و سستي مي

كند و حاالت انسـان   نميحس رود، و از مشتهيات زندگي لّذتي  كه بر اثر پيري از دست مي
اَفَـال   و مْن ُنعمْره ُننَكِّسه في اْلخَْلقِ{گردد:  كه كودكي ضعيف بود، برمي ،به اول حيات

گـردانيم. آيـا عقـل    يش داديم، خلقت او را به كاستي برميو هر كه را عمر افزا«� �}ونَتَعقل
  ».گيرند؟خود را به كار نمي

و نـاتواني  هـا، فقـر، فالكـت، درد و الـم، مفارقـت دوسـتان و اقربـا،         حياتي كه گرفتاري
ول عمر شود، ارزش خواستن ندارد. اگر در دعاها از خدا ط روز به روز بيشتر مي جسمي آن

خواسته شده آن هم با شرايط خاص است نه هر طول عمري. از خدا بخواهيد در زمان پيري 
اعضاء و جوارح سالمي داشته باشيد تا باري بر دوش ديگران نباشيد. يكي از دعاهـاي آخـر   

گوش، چشم و  ،خواهيم تا آخرين لحظه مرگ ماه شعبان دعايي است كه در آن از خدا مي
كار و تالش كـرد و   ،خدا پدر مرحوم ما را رحمت كند، تا آخر عمر 2اشند.نيروي ما سالم ب

زحمت كشيد و سالم بود؛ در لحظات پايان عمر در حال وضو گرفتن براي رفتن بـه مسـجد   
حال كه پيري مصادف اسـت بـا    3چقدر مرگ خوبي خدا نصيبش كرد. !بود كه افتاد و مرد

                                                            
 68)، 36. يس (1
مرحـوم  ». اللهم أَمتعنا بأسماعنا واَبصارنا وُقوّتنا ما أَحييتنا، واجعله الوارثَ منَـا «در فرازي از اين دعا آمده:  .2

ايش مستجاب شـود و بـا اينكـه بـر اثـر      دادند. خدا خواست دعاستاد به اين دعا خيلي سفارش كرده اهميت مي
اش گرايانـه صدمات روحي كـه در پـي نظـرات اصـالح     ،صدمات جسمي و روحي قبل از انقالب و پس از آن

بردند ولي به مثابـه  كردند و از آثار آن فشارها رنج ميمتحمل شده بودند و روزانه داروهاي زيادي مصرف مي
رو بودند. و در شب پاياني عمرِ با بركتشان، سـحرگاه از بسـتر   دههميشه: شاد، خرّم و خن 7كالم حضرت امير

برخاسته تجديد وضو كردند و مجدداً به بستر رفتند و با سالمتي روح و نفس و اعضاء و جـوارح خوابيدنـد تـا    
 ل).، اهللا عليه)، (م رحمةسال مجاهدت و تالش لختي بياسايند، ( 87پس از 

علم و عمل در جايگاه خاص خود قرار داشت. در حد خـود برخـي از    . مرحوم حاج علي منتظري در جنبه3
اي كه  آمد به گونهعلوم اسالمي را فرا گرفته بود و خوب هم از عهده بيان ساده و خودماني براي مردم برمي

تر بود. ايـن مـرد خـدا در عمـل اسـوه انسـان       خطباي معروف پررونقمنبرهاي آاليش او از برخي جلسات بي
هـاي عسـرت و   ريخـت تـا دسـتش پـيش كسـي دراز نباشـد در سـال       خـورد، عـرق مـي   ، حالل ميكامل بود

پديد آيد. او به » فقيه عاليقدر«داد تا از او را مي» حسينعلي«دستي با كندن بوته بيابان و فروش آن خرج  تنگ
داد، ان تذكر مـي ريا آنها را به حاكمهاي پس از انقالب ايراد جدي داشت كه بيها و مديريتبرخي تصميم

و بـه   68در اين زمانه به پست و مقام رسيدن فرزندش، برايش خوشايند نبود براي همين پس از حوادث سال 
رهبري، نماز شـكر خوانـد تـا او شـريك در برخـي      كنار كشيده شدن آيت اهللا العظمي منتظري از قائم مقامي 
انـد،يا وصـفي از او   ذهن آنها كه او را درك كردهحوادث نباشد. هنوز كه هنوز است ياد و خاطره حاج علي در 

 اند، باقي است خدايش بيامرزد، (م، ل). شنيده
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، بـه سـن   ا توان داري به تحصيل علم بپردازن، تخير ك ي كاِرهست ضعف و ناتواني، تا جوان

بيشـتر شـده اسـت. در حـال پيـري تحصـيل        ،ديگر توان نداري امـا انتظـارات   يما كه رسيد
كمــاالت خيلــي ســخت اســت. اگــر پيــر شــدي و مهلكــات در تــو مســتحكم شــد چگونــه  

دي اگـر مـر  «است كه: ’ خواهي آنها را از خود زايل كني؟! در حديث از پيامبر اكرم مي
كشـد و   به چهل سالگي رسيد و توبه و بازگشـت نكـرد، شـيطان روي صـورتش دسـتي مـي      

بيني! كار به جايي رسيد  مي». شود مادرم فداي رويي كه ديگر رستگار نميو گويد: پدر  مي
كند كه چهل ساله شده اما خير نديده است،  است كه شيطان پدر مادرش را فداي انساني مي

ذشته است. البته در روايت ديگري، هنگام دسـت كشـيدن شـيطان    چون ديگر كار از كار گ
  1به روي انسان را شصت سالگي عنوان كرده است.

گـذارد. در   ، كار امروز را به فردا وامـي 2هاي شيطان تاخير انداختن است يكي از وسوسه
گويد حاال را برو، پسرت را زن بـده، دختـرت را    خواهي كار خيري بكني مي امور خير، مي

گويد تـا ديـر نشـده اسـت      وقت بسيار است. ولي عقل مي ،وهر بده، آن باغ را وسعت بدهش
اينكـه   .ات را بـا خـدا بيشـتر كـن     رابطـه  ،هـا زده  وظايف خودت را انجـام داده از وابسـتگي  

وابستگي دنيـا را قبـل از مـرگ    و يعني: مردن از عاليق  3»واوتُمن تَأَ بلَوتوا قَم: «گويند مي
پيش از مرگ طبيعي، رشته عاليـق را از دنيـا قطـع كـن! شـيخ اشـراق كـه         .خود شروع كن

اش همين اسـت كـه از ايـن دنيـا قطـع       ، معني»زنده شوي  ات بمير، تا طبعًا با اراده: «گويد مي
عاليق كن تا به عالم ديگر كه باقي است متصل شوي. اگر اين چنين شد واقعًا انسان مشـتاق  

  گويد: ه حافظ ميكندارد چنان مرگ خواهد شد و از مردن باكي
  خـــرم آن روز كـــزين منـــزل ويـــران بـــروم

  

  پــي جانــان بــروم راحــت جــان طلــبم وز  
  

ــان   ــب او ذره صــفت رقــص كن ــه هــواي ل   ب
  

  تا لـب چشـمة خورشـيد درخشـان بـروم       
  

  خوف ممدوح  :2

  خوف ممدوح اقسام و درجاتي دارد:
ت خـدا بـرد خـواهي    اگر انسان پـي بـه عظمـ    .. خوف از عظمت و كبريائي خداالف

بـه ايـن خـوف،     ،خـائف خواهـد شـد. در عرفـان     او نخواهي در مقابل خدا، عدالت و انتقام
                                                            

 169االنوار، ص  ة؛ مشكو216، ص 5، ج 392، ص 4. تفسير ثعالبي، ج 1

 است.صيغه مبالغه و به معناي تأخيرانداز  »خنّاس«، Fمنْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسGِفرمايد: . در سوره ناس مي2
 59، ص 69ج  ؛317، ص 66. بحاراالنوار، ج 3
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 گويند.» رهبت«و » خشيت«

در اين باره در خوف مذموم بحث شـد. عـالم بـرزخ، و قيامـت      .. خوف از معاصيب
و  ذَرةٍ خَيراً يرَه فَمنْ يعملْ مثْقالَ{مراسمي تشريفاتي نيست بلكه نتيجة اعمال انسان است:

رَها يةٍ شَرثْقالَ ذَرلْ ممعنْ يه« �،}ماي نيكي كنـد، آن را خواهـد   پس هر كس به مقدار ذر
ايـن  همـان عمـل انسـان در    �  ».اي بدي كند، آن را خواهد ديدديد و هر كس به مقدار ذره

گي ديگـران را داشـته و ايـن    شود. اگـر عمـل دنيـوي مـا حالـت گزنـد       مجسم مي آنجا ،دنيا
  گزد. را ميها  ديگر انسانروحيه در انسان ملكه شده بود، در قيامت مار و عقرب شده 

مقدمة اين خوف معرفت به خدا و اعمال و كردار  با هم. . خوف از خدا و معاصيج
اش غـم و   ترسد، الزمه خود انسان است. هنگامي كه انسان از معاصي، اعمال و كردارش مي

بازگشت و اصـالح را بـه بعـد موكـول      وه نيست؛ واقعًا اگر پشيمان شد، بايد توبه كند، غص
نكند. نقل است وقتي آيات توبه نازل شد، شيطان خيلي ناراحت شد و بالفاصـله از نخبگـان   

كشـيم   و بزرگان شياطين دعوت كرد و كنفرانسي ترتيب داد و گفت: ما كلـي زحمـت مـي   
شـود.   هـاي مـا پنبـه مـي     همه رشـته  ،دهد ولي با توبه ري انجام ميزنيم و كا انسان را گول مي
 هـر در مقـام مشـاوره   خواهم راهكاري ارائه دهيـد تـا بـا توبـه مقابلـه كنـيم.        حال از شما مي

بلند شد و پيشنهادي » اسّنالَخ«ولي رأي نياورد. تا اينكه شيطاني به نام  ،چيزي گفت شيطاني
درست است خـدا توبـه را بـراي انسـان قـرار داده تـا       «: داد كه مورد قبول واقع شد او گفت

هر وقت انسان خواست سـراغ توبـه بـرود مـا كـه در رگ و       ،ثمر شود ولي هاي ما بي تالش
بگذار آخر كـار توبـه    !كنيم كه حاال خيلي وقت داري اش جريان داريم، به او القاء مي ريشه

 ر و... خالصه، با تأخير انـداختن كن، حاال خوش باش، جواني كن، فالن مال را به دست آو
آيـد كـه ديگـر كـار از      رسيم و يكوقت هم عزرائيل سراغ انسان مـي  به هدف خود مي توبه،

اين نظريه را مطـرح كـرد    ـيعني تأخير اندازنده   ـ. نقل است وقتي خّناس  »كار گذشته است
  صوبه كرد.مردن كو براي اجرا  ،قبولاش را بوسيد، و اين پيشنهاد را  شيطان پيشاني

  رابطة معرفت با خوف از خدا

عظمت، قـدرت و برخـي   فهم شود اجمالي از  آنچه كه از معرفت الهي نصيب انسانها مي
خداونـد، توسـط مخلـوق متنـاهي، غيـر      نامتناهي درك ذات  ،صفات ديگر خداست و گرنه
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ان نسـبت بـه تـو   به صفات خداونـد،  ممكن است. حد و اندازة معرفت و شناخت افراد انسان 

يـا،  بشـود. بزرگـاني چـون ان    متفاوت است و حتي گاه به اشتباه درك مي ،درك و فهم آنها
رسد، ولي درك آنها از  هم، چون متناهي هستند دركشان به ذات نمي :ائمه و اولياء الهي

إِنَّمـا يخْشَـى اللَّـه مـنْ عبـاده      {فرمايـد:  ديگر انسانهاي معمولي بيشـتر اسـت. قـرآن مـي    
ت . ترس و خشي»ت دارنددانشمندان هستند كه از خدا خشياز بندگان خدا فقط « �}�ءالْعلَما

عالمان و دانشمندان در اين آيه گرچه به دليل صدر اين آيات مربـوط بـه دانشـمندان علـوم     
’ علم و معرفـت دارنـد. پيـامبراكرم    ،طبيعي است ولي، آنها هم به اندازه دركشان از خدا

،»كم منَ اهللاخوفأَأنا «: فرمايند مي
. و اينكـه حضـرت   »ترسـم  من بيشتر از شما از خدا مـي « 2

كردند نشان از كيفيت ادراك  در حال مناجات و نماز از شدت خوف خدا غش مي ×امير
اش  ت و تـألم روحـي  رد. انسان هر مقدار كه خوف و خشـي و معرفت ايشان نسبت به خدا دا

بينيد انسانهايي كـه تـألم روحـي     لذا مي كند. بيشتر شد به اعضاء و جوارحش هم سرايت مي
كننـد و   زنند، گريـه مـي   شوند، ضجه مي ناشي از خوف و خشيت دارند، روز به روز آب مي

  آثار اين خوف در چهرة آنها نمايان است.
 ،»من خاف شيئاً هرب منه و من خـاف اهللا هـرب اليـه   «گوينـد:   برخي از حكماء مي

شـود بـه جـز خداونـد كـه هـركس از او        و فراري مـي ترسد از ا كسي كه از چيزي مي :يعني
هاي مضـر   گيرد. انسان خائف چون بيماري است كه از خوراكي ترسد به سويش پناه مي مي

ذائل را در دلش ربايد اجتناب كند. كسي كه ادعاي خوف از خدا دارد بايد لّذات دنيوي و 
ظـاهري و غيـر واقعـي     سركوب كند و به طاعت الهي پردازد در غير اين صورت معرفت او

كند، در اين فكـر اسـت كـه تمـام      است. انسان عارف آتش شهوات را در دل خود مهار مي
كند و وقـت ديگـري    اش را فدا كند تا گرفتار عذاب جهنم نشود، همه را فراموش مي هستي

برايش نمانده چون به شغل مجاهـده، حسابرسـي و محاسـبة نفـس مشـغول اسـت. مثـل ايـن         
اي شده و تنها تالش او رهـايي از دسـت ايـن درنـده      سي گرفتار گرگ درندهماند كه ك مي

-بينيد عرفا از ماسوي است و ديگر به فكر زن، زندگي مقام و مال نيست. پس اينكه شما مي

اند علتش اين است كه خوف بر آنها غالب شده و بر اثر خوف غالـب، كوشـش او    اهللا غافل
  ندارند.» غير«ت و ديگر فرصتي براي پرداختن به قرار گرفته اس» حضرت حق«در مسير 
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  مراتب كف نفس در خائف

صـدق.   .3تقـوا   .2ورع  .1 داراي چنـد مرتبـه اسـت:    ،خائف در كف نفـس از محرمـات  
دوسـت،  كه اخـص از آن » صدق«داري از محرمات و شبهات است اما در  نگه» ورع و تقوا«

دام بـه   مبـادا كند كه  هم پرهيز مي ها حاللي بسيارعالوه بر پرهيز از محرمات و شبهات، از 
و به گناهان  ،طمع انسان را زيادكه  ستها شبهه و سپس به حرام افتد. چه بسا خيلي از حالل

هم با خودش صـادق اسـت    ،گويند چون صاحب آن» صدق«اين مرحله را  ؛كند گرفتار مي
  هم با خداي خود.

  سفارش به روحانيون

ايم وظايف سـنگيني بـر    كنم: در اين سلك كه آمده عرض مي به آقايان روحاني و طلبه
ها  هم بايد  عهدة ما گذاشته شده است، نه تنها از محرمات و شبهات، چه بسا از خيلي حالل

پرهيز كنيم چون مردم توقعات زيادي از ما دارند و براي حفظ حرمت عمامـه و ايـن لبـاس    
زدگي مردم نشويم. بـه مـردم   ب بدبيني و دلها را هم كنار بگذاريم تا موج بايد خيلي حالل
كنم اگر خطايي از من طلبه ديديـد، اگـر توسـط يـك روحـاني و مبلـغ ديـن         هم عرض مي

 هزدنگذاريد، از ديـن  9اي ديديد آن را پاي خدا و پيامبر ظلمي يا ستمي يا حكم ناعادالنه
د بلكـه پـاي اشـتباه و    انـ  هم اينگونه بـوده  ^و ائمه 6نشويد، نگوئيد پس نعوذ باهللا پيامبر

  .نكنيدو كتاب آن و حساب خطاي ما بگذاريد و حمل بر بدي دين و دروغ بودن قيامت 
  از چه چيزي خوف داشته باشيم؟

آيد و هر چه آنهـا را   ترس و خوف سراغ انسان مي گاهي به واسطة مكروهات ذاتي،. 1
سـكرات مـرگ، سـوال     نزد خود بيشتر مجسم كند خوفش بيشتر خواهد شد. مانند ترس از:

آبرويش بـرود، از پـل    »يوم تبلي السرائر«ترسد كه  نكير و منكر، عذاب و تنهايي قبر؛ و مي
تـر   تـر، و از شمشـير برنـده    اند از مو باريك كه فهمش مشكل است و گفته ـ  ترسدصراط مي

ترس  يا باشد.ترسد چون ممكن است حق الناس را ضايع كرده ، يا از انتقام الهي ميـ   است
اين خـوف و تـرس اربـاب قلـوب      .است كه نكند درجاتش كم شود» عرفان حق«او، ترس 

و اين  ،اند و مطلع بر اسرار الهي است كه از صفات خدا شناخت دارند و مقربين درگاه الهي
دانند خدا عـدالت   نها چون ميآ .1}و يحذِّرُكم اللَّه َنْفسه{ :كنند كه آيه را آويزه گوش مي
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تَّقُوا اللَّه حقَّ ا{: اند كه آنها اين آيه را نصب العين كرده .و ذوانتقام است، ترس دارند رددا

هحق نگه داشتنش داريد  خدا را نگه« 1،}تُقات«. 

ذاتـًا مكـروه اسـت امـا چـون مقدمـه و        شگاهي ترس ما از چيـزي نيسـت كـه خـود     .2
ماننـد خـوف از توبـه نكـردن قبـل از      اش عذاب است بايد از آن خوف داشته باشـيم؛   دنباله

يـا   ،اهللا را ادا كندالناس و حقمرگ، يا نقض توبه قبل از مرگ، يا ضعيف باشد و نتواند حق
يـا   ، يا تبديل رقت قلب به قساوت قلب،  تي كه انجام دادهدپز دادن و فخرفروشي به فالن عبا

از باطن كه خـدا از آن عـالم    سنگي و ظلم كردن به مردم، يا توكل بر غير خدا، يا غفلتدل
 و عاقبت به خير نشدن و... 2است يا از سوء خاتمه

  خوف از خدا برترين فضيلت

دانـيم؟ زيـرا    چرا خوف از خدا را مقامي از مقامات موقنين و افضل فضـائل نفسـاني مـي   
كنـد و هـيچ    اسـت كـه بـراي سـعادت انسـان مـي       و كمكي هر صفتي به مقدار اعانه فضيلت

و مـا  {فرمايـد:  ه در قـرآن مـي  كـ چنان اهللا و قرب به او نيست؛ اندازة سعادت لقاء سعادتي به
شـناخت خـدا كـه     ،مـراد از عبـادت در ايـن آيـه را     3}�خَلَقْت الْجِنَّ و اإلِنْس إِالَّ ليعبدونِ

بـا   ،اهللا و قـرب بـه او  وصـول بـه لقـاء   و  ،انـد  كمال وصول الي اهللا است، تفسير كـرده موجب 
كه جز با دوام فكـر در   ،شود مگر با معرفت ل محبت و انس به اوست كه حاصل نميتحصي

خـارج  بـا  شـود مگـر    آيد، و دوام فكر در عالم هستي حاصل نمـي  عالم خلقت به دست نمي
شود مگر با خـالي كـردن دل و درون    كردن محبت دنيا از قلب و دل، و اين هم حاصل نمي

توانـد شـهوات دل را    ترين عاملي كه مـي  اعات؛ و قوياز لذات و شهوات نفساني و انجام ط
اندازه و درجات خوف در البته سوزانده و به سوي طاعات سير دهد، خوف از خداست كه 

  اين مسير اهميت دارد.

  در برخي موارد!از خدا نقد نظرية نبود خوف 

ه جـايي  اند كه بر اسـاس آن قائلنـد عبـد بـ     برخي از عرفا مراتبي از معرفت را ذكر كرده
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-مـي  اينجـا ماند، آنها در علت عـدم نيـاز بـه خـوف در      و باقي نميارسد كه خوف براي  مي

بينـد، او   يافت و فاني و غرق در خدا شد، ديگر خودي نميرا كسي كه انس به خدا  گويند:
اهللا شده، وحدت حاصل شده و ناقص نيست؛ بنابراين وقتي خودي در ميان نيست واصل الي

منه وجود ندارد، ديگر از چه بايد ترسيد؟! اينجـا خـوف تبـديل بـه امـن      و خائف و مخوف 
اينهاينـد كـه [از   « 1،}منُ و هم مهتَـدونَ أُولئك لَهم األَ{فرمايـد:  شده و آيه شريفه هم مي

  ».اندخشم خدا] در امانند و اينها هدايت يافتگان

عبد اسـت يعنـي وقتـي     خدا و بين حجاب ،گويند: خوف برخي ديگر در اين باره مي

دوئيت بين عبد و خدا باشد آن وقت حجابي متصور است كه همان خوف است و وقتـي  

اهللا شد ديگر خـوف كـه همـان حجـاب اسـت برداشـته       دوئيتي فرض نشد و عبد فاني في

  .شد خواهد
گويند: وقتي حق بر باطن ظاهر شد چون خوديتي نيسـت خـوف و رجـا     برخي ديگر مي

  معني ندارد. 
محب اگر قلبش مشغول محبوب شـد، اگـر خـوف آن دارد كـه ممكـن       گري گويد: دي

است از او جدا شود پيداست در حب و دوام شـهودش نقصـي وجـود دارد كـه تـرس دارد      
  2وگرنه خوف معني و جايگاه ندارد.

  براي اينكه:  اندقابل نقدهاي تقريبًا همسان،  اين نظريه
هـا بـا   همه عاليـق و ارتبـاط  كردن قطع اينكه، به دليل  ،تواند دائمي باشد فناء في اهللا نمي

ه پيـامبر  كـ وجود حضـور انسـان در اجتمـاع، امكـان نـدارد و حتـي گـاهي الزم اسـت؛ چنان        
بـا ايـن    ؛اهللا بود و خوديتي نداشـت ترين سمبل خوف از خدا و فاني في كه بزرگ 6اكرم

امكانـات دنيـوي بهـره     حال با مردم و اصحاب رفت و آمـد داشـتند و بـراي حفـظ نفـس از     
اهللا دائـم فـاني فـي   بـه طـور    6اگـر پيـامبر   .3 }ثلكمنَا بشرٌ مأَإنّما {:فرمود بردند و مي مي

-درست است كه انسان ممكن است فاني فـي بنابراين باشد، معني ندارد به اين امور بپردازد. 

 اهللا فيفناي در ًال نيست و اص گيحل است و هميشامر ي ازاهللا خود يكاهللا باشد، ولي فناء في
پيـامبر  بـراي اينكـه   وجـود نـدارد،   ،  ـگوينـد   چنانكه برخـي مـي  ـ اي كه دائمي باشد   مرحله
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مردم را هدايت كنـد، پـس بايـد بـين     جامعه و آمده تا  � كه مصداق كامل فناست 6اكرم

م آنها باشد، با آنها نشست و برخاست داشته باشد و به آنها متوجه شـود تـا رسـالتش را انجـا    
كلمينـي يـا   «: فرمودنـد  اسـت كـه گـاه عايشـه را صـدا زده مـي       6دهد. در حاالت پيامبر

شـود،   اهللا مـي برند ولي اگر فاني فـي در اوج خوف به سر مي 6! با اين حال پيامبر»ميراءح
  1ماند. موقتي است و دائمي نيست چون اگر دائمي شد از رسالتشان باز مي

دهـد كـه    اند، در حقيقـت خبـر از ايـن مـي    تناد كردهاي كه به آن اس وانگهي، آيه شريفه
بگويـد:  بـه آنهـا   هاي خائف و راجي، از عذاب الهي ايمـن هسـتند نـه اينكـه بخواهـد       انسان
  يد!و نبايد از خدا ترس داشته باش باشدان راحت تخيال

  خوف از خدا در آيات و روايات

  آيات:

از بنـدگان خـدا تنهـا    « ،2}بـاده الْعلَمـاء  إِنَّما يخْشَى اللَّه منْ ع{ . خوف و دانايان:1
 ».دانشمندان هستند كه از خدا خشيت دارند

در «[ ،3}هدى و رحمةٌ للَّـذينَ هـم لـرَبهِم يرْهبـونَ    { . خوف، هدايت و رحمت:2
 ».الواح موسي] هدايت و رحمتي بود براي كساني كه از پروردگارشان هراس دارند

  4}رضي اللَّه عنْهم و رضُوا عنْه ذلك لمنْ خَشي ربه{ ن الهي:. خوف و رضوا3

إِنَّمـا الْمؤْمُنـونَ الَّـذينَ إِذا ُذكـرَ اللَّـه وجِلَـت       {خـدا:   يـاد . خوف، ايمان و 4
مهو ». ترسـد هاشان مـي مؤمنان فقط كساني هستند كه چون ياد خدا گردد، دل«،  5}ُقُلوب

                                                            
اي است كه به طور كلـي   رسد مقصود مرحوم استاد از دائمي نبودن فناي في اهللا، مرتبه و مرحله. به نظر مي1

ترِ از فناي فـي  اش عدم انجام رسالت خواهد شد وگرنه مرحله پايينكند كه الزمهانسان را از اجتماع دور مي
به طور مستمر وجود داشـته   6ن غفلت از ماسوي اهللا در تمام امور است، در همة حاالت پيامبراهللا كه هما

 ل)، و ايشان در راه انجام وظيفه و هيچ امري از امور اجتماعي و رسالت، از ياد خدا غافل نبودند، (م
 ، دربارة اين آيه و مصاديق علما در آن، در گذشته مطالبي ذكر شد.28)، 35. الفاطر(2
 154)، 7. االعراف(3

خدا از آنها خشنود است و آنان از او خشنودند و ايـن از آن كسـي اسـت كـه از خـدايش      « ،8)، 98(لبينة. ا4
 ».خوف دارد

 2)، 8. االنفال(5
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}ينْسخْشى ذَّكَُّر م1}ي 

  و أَما منْ خاف مقام ربه و نَهى النَّفْس عـنِ الْهـوى  { . خائفين و وعدة بهشت:6

و هر كسي از مقـام پروردگـارش ترسـيده و نفـس خـود را از      « ، 2}فَإِنَّ الْجنَّةَ هي الْمأْوى
و بـراي  « ،3}اف مقام ربه جنَّتـانِ و لمنْ خ� {». هوس بازداشته، بهشت تنها جايگاه اوست

 ».هر كس از مقام ربش بترسد، دو باغ خواهد بود

  روايات خوف

ـ  عجمـع  اَ تي الزَّو ع« . خائف، روز قيامت از عذاب در امنيت است:1 دي لـي عب
فَني فـي  ذا خـا إِالقيامـة و    ومخفتُه ينيا اَي الدنَني فمذا أَإِمنين فه اَجمع لَوال أَ وفينِخَ
نمنيا أََالدتُه ة يوميامخـدا   6نقل شـده از پيـامبر اكـرم    5براساس اين حديث قدسي 4،»الق
كنم. اگر در دنيـا   ام دو خوف و دو امنيت را جمع نمي به عزتم قسم، در دل بنده«فرمايد:  مي

را  روز قيامت وسيله ترس او ]و سوء استفاده كرد[از من احساس امنيت كرد و باك نداشت 
در قيامـت بـه او    ]،و كـار خـالف نكـرد   [ كنم و اگر در دنيا از مـن خـوف داشـت    فراهم مي
 ».دهم امنيت مي


	 . سر حكمت خوف خداست:2� �»اهللا افةُمخرأس الحكمةِ « ���6
6. 

 منه كلَّ شـيء و مـن لـم    اهللا أَخاف اهللا من خاف« ترسند: . ديگران از خائف مي3
فرمايند: هركس از خدا بترسد خدا  مي ×، امام صادق7»من كلّ شيء اهللاُ هخافَأ يخف اهللا

                                                            
 10)،87االعلي( 1
 41ـ  40)، 79. النازعات(2
ين آيه چيست چند احتمـال  . مرحوم عالمه طباطبايي دربارة اينكه مراد از دو بهشت در ا46)، 55. الرحمن(3

اند: الف . يك بهشت جايگاه او و ديگري محل زيارت احباء، اقارب و دوستان ب. دو باغ به او  را نقل كرده
شود يكي متصل به اقامتگاه او و ديگـري جـدا ج. يـك بهشـت بـه جـزاي اعمـال خـوب و ديگـري           عطا مي

 اجتناب از محرمات.

 .5ال صدوقاز خص 379، ص 67. بحار االنوار، ج 4
 گويند. . حديث قدسي، كالم خدا در غير قرآن را مي5
 5873، ش 141، ص 3. كنزالعمال، ج 6
 3، ح 68، ص 2، ج الكافي. 7
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و اگر كسي از خـدا نترسـيد    ]قدرت روحي و معنوي از اوست[ترساند  چيز را از او مي ههم

 ترساند. خدا او را از همه چيز مي

فرماينـد:   مـي  6رسول اكرم 1،»وفاًخُ هللاِ أَتمكُم عقالً أشدكُم« . عاقل خائف است:4
 تر است كه خوفش از خدا بيشتر باشد. عقلش تمام كسي

 شـود:  مي ة. خداوند خائف را مايه مباهات اهل آسمان دانسته، مستجاب الدعو5

زير  6پيامبر يگرم بسيار گفت: روز شنيدم مردي از انصار مي«گويد:  ليث بن ابي سلم مي
هاي داغ صحرا فـرو   سايه درختي نشسته بودند كه مردي آمد لباسش را در آورد و در ريگ

گفـت: اي نفـس    كـرد و مـي   اش را داغ مـي  رفت، گاه پشت، گاه شكم و گـاهي پيشـاني   مي
به او اشاره كـرد كـه    6رسول خدا .تر از اين است آتش جهنم بزرگ !داني بچش! تو نمي

مـن نديـدم كـاري كـه تـو       كـردي،  نزد ايشان بيايد و به او فرمود: اي بنـدة خـدا! چكـار مـي    
كردي؟! مرد گفت: خوف از خدا باعث شد  انجام دهد، چرا اين كار را ميكردي كسي  مي

اي نفـس! بچـش داغـي دنيـا را كـه آنچـه نـزد خداسـت از ايـن           :و به نفسم خطـاب كـردم  
 ،به واسـطه تـو   ،ترسي و رب تو تو از خدا مي !فرمودند: حقًا 9تر است. سپس پيامبر بزرگ

او مسـتجاب   ،اب فرمودنـد: برويـد سـراغش   كند، سپس به اصـح  به اهل آسمانها مباهات مي
است از او بخواهيد برايتان دعا كند.آن مرد يك دعاي جمعي براي همـه كـرد كـه:     هالدعو

و زاد و توشـه مـا را تقـوا، و بهشـت را محـل       ر و مقـدر فرمـا  رمقـ خدايا امر ما را به هـدايت  
 2»بازگشت ما قرار ده.

مـؤمني نيسـت   : «نقل شده است 6ااز رسول خد :شود . آتش جهنم بر او حرام مي6
كه اشك از چشمش گرچه به اندازه سر مگسـي از خـوف خـدا جـاري شـود، مگـر اينكـه        

 3».بر او حرام كندبراي هميشه خداوند آتش را 

المؤمن من خَشـيةِ   اذا اقشعرَّ قلب« :’عن رسول اهللا :ريزد . خائف گناهانش مي7
وقتي قلب و دل مؤمن از تـرس  «، 4»رقهاو جرِمن الشَّ خطاياه كما يتَحات ت عنهتَاهللا تحا

 .»ريزد گونه كه در پائيز برگ درختان ميريزد همان گناهانش مي ،خدا لرزيد
                                                            

 233، ص 67ج  . بحاراالنوار،1

 .5، از امالي صدوق378، ص 67. بحاراالنوار، ج 2
 5882، ش 142، ص 3. كنزالعمال، ج 3

 الواعظين. ضةرو، از 393همان، ص   . بحاراالنوار،4
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هايي برايتـان هسـت    ايها الناس! نشانه« فرمايند: نقل شده كه مي 6. از پيامبر اكرم       8
داريد به فكر آخرتتان باشيد، [اگر  شما نهايتي 1براي رسيدن به راه حق كه سراغ آنها برويد.

اهللا را ضايع كرديد جبران كنيـد]. آگـاه باشـيد! مـؤمن بـين دو تـرس عمـل        الناس يا حقحق
كند، و بين مدتي كه باقي  اش چه مي داند خدا با گذشته كند: بين مدتي كه گذشته و نمي مي

بنـدة مـؤمن بايـد از     كنـد. پـس  اش چگونه قضاوت ميداند خدا نسبت به آيندهمانده و نمي
نفس خود به نفع خودش مايه گذارد [اگر حب شهوات داريد، فداي اصالح نفـس كنيـد!]،   

 اش گرفته قبل پيري و پيش از مرگ و از دنيايش گرفته و صرف آخرتش كند، و از جواني
خود را اصالح كند. قسم به خدايي كه جان محمد در دست اوست در عـالم   ،در حياتش و

الناس كه شفاعت در اينجـا مفيـد نيسـت] و    به ويژه حق[توان طلب رضايت كرد  قيامت نمي
 2».پس از آن يا بهشت است يا آتش

بينـي،   اي بترس كه گويي او را مي از خدا به گونه«نقل شده كه:  ×. از امام صادق9
كـافر   بينـد  كنـي او تـو را نمـي    بيند، و اگر فكـر مـي   بيني اما خدا تو را مي و اگر تو او را نمي

كني پس براي خـدا ارزشـي    بيند و با اين حال گناه مي داني خدا تو را مي اي، و اگر مي شده
ها اگر ديديم ديگران شاهد و ناظر اعمال ما هستند گنـاه   ما انسانها گاهي وقت 3!»قائل نيستي

كنيم چون از آنها شرم داريم ولي وقتي به خلوت و تنهايي رفتيم حريم خدا را رعايـت   نمي
 كنيم! بيند و گناه مي كنيم خدا هم نمي نكرده فكر مي

نماز صبح را  ×حضرت امير اند، نقل فرموده ×. بر اساس روايتي كه امام باقر10
گريـه   ×با مردم در عراق خوانده و مردم را پس از نماز موعظـه كردنـد و خـود حضـرت    

 6ان رسـول اهللا و مردم را از خوف خدا گرياندند. سپس در توصيف خائفين در زمـ  هكرد
كردنـد   كه شب را صبح مي 6به خدا ديدم اقوامي را در عهد دوستم پيامبر خدا«فرمودند: 

در حالي كه با موهاي ژوليده، خاك آلودند و الغر اندام؛ زانوهاشان مثل زانوي شـتر، و در  
واهللا! كنند، و از خدا اميد دارند گردنشان را از آتش آزاد كنـد.   حال سجده و قيام بيتوته مي

و گويـا صـداي آتـش    : «و در روايت ديگري آمده است». اند اينها با اين حال از خدا خائف
                                                            

ام اگـر از مـنِ آخونـد بـه واسـطه       هاسـت. قـبالً عـرض كـرده     . اگر عالمي به علمش عمل كرد از آن نشـانه 1
قهر نكنيد، كردار ما را مالك قـرار ندهيـد،    9عملكرد بدم قهر كرديد! با قرآن، نهج البالغه، خدا و پيامبر

 اند. ما معصوم نيستيم ولي آنها حق
 222، ص 6؛ درالمنثور، ج 9ح همان،   ،الكافي. 2
 2، ح 67، ص 2، ج الكافي. 3
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گونـه كـه درخـت را تكـان      لرزند، همان شود مي در گوش آنهاست و وقتي نام خدا برده مي

را خنـدان نديـد تـا     ×فرمودند: پس از اين ماجرا كسي علـي  ×سپس امام باقر». دهند مي
   1».يداينكه به شهادت رس

روايات مربوط به خوف بسيار است كه بايد به كتب روايي مراجعه كرد اما به طور كلي 
نيز، داللت بر فضـيلت خـوف    ءعلم، تقوا، ورع، گريه و رجا روايات وارد شده درباره فضل

و بـا خـوف مـتالزم    بـوده  دارند. چون اين پنج صفت يا علت خوفند يا اينكـه سـبب خـوف    
عرفت و علم به صفات خدا دارد، خائف است و چون خائف اسـت  هستند. چون كسي كه م
شود و گرية او ثمره خوف اوست، و رجاء و اميد به فضل و كرم الهي  داراي تقوا و ورع مي
و مالئـك   ^گذشته از روايات، شرح حال انبياء، رسل و ائمه هدي هم الزمة خوف است.

ت خـوف دارد كـه بايسـتي بـه كتـب      اجمالي رسيده است، داللت بر فضيل 2كه به حد تواتر
  مربوطه مراجعه كرد.

  خوف سوء خاتمه و اسباب آن

ايـم كـه در آخـر عمرشـان براثـر حـوادثي        هاي خوب و مقدس را ديدهبسياري از انسان
انگيز و ديگـر چيزهـا   هوسو اميال هاي بد خانوادگي، رفقاي ناباب، تصاوير ه ناشي از آموز
 اند اما در پايان عمـر  عمري در لشگر شيطان بوده ،ها آدم اند و برعكس، خيلي از عوض شده

توانـد از   گونه شد. بنـابراين انسـان نمـي   ه حربن يزيدرياحي اينكاند، چنان توبه تغيير كرده با
خاتمه كار خود مطمئن باشد و هميشه خوف سوء خاتمـه همـراه انسـان اسـت. بـراي اينكـه       

او هـم كـه ناشـي از اراده و ملكـات اوسـت،      درست است كه انسان مختار است ولي اختيار 
همگي از موجودات عالم وجود، و وابسته به ذات حق است؛ اما اينكه به چه كيفيتي اسـت،  

                                                            
 21، ح 235، ص 2ج  ،الكافي. 1
. خبر متواتر خبري است كه از طرق مختلف نقل، و به دست ما رسيده است كه موجب يقين بـه صـدور از   2

يـك واقعـه   . تـواتر اجمـالي: در ايـن تـواتر دربـارة      1قسم خارج نيسـت:   3گونه خبر از  شود، اينمعصوم مي
تـوان گفـت همگـي توطئـه و همـاهنگي بـر        رسد كه به هريك يقين نداريم ولي نمـي  داستانهاي مختلفي مي

توان بـه مفهـومي مشـترك رسـيد مثـل داسـتانهاي متفـاوت دربـاره شـجاعت           كذب كرده و في االجمال مي
اَفضـل االَعمـالِ   «. تواتر لفظي: در اين تواتر، لفظ واحدي از طرق مختلـف نقـل شـده اسـت مثـل      2 ×علي

. تواتر معنوي: در اين تواتر الفاظ مختلفي وجود دارد، اما محتوا، معنا و مضـمون واحـدي از آنهـا    3» اَحمزها
نقـل شـده    6از زبان پيامبر» مولي«و چه لفظ » امير«شود مانند: ماجراي غدير خم كه چه لفظ  استخراج مي

 دارد. ×باشد، داللت بر واليت حضرت علي
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يعنـي نـه جبـر اسـت نـه       ؛»تفويض بل امـرٌ بـين االمـرين   وال الجبر : «اند فرموده ^ائمه
  واگذاري امور به خود انسان، بلكه چيزي بين آن دو است.

  تواند داشته باشد: خوف سوء خاتمه اسباب مختلفي مي، با اين توضيح
سكرات جمع سكره يعني: مستي و از حالت از ؛ تغيير عقايد هنگام سكرات مرگالف. 

خود شدن. ممكن است انسان موقع مردن، به همة آنچـه كـه در طـول عمـرش اعتقـاد       خود، بي
آيد امـا   ش انكار پيش ميداشته است شك كرده و منكر آنها شود. گاهي در يك موضوع براي

مابقي هم درست نباشد؟! نقل شده فخـررازي روزي   ندنك  گويد: به مابقي هم سرايت كرده مي
معتقد اي  مسئله بههفتاد سال «ات چيست؟ گفت:  از وي سوال كردند سبب گريه !كرد گريه مي

 »؟!ستگونه ادانم آيا ساير عقايدم هم اين ام نمي بودم و امروز به بطالنش رسيده

آخـر عمـر شـيطان در     ؛در روايت است كه سه كس: دايم الخمر، عاق والدين و حسـود 
  روند. ايمان از دنيا مي كند و بي ايمانشان شك ايجاد مي
اشكالش اينجاست كه اگر در امور غير مهـم بـود بـاز هـم ايـرادي       ،اين شك آخر عمر

صـفات خـدا، قيامـت و...    نداشت، ولي گاه مربـوط بـه اصـول عقايـد چـون: خـدا، پيـامبر،        
هـا ناشـي از ايـن اسـت كـه او از اول اعتقـاد كامـل و حسـابي          شود. البته گاهي اين شك مي

نداشته است يا از روي تقليد به چيزي معتقد شده است و حاال موقـع مـردن بـرايش كشـف     
كند و شخصي كه ممكن است  اش گل مي شود كه اشتباه كرده، شيطان هم فرصت طلبي مي

دهد؛ اگر چه واقعـًا آن   ورد شك داشته است، شك او را به ديگر موارد تسّري ميدر يك م
كند، ملـك   مطالب مطابق واقع و حقيقت است اما براي او غير واقعي و غيرحقيقي جلوه مي

فكـرش را بكنيـد: شـك و انكـار از يـك       !الموت هم ايستاده كه جان را بردارد و ببرد
ديگر فرصت توبـه   كند، ملك الموت هم طرف، شيطان فرصت طلب هم وسوسه مي

دهد، يعني مأموريت آن را ندارد و سرانجام، انساني كه در عمـرش   و بازگشت نمي
اين آيه شـريفه اشـاره بـه كسـاني دارد      !رود چه عباداتي كه نكرد حاال زنديق از دنيا مي

ـ    {ميرنـد:  كه آخر عمرشان با ايماِن گرفته شده مـي  ه مـا لَـم يكُونُـوا    و بـدا لَهـم مـنَ اللَّ
. در آيـه  »شـود برايشـان آشـكار مـي   بردنـد،  گمان نمياز جانب خدا و آنچه «، 1}يحتَسبونَ
اند كـه در حيـات    خواهيد شما را خبر دهم به زيان كارترين كساني يا ميآ: «فرمايد ديگر مي
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  1؟!»اند كردند كار خوب كردهميدنيا گمراهند اما خيال 

  ها!تشكيكپرهيز از ورود در 

بحث خاتمة عمر و مواظبت از عدم ورود شك و ترديدها، چنان مهم است كـه بـه نظـر    
اعتقـاداتي   ،آيد انسانهاي صاف و ساده كه از روي همان صفاي باطن و يك رنگي خود مي

سوال شد خـدا را چگونـه شـناختي؟ او هـم      وي مانند همان پيرزني كه از ؛ترند دارند راحت
ايـن چـرخ كوچـك تـا مـن نباشـم بگـردانم          برداشـت و گفـت:   دست از چـرخ ريسـندگي  

ها اصًال  چگونه گرداننده ندارد؟! اين جور آدم ،ار و عالم هستيگردد حال اين چرخ دو نمي
علمي و مطالعات مباحث و شبهات شود، چون به دنبال برايشان شك و ترديدي حاصل نمي
از كســاني كــه درس  ،بــارة عقايــدانــد. خطــر اينهــا درتشــكيكات وارد شــده در ديــن نبــوده

ـ  ةنَالج هلَأَ رَكثَأ نََّ��: «اند كمتر است. در روايت آمده است خوانده يعنـي بيشـترين    2،»هالبل
وارد بهشـت    هـا و ابلـه  ،يعني انسانهاي احمـق » بله«ها هستند. اما آيا واقعًا  ساكنان بهشت، ابله

  شوند؟!  مي
يت را كه در منبع ديگـري اسـت نقـل كنـيم؛ وقتـي      براي پاسخ، بهتر است ادامة اين روا

هـا   اكثـر اهـل بهشـت ابلـه    «نقل كردنـد كـه:    ×از پدرشان امام باقر 7حضرت امام صادق
يعني اينهـا كـه    »؟!لونَعقذين اليون الَّصابالم هؤالء«شود كه:  از حضرت سوال مي» هستند

نه! بلكه مراد «پاسخ دادند:  عقل و احمقند؟! حضرت هاي بي اند همگي آدم وارد بهشت شده
خـود را بـه نفهمـي و ابلهـي     آيـد   چيزهايي كه خوششـان نمـي  نسبت به اند كه  از ابله كساني

 .كه فالن كتاب يا فالن سايت چه نوشته استمربوط است يند به من چه گو ميو  .3»زنند مي
  .زنند آنها در اين امور خودشان را به سادگي مي

                                                            
، »الَّذينَ ضَلَّ سعيهم في الْحياةِ الدنْيا و هم يحسبونَ أَنَّهم يحسُنونَ صنْعاً *ُقلْ هلْ ُننَبُئُكم بِالْأَخْسرِينَ أَعماالً«. 1

 104ـ103)، 18الكهف(

 39283، ش 467، ص 14؛ كنز العمال، ج 131، ح 71، ص 1ج   . عوالي اللئالي،2

 7، به سند خـود از امـام صـادق   1، ح 203االخبار، ص . مرحوم صدوق در معاني566، ص 3. السرائر، ج 3
فرمودنـد: وقتـي    9كننـد كـه پيـامبر   هم از پدرانشان از پيامبر اكرم نقل مي 7ايشان از پدرشان و امام باقر

شود كه د. بعد از امام سوال مي، ديدم اكثر اهل آن از ابلهانن]ظاهراً مراد شب معراج است[وارد بهشت شدم 
كند و در امـور شـر خـود را بـه     مراد از ابله چه كسي است كه فرمود: كسي كه در كار خير عاقالنه عمل مي

  شود. (م. ل)سادگي و نفهمي زده وارد نمي
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اگر كسي اهل تفكـر در مسـايل فلسـفي و    ت اين است كه: توان گرف اي كه مي نتيجه
اش را دارد، بايد به دنبال اين مطالـب بـرود، و گـاهي هـم الزم      كالمي است و ذوق و سليقه

كه در جاي خود بحث شده است؛ امـا كسـاني كـه از خـود اطمينـان ندارنـد و ايـن         ،هست
ايمـان اجمـالي كـه از پـدر و      دهند، بهتر است بـه همـان   ايماني كه دارند را هم از دست مي

ند و دليل ندارد كه خود را در معرض نرسوخ كرده اكتفا ك انياد گرفته و در قلبش انمادرش
د، مگر كسـاني كـه   ند قرار دهنآي اي كه از عهده تجزيه و تحليل آن بر نميهر شك و شبهه
بـه ديگـران   تواننـد   گويي را دارا هستند و مـي  اين مباحث و قدرت پاسخدرك نبوغ و ذهن 

  دام ترديدها و شبهات نيفتند. هم كمك كنند تا آنها در
افرادي كه ظرفيت فهم مسايل كالمي و فلسفي را ندارنـد و از جهتـي    به عبارت ديگر:

ها معلول هستند و احاطة آنها به علت به طور كامل محال است، بر ايـن اسـاس ممكـن    انسان
كـه دارنـد شـك، ترديـد و اضـطراب       است وارد گرداب شبهات شوند. سـپس در عقايـدي  
رود. مانند يـك  آيد و با شك از دنيا مي ايجاد شود. عزرائيل هم همان وقت سراغ انسان مي

كه رسيدن او به ساحل نجـات، بـه ايـن آسـاني نيسـت و       هشدكشتي دچار گرداب و طوفان 
ر الـدين  هاي سهمگين بر پيكرة كشتي وارد شده آن را غرق كند. از خواجـه نصـي   نوعًا موج

من هفتاد سال در علوم عقليـه  «گويد:  طوسي كه از بزرگان علم كالم است نقل شده كه مي
هاي بسياري در اين باره نوشتم. همين اندازه برايم ظاهر شد كه مخلـوق   تفكر كرده و كتاب

ايمـان  با اين حال دانم چگونه است و  و مصنوع، تنها يك صانع و خالق دارد و مابقي را نمي
علتش اين است كه پيرزن هفتاد سال زحمت  1».تر است ن از من كه متكلم هستم محكمپيرز

پس از هفتاد سال تازه رسيده به آنچه آن پيـرزن معتقـد    اما خواجهنكشيد و اعتقاد پيدا كرد 
شده است. پس بهتر آن است كه انسان عقايدش را از صاحب وحي بگيرد و سراغ شـك و  

ود و به دنبالش دل را پاك كرده مطابق وحـي و شـرايع الهـي    درآوردي نرشبهات اديان من
  عمل كند.

در طـول   عامل دوم خوف سوء خاتمـه مربـوط بـه كسـي اسـت كـه       ،ب. ضعف ايمان
كه ريشـه در امنيـت، آرامـش     ـشود روح ايمان   تر مي ضعف ايمان دارد هر چه مسن ،حيات

اي كه بـه مـرور زمـان چـراغ      گونهگرايد به  در او بيشتر به ضعف مي ـخاطر و حب اهللا دارد  
ها و از خـود   مستي ،شود. در اين حال اگر مرگ با آن سكراتش ايمان در دلش خاموش مي
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بيند آنچه  خود شدنش سراغش آمد، ديگر حب اهللا در دلش جاي ندارد، در آن وقت مي بي

در پي و شده ناراحت بنابراين رود،  از زن، زندگي، اوالد، مال و مقام را داشته از دستش مي
وانفسا حـديث نفسـش    گيرد؛ در آن حاِل آيد و بغض اهللا جاي حب اهللا را مي ميآن برانكار 

اين است: اي خدا! من اين همه زحمت كشيدم، دروغ و تملق گفتم تـا ثـروت و مقـامي بـه     
خواهي آنها را از مـن بگيـري! ايـن چـه     كشيدم، كه مي هم زنم، تازه داشتم نفس راحتي مي

مانـد؟! خالصـه؛ در   با اين حال آيا ايمان باقي مي ،كني؟! تصور كنيد ت كه تو ميخدايي اس
هم نـه بـراي ايمـانش، بلكـه بـراي زن و      شود كه بغض خدا را دارد، آن حالي قبض روح مي

هـا  كرد: ايـن  فرزند و عاليق زودگذر دنيوي! اگر حداقل فرصتي براي انسان بود كه فكر مي
اهد بگيرد، مشـكلي نبـود، ولـي چنـين فرصـتي وجـود نـدارد. در        خو را خدا داده و حاال مي
تان، فرزندانتان، برادرانتان،  به اينها بگو: اگر پدران !پيامبر: «فرمايد همين رابطه قرآن مي

هـايي   كساد شود، و خانـه  ترسيد تان و اموالي كه تهيه كرديد و تجارتي كه مي قبيله

رسولش و جهاد در راه خداست، منتظر  تر نسبت به خدا، ايد؛ محبوب كه ساكن شده

مبرهن است كـه امـر و فرمـان خـدا چيـزي جـز انتقـام الهـي و          1».بمانيد تا فرمان خدا آيد
  عذاب او نيست.

ضعف ايمان دارد و به واسطة آن خوف آن دارد كـه پايـان    نوعحال كه انسان خوفي از 
پـس بايـد در قـوت     ؛عمر و هنگام حدوث سكرات مرگ چراغ ايمانش به خاموشي گرايـد 

 اي شود كـه حـب   اي به مال و مقام و اوالد دارد نبايد به گونه ايمانش تالش كند، اگر عالقه
خدا را به شرطي دوست داشته باشد كه اينهـا را از او نگيـرد و    واهللا را بگيرد آنها جاي حب

را خـتم بـه   اگر گرفت بغض الهي جاي حب را بگيرد! پس هميشه از خدا بخواهيد عاقبتتان 
 خير كند.

از ديگر عواملي كه انسان بدان واسـطه  هاي نفس؛  د. كثرت گناهان و غلبه خواستني
خوف سوء خاتمه دارد عملكرد بد انسان است. در طول حيات گاهي كسي درجـه ايمـان و   
اعتقادش هم خوب بوده اما، كسب معاصي، غلبه شهوت، و انس و عادت به آنها چنان بـا او  

شـوند. حالـت    در قلب او رسوخ كرده، وقت مرگ نزدش مجسم و متصـور مـي  كند كه  مي
بيند همان مطالبي است كـه در   هايي كه مي مرگ چون خواب است و انسان خيلي از خواب

                                                            
 24)، 9. التوبه(1



  359  = دفتر سوم: رذائل و فضائل قوه غضبيه
 

)359 (soode nafs\tipe\1389-2-2 

  1بيداري به سراغش آمده است.
حالت مرگ هم مثل خواب است، اگر در طول زندگي غفلت بر او مستولي شده باشد، 

در  ،برداري از خاليق تخت، يا كالهو  ك فاحشه يا حب مقام و تاجو مثًال صورت و نقش ي
شـود و در   آيـد و نفـس بـه آنهـا متمايـل مـي       ها به سراغش مي ذهنش نقش بسته باشد؛ همان

رود. حال كه قلب انسـان   همان حال روح از بدنش خارج شده و با صورتي زشت از دنيا مي
ر كنترل انسان نيست؛ بهترين راه آن است ها و تصاويري است كه خطور آنها د محل خاطره

 ،كه در طول عمر مواظبت كند تا شهوات از قلب او كنده شوند و در طول مجاهده با نفـس 
بايد نفس را از اشتغاالت دنيوي و مقيد شدن به آنها خارج، و متوجه خدا، انس و حب به او 

انسـان بايـد   باشـد.   اي برايش بـاقي  تا براي لحظه جان كندن و سكرات مرگ ذخيره كرد

هـاي آخـر عمـر بـا      حواسش جمع باشد، اگر فكرش درست نشد و نتوانست لحظه

اي  افكار و ذهنيات الهي جان به جان آفرين تسليم كند، كثرت نمـاز و روزه فايـده  

ندارد؛ چه بسا يك ساعت يا يك لحظه، به فكر و انديشة كار زشتي افتـاد و همـان   

ـ يمـوت الرَّ «: نقل شده 6اكرم ز پيامبِرا .الموت سراغش آيدلحظه ملك لَج لـي مـا   ع
عاش عليه و ر الرَّحشَيما لي جل عيعني: انسان با همان چيزي كـه زنـدگي    ،2»عليه مات
شـود؛ اگـر بـا حـال      ميرد و با همان حالي كـه مـرده، محشـور مـي     با همان حال ميو كرد  مي

شود، و اگر به صـورت سـگ و   مي ميرد و محشورتوحيد زندگي كرد، با حال توحيد مي
شود؛ اگـر بـا   ميرد و محشور ميندگي و شهوت ميخوك زندگي كرد، با همان حاِل در

ميرد و در آخرت مانند مورچه محشور  حالت تكبر حيات را سپري كرد، با همان حال مي
  شود. مي

                                                            
ها در خواب مطالبي به  كنند كه دربارة جوانب آن سوالايي ميه . گاهي از طريق ايميل يا نامه، از من سوال1

كنم. خدا رحمت كند  دهند و روي آنها بحث مي ها جوالن مي ها و پاسخ آيد و در خواب آن سوال ذهنم مي
مرحوم آيت اهللا العظمي بروجردي را، روزي در روستاي وشنوة اطراف قم، با ايشـان دربـارة يكـي از روات    

گفتند: محمد بن اسـماعيل مشـترك بـين بزيـع و      كرديم ايشان مي حمد بن اسماعيل بحث ميحديث به نام م
كـرديم   نيشابوري است من عرض كردم از كجا معلوم؟ شايد برمكي باشد و روي اين مطلب با هم بحث مي

 من ديشب در خواب راجع به محمد بن اسماعيل با ايـن آشـيخ حسـينعلي دعـوا    «فرمودند:  فردايش ايشان مي
اي صدايم بلند شده بود كه همسرم از خواب پريده و مرا بيـدار كـرد كـه چـرا داد و بيـداد       كردم به گونه مي
 ».كني؟! كني؟! با چه كسي دعوا مي مي
 434چاپ سنگي، ص   . مجموعه ورام،2
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  هميت عاقبت عمر در كالم بزرگانا

ذهنـي در پايـان عمـر، همـين بـس كـه        در خطرناك بودن سوء عاقبت به واسطه خواطر
بيشترين خوفشان از همين بوده كه با عمري عبادت آيا تصادفًا خواطر  پيشه،انسانهاي عارف

إن الرّجـل لَيعمـلُ   «: فرمايند مي 6نمايد؟! براي همين است كه پيامبر رخ مي شانسوء براي
ما ه بِلَ يختمفَ ا فواقَ ناقةٍة إلّنَالج نَو بي هبقي بينَحتي الي نةٍس مسينَخَ ةِنَالج هلِبعمل أََ

سبِ قَبدهد تا اينكه به اندازه  همانا مرد پنجاه سال عمل اهل بهشت را انجام مي« ،1»تابه الك
دو دوشيدن يك شتر فرصت دارد كه وارد بهشت شود ولي [چون عاقبت او به خير نبـوده]،  

يعنـي بـين دو   » ُفواق ناقه». «وين الهي استشود به آنچه در كتاب قضا و تك عاقبتش ختم مي
اش بيايد  دارند تا بچه دوشند براي مدت كمي دست نگه مي دوشيدن، وقتي كه شتري را مي

دوباره بتوانند او را بدوشند. ايـن كنايـه اسـت از    و شير را رها كرده  ،كمي شير بمكد و شتر
نساني كـه پنجـاه سـال زحمـت     مانده است كه ا  مدت خيلي كم؛ و به اين مقدار كم از وقت

  شود. شود و وارد جهنم مي كشيده وارد بهشت شود ولي، عاقبت او به خير نمي
من از اينكه كسي چگونه هالك «گويد:  عبداهللا كه يكي از عرفاست ميطرف بنم

كنم ولكن از اينكه كسي چگونه نجات يافتـه اسـت تعجـب     شده است تعجب نمي

ست كه: انساني كه همواره در معرض خـواطر بـد اسـت و    علت تعجب وي اين ا 2!»كنم مي
آورند بسيار سخت است كه بخواهد نجات يابد. حامد  هاي مختلف به او هجوم مي تشكيك
� 	��� ��� ���� �	 ��� ��: «گويد نصاف مي��� �� �   !�"�	 � #"$� %� %& ���' �( 
)#�

�� � *(#& +,-. /�	 *(#� 
"01شـدند او نجـات    خوبان فاسد ميچگونه در دنيايي كه  :2
اش در گرداب دريا واقع شده و بادهـاي   كسي كه كشتي: «گويد غزالي هم مي 3»!يافته است

بسيار بعيد است نجـات يابـد؛ و دل مـؤمن     ،آورند، امواج هم در حركتند تند بر او هجوم مي
 4».يدتر اسـت ها به هم خوردنشان از امواج دريا شـد  بدتر از اين كشتي است و امواج خاطره

                                                            
 44)، ص 13(ج  5العلوم، مجلد   . احياء1
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  .1يا مقلب القلوب و االبصار حول حالنا الي احسن الحالپس بايد گفت: 
 االّهم هلكي اس كلُّالنّ«: نقل شده است 6هاست كه از پيامبر اكرم براي همين نگراني

مونَالعال لُّكُ مونَو العالهاالّلكي م ه العاملُّلون كُلون و العامصون و المخلَ االّلكي هم ه
،»علي خَطر عظيم صونَمخلَال

مردم همگي در هالكند مگر عالمان و دانايان [الزم نيسـت  « 2
دانـد چـه عملـي انجـام دهـد] و دانايـان همگـي در         عالم و مجتهد باشد يعني كسي كـه مـي  

صون هم در لكنندگان همگي در هالكند مگر مخَلصون، و مخهالكند مگر عامالن، و عمل
مشخص است چون عاقبت كـار خيلـي سـخت اسـت و شـيطان      علتش هم ». اند خطر بزرگي

  كند. همواره وسوسه مي

  شهادت در راه خدا برترين مرگ

براي همين خطر عظيم در عاقبت كار است كه شهدا بيش از ديگران اهل نجات هستند. 
 اهللا، و چون كسي كه في سبيل اهللا شهيد شده در حالي روح او قبض شده است كه جز حـب

دنيـا   شود حب ور مي گيزه ديگري در دل ندارد و وقتي كه به قلب دشمن حملهان ،رضاي او
را از دل خارج كرده است و آخـرت را بـه دنيـا نفروختـه، بلكـه دنيـا را در عـوض آخـرت         

منَ الْمؤْمنينَ أَنْفُسـهم و أَمـوالَهم بِـأَنَّ      إِنَّ اللَّه اشْتَرى{كند: فروخته و معاملة با خدا مي
». برابر بهشت خريـده اسـت   رهايشان و مالشان را دهمانا خدا از مؤمنان جان« 3،}هم الْجنَّةَلَ

بـراي لقـاء اهللا در   و البته مشروط به اينكه اقدام كننده به جهـاد، جـان و مـالش را مخلصـًا هللا     
 اهللا نباشد و بلكه براي دنيا، ترفيع درجـه، كف اخالص بگذارد. ولي اگر هدفش هجرت الي

بـه  ، - يا مثل فردي كه براي اسير كردن زنـي بـه ميـدان جنـگ آمـده بـود      ـ ريا يا امتيازات؛  
  اهللا نيست.در اين حالت كشته شود جهاد في سبيل ميدان آيد و

                                                            
گوئيد شاه برود آيـا   عرض كردم: آقا! اينكه شما مي 1، به آيت اهللا خميني ـقالب  قبل از ان ـ. روزي در قم  1

كسـي دعـاي سـال تحويـل را     «ايد كه چگونه كشور را بايد اداره كـرد؟! ايشـان گفـت:     فكر بعدش را كرده
گفـت:   داد. بـه او گفتنـد: چـرا؟! مـي     و ادامه نمي» يا مقلب القلوب حول حالنا: «خواند فقط اين قسمت را مي

چون هر چه بشود از اينكه حاال هست بهتر است! اگر شاه برود بعدش هر چه بشود، بشـود از حـاال كـه بهتـر     
 »!است

2146، ص 12المتقين ج  ضة؛ رو427ص   ام،. مجموعه ور 
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  اي عزيز!

اي عزيز! اي دوست! از خواب غفلت بيدار شو! و به دنبال دنيا همان مقداري برو كه تـو  
اي كند و به اندازهنياز مي بي ،ضي ديگر از مايحتاج زندگيرا از سرما، گرما، گرسنگي و بع

هاي جور واجـور   صهُغداشته باشي  1كند. بدان! هرچه بيشتر تجمل باشد كه كفايت تو را مي
  داري كه چگونه از آنها محافظت كني:

  خواهي پيرهنـنا ـا كن تـن رهـت    نـهر تـد خواهي پيرهن از بـچن   

ايم كه تـا فـالن وقـت زنـده بمـانيم، علـم        اي امضا كرده و قولنامه مگر ما با عزرائيل سند
يـا   ،اي باطل يـا گنـاه آلـودي    بيني در حال گناه يا انديشه مرگ نزد خداست به يك باره مي

رسـد و پـس از عمـري     يا شك در اعتقاد هستي، و همان لحظـه مـرگ فـرا مـي     ،سويي قصد
  شوي! جهنمي مي ،اطاعت

  زبانت را حفظ كن!
چيزهاست كه نبايد گفت؛ هرچه به ذهنـت رسـيد، گفـتن نـدارد. در حـديثي كـه       خيلي 

 6عرض كرد: يا رسول اهللا 6تحف العقول نقل كرده، شخصي آمد خدمت رسول خدا

زبانت را حفـظ كـن،   »: كإحفَظ لسانَ«فرمود:  6مرا نصحيت كن، مرا سفارش كن! پيامبر
فرمودنـد:   6مجـددًا حضـرت   دوبـاره گفـت: مـرا نصـحيت كـن!     و سائل به دلش نچسبيد 

درخواسـت نصـيحت كـرد حضـرت      6و براي بار سوم مجـددًا از پيـامبر  » إحفَظ لسانَك«
زبانت را حفظ كن! چون پيامبر ديدند ظاهرًا ايـن شـخص   »: إحفَظ لسانَك«مجددًا فرمودند: 

گونـه بـرايش توضـيح    اهميت اين سفارش را درك نكرده، علت اهميت حفظ زبـان را ايـن  
آيـا قيامـت   «، 2»مهِتنَلسأَ دصائح االّم رهناخلي ماس يوم القيامة عب النّكّو هل ي« :دادند

ــده      ــطة درو ش ــه واس ــر ب ــد مگ ــد ش ــاب نخواهن ــش پرت ــه صــورت روي آت ــانها ب ــاي  انس ه
شـود،   هـاي زيـاد ديگـري مـي     ه يك دانة گندم، باعث رشد دانـه كيعني چنان »هايشان؟! زبان
چون موقعيت اجتمـاعي  ـ  زند در حالي كه حرف او لمه حرف ميگونه، انسان يك كهمان

                                                            
بـود، ديـدم    يكي از پولدارهاي تهران ميزبان مـن «گفت:  هاي قم مي . مرحوم حاجي انصاري يكي از منبري1

كـاري  اش يك آينه تمام نماي بدن كار گذاشته، به صاحب خانه گفتم چرا آنجا را آئينـه  در دستشويي خانه
اي؟! او گفت: من ديدم عمر متوسط انسان در اين زمانه، هشتاد سـال اسـت كـه دو سـالش در مسـتراح      كرده
فت: به او گفتم: حاجي! جـايي كـه   گ حاجي انصاري مي»! ام اين دو سال هم خوش بگذرد گذرد خواسته مي

 اي؟! اي آيا براي خانة ابدي فكر كرده گيري را مجلل كرده تنها دو سال در آن، هم با آن وضعيت قرار مي
 115، ص 2، ج الكافي. 2
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هـا و   كند، باعث خيلي كينه شود كه چه بسا شخصيت انسانهايي را نابود مي پخش ميـ  دارد
شود و آثار زيان بار ديگري كه همگي ناشي از يـك   شود، آبروهايي برده مي ها مي عداوت

  گذارند! ي مياست كه گاهي اسمش را افشاگرنادرست كلمه حرف 
و خـود مـا همگـي معلـول حـق و       ،مقام ،جويي است، مالكمال و برتري ،طبيعت انسان

فقـط   !اي عين ربط به حضرت حقيم و از خود چيزي نداريم و اگر ارتباط با حق براي لحظه
ماند؛ پس چـرا كمـال واقعـي را كـه از آن اوسـت رهـا        قطع شود، چيزي باقي نمي! اي لحظه

هاي دروغي برويم؟! آيا عاقالنه است انسان آب جاري را رها كرده بـه   مالكرده به دنبال ك
كنـد و بـه فرمـايش     دنبال سراب برود؟! كالم آخر اينكه عاقل خـودش را گرفتـار دنيـا نمـي    

  1را روي دوشش انداخته است.او از دنيا خداحافظي كرده، و افسار  ×علي

  امن از مكر خدا!

ضدش اطمينان قلب اسـت كـه   ،  ـترسد   موهوم مي كه انسان از چيزهايـ خوف مذموم  
اما خوف ممدوح كه انسان  }�أَال بِذكْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب{فضيلت و كمال است؛  ،خود

  ايمني از مكر خداست. مخالفشاز خدا و اعمالش و سوء عاقبت خود ترس داشته باشد؛ 
اي را بـا   كنيم كه: فردي عمل مخفيانـه مفهوم مكر اهللا چيست؟ مكر را اگر اينگونه معني 

 ،دهد كه طرف مقابل از آن خبر ندارد اي انجام ميهدف ضرر رسانيدن به ديگري، به گونه
اما اينكـه   .در رابطه با خدا معني ندارداست و مبرهن است كه چنين مكري از سوي مكاران 

و آنـان مكـر   «، �}ه خَيـرُ الْمـاكرِينَ  و مكَرُوا و مكَرَ اللَّه و اللَّ{فرمايـد:  در آيه شريفه مي
  :»كردند و خدا نيز مكر كرد و خدا بهترين مكركنندگان است

تواند مخفيانه كاري را انجام دهد، براي همـين از   اش اين است كه خداوند بهتر مي معني
گونـه كـه در علـم    همـان  »مشـاكله «صفت مكر متصف شده است.  نيز بهخدا  »مشاكله«باب 

ده اين است كه شما لفظي نظير لفظ طرف مقابل بكار بريد اما قصد ديگـري داشـته   بديع آم
توانـد   خواهيد بفهمانيـد خـدا هـم مـي     باشيد. با استعمال لفظ مكر مانند لفظ طرف مقابل مي

ايمـن نبـودن از    مكر كند و مكر مّكاران را جبران كند اما مكر خـدا غيـر از مكـر آنهاسـت.    
                                                            

 ، مانند آن.45؛ نامه 3البالغه، خطبه ، نهج»ها علي غاربهابحللَألقيت «اشاره به:  .1
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خوف و رجا باشد، و عالوه بر اميدواري، مطمـئن نباشـد كـه خـدا     مكر خدا يعني انسان بين 
أَفَأَمنُوا مكْرَ اللَّه فَال يأْمنُ مكْرَ اللَّه إِالَّ الْقَـوم  {فرمايـد:  ه ميكهيچ كاري با او ندارد چنان

ايمن از مكـر خداينـد كـه اهـل      به زعم خود كساني در اين آيه تصريح دارد ،�}الْخاسرُونَ
  و زيانند.خسران 

  خوف از مكر خدا در مالئك و انبياء

روايات بسياري در حد تواتر رسيده كه مالئك و انبياء الهي از مكر خدا و عاقبـت كـار   
اند و يقين كامل به سرانجام كار خود ندارند. همين شيطان از مالئك الهـي بـود    خود خائف

ه واسطه يك تكبر سقوط شش هزار سال عبادت خدا كرد اما ب ×كه به تعبير حضرت امير
ديگـر   ،دانستند با اين حـال عـاقبتش بـه خيـر نشـد از همـين رو       كرد. شيطان را شيخ عباد مي
وقتـي ايـن چنـين شـد     «وايتي آمـده:  رنها را ترس فرا گرفت. در آمالئك هم عبرت گرفته، 

ه خداوند به آنها وحي كرد كـه چـرا گريـ    2جبرائيل و ميكائيل شروع كردند به گريه كردن.
گونـه باشـيد و از مكـر مـن     كنيد؟! گفتند: چون از مكر تو ايمن نيستيم خدا فرمود: همين  مي

  3 ».ايمن مباشيد
كردنـد.   و جبرائيل از خوف خدا گريـه مـي   6در روايت ديگري آمده است كه پيامبر
كنيد با اينكه شما را در امنيـت قـرار دادم؟! گفتنـد:     خداوند به آنها وحي كرد چرا گريه مي

   4.»تواند از مكر تو ايمن باشد اي خدا! چه كسي مي«
                                                            

 ».كاراندانند خود را از مكر خدا مگر زياندانند؟ پس ايمن نميا پس خود را از مكر خدا ايمن ميآي. «1
. اينكه مالئك چگونه ممكن است گريه كنند معلوم نيست؛ ولي اجماال مالئك مجرد محض نيستند چـون  2

ـ   ولي أَجنحةٍ مثْنـى أُُ(: داراي بال هسـتند كه قرآن درباره آنها فرموده  تـوان گفـت:    ، و مـي )الثَ و ربـاع و ثُ
اند شايد مانند موجوداتي مثالي در عالم خواب كه داري تجرّد برزخي هسـتند، و از   مالئك موجودات مثالي
كنند؛ مانند انساني كـه بـدنش الي پتـو در حـال      اي تجسم دارند براي همين گريه مي سنخ برزخند و به گونه

خندد يـا   رود، گاه مي كند، در عوالم و به جاهاي ديگر مي ميحركت  واش سير  خواب است اما با بدن مثالي
 اش سرجاست. خورد اما بدن طبيعي غذا مي و كند گريه مي

اند كه ما نديديم اما آنچه سـيوطي   . اين روايت را مرحوم نراقي نقل كرده است، شايد ايشان در جايي ديده3
صحابه اسـت و كمـي هـم بـا ايـن مـتن        بلكه از رسد مين 6، نقل كرده به پيامبر93، ص 1در درالمنثور ج
 متفاوت است.

 نقل از تفسير علي ابن ابراهيم القمي.مانند آن ، 280، ص  8ج   . بحار االنوار،4



  365  = دفتر سوم: رذائل و فضائل قوه غضبيه
 

)365 (soode nafs\tipe\1389-2-2 

علـي ابـن     سند نقـل شـده اسـت:    1روايتي در تفسير علي ابن ابراهيم با اين سلسله طبقات
اوُل «ابراهيم طبقه هشتم، از پدرش ابراهيم بن هاشم طبقه هفتم كه كوفي است و گوينـد او:  

انـد بـه او    باب روايات و سندش وسواس داشتهها كه در  و قمي» من َنَشر حديَث كوفيين ِبُقم
اند، از محمد ابن ابي عمير طبقه ششـم از اصـحاب اجمـاع، از ابـي بصـير طبقـه        اعتماد كرده

 7عـرض كـرد يـابن رسـول اهللا     ×روزي ابو بصير به امام صادق :×پنجم، از امام صادق
كنيـه   -اي ابا محمـد  : «فرمود ×مرا بترسان! همانا قلبم قساوت پيدا كرده است. امام صادق

خودت را براي زندگي طـوالني آمـاده كـن [يعنـي ايـن دنيـا و قـدرت و مـال و          - ابو بصير
آمـد در حـالي كـه گرفتـه و      6اند] همانا جبرئيل روزگـاري خـدمت پيـامبر    مقامش رفتني

بـا خنـده بـود ولـي حـاال ناراحـت و        6آمد خدمت رسـول خـدا   ناراحت بود، قبًال كه مي
فرمودنــد: اي جبرئيــل امــروز عبــوس آمــدي! جبرئيــل گفــت: اي   6برعبــوس بــود، پيــام

هـاي جهـنم يعنـي چـه؟!      فرمودنـد: دميـدن   ’هاي جهنم تمام شد. پيامبر دميدن 6محمد
جبرائيل گفت: خداوند امر كرد به آتش كه بر آن هزار سال فوت شود تا اينكه سـفيد شـد،   

هزار سال تا سياه شد و آن آتـش   و در آن دميده شد هزار سال تا قرمز شد، سپس دميده شد
هـاي دنيـا    خورنـد در آب  سياه و تاريك است كه اگر يك قطره از آبي كه اهـل آتـش مـي   

كه در جهنم  ري چكيده شود از بوي گندش اهل دنيا خواهند مرد، و اگر يك حلقه از زنجي
ز اندازنـد روي دنيـا گذاشـته شـود، دنيـا ا     مـي و برگـردن اهـل جهـنم     زراع است 70طولش 

شود و اگر يك پيراهن [يـا شـلوار] از اهـل آتـش را معلـق بـين آسـمان و         حرارتش آب مي
و جبرائيل گريه كردنـد.   6زمين كنند اهل زمين از بوي گندش خواهند مرد! سپس پيامبر

گويـد:   كي را فرستاد كه به آنها بگويد: خدا به شما سالم رسـانده مـي  پس از آن خداوند مَل
جهت گريـه   كنم [يعني بي شما را عذاب مي ،ن كردم و اگر گناه كرديدهمانا من شما را ايم

                                                            
اند به صـورت پلـه    . طبقات در رجال يعني: راويان حديث بر اساس زمان و تاريخي كه در آن حيات داشته1

فرمودنـد: اهـل سـنت     برسانند؛ در اين باره آقاي بروجردي مي ×م معصومپله و طبقه طبقه حديث را به اما
سـال   30اند و ما هم نياز به اين طبقات رجال داريم. لـذا ايشـان بـر اسـاس هـر       بندي كرده رجال خود را طبقه

  يك طبقه، طبقات را معين و مشخص كردند.
، تقريـرات  »ةكتـاب الصـال  «ماده چاپ شـد  هاي پاياني عمر با بركت مرحوم استاد آيكي از آثاري كه در ماه

ايـن اثـر را    .تا زمـان حياتشـان منتشـر نشـد     1بيني استاداهللا العظمي بروجردي است كه با پيش يتدرس فقه آ
انـد. در پايـان ايـن اثـر، طبقـات رجـال حـديث كـه مرحـوم          هـ . ق، تقرير كرده 1377استاد مرحوم در سال 

 ل). ام ويژه داشته، ضميمه و منتشر شده است، (م،اهللا العظمي بروجردي به آن اهتم آيت
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ديگـر   6در ادامـه فرمودنـد: پـس از آن پيـامبر     ×باشيد]. امـام صـادق  ننكنيد و ناراحت 

   1»!جبرئيل را خندان نديد
گويند مـا بـر خـدا توكـل داريـم و امـا گـاهي بـراي يـك           انسانها در زندگي به زبان مي

كنند كه در  شوند، و خود را كوچك مي افراد زيادي متوسل ميحاجت كوچك و حقير به 
  رود.  نهايت اثري هم ندارد و آبروي انسان هم از دست مي

ها به هم نياز دارند چون عاَلم، عاَلم اسباب و مسبات است ولي، نبايـد آنهـا را    البته انسان
توكـل كننـده بـر     پيـامبر  �7عامل مستقل دانسته و متوسل به اسباب شويم. حضرت ابـراهيم 
مالئـك   ،اين غير خدا گرچهخدا بود و حتي دم آخر حاضر نشد از غير خدا چيزي بخواهد 

نمرود از مـردم خواسـت تـا هيـزم      7در ماجراي حضرت ابراهيم د.نو جبرئيل باشـ 
را آتـش زد ولـي    7شد حضـرت ابـراهيم   يك مقدار كمي هيزم هم مي . بابياورند

ري نمادين و شعاري بود كه كار را مردمـي جلـوه   نمرود به دنبال قدرت نمايي، كا
پـس از روشـن شـدن ايـن همـه       هم هيزم آوردند. هادر اينجا حتي خشكه مقدس !دهد

 سـاختن  در آتش عاجز شدند كه شيطان به فريادشـان رسـيد و   ×هيزم، از انداختن ابراهيم
جبرئيـل آمـد و   را پرتـاب كردنـد، در هـوا     ×منجنيق را يادشان داد! پس از اينكه ابـراهيم 
سپس ميكائيـل آمـد   ». حسبي اهللا و نعم الوكيل«گفت: آيا حاجتي داري؟ گفت: اما به تو نه! 

ها و باران در دست  كنم، همانا خزاين آب و گفت: اگر اراده كني همة آتش را خاموش مي
خواهم. سپس مَلـك بـاد آمـد و گفـت: اگـر بخـواهي تمـام         من است؛ گفت: نه از شما نمي

خـواهم. جبرئيـل گفـت: الاقـل از خـدا       از شما نمي !كنم؛ گفت: نه با باد متفرق ميآتش را 
، و همين كه خدا »حسبي اهللا و نعم الوكيل«بخواه داخل آتش نروي! حضرت ابراهيم گفت: 

ُقلْنـا يـا نـار ُكـوني بـرْداً و      {گويد: بيند كافي است. پس از آن قرآن مي وضعيت مرا مي
   2}.هيمِإبرا  سالماً على

موحد و متوكل بر خدا بود؛ اين ادعاي بزرگي بود، خداونـد بـراي    ×حضرت ابراهيم
اينكه خلوص و توكل او را به مالئك بفهماند، آنها را براي امتحان او فرستاد تا معلوم شـود  

                                                            
گونـه   توان گفت: در اين . مي22)، آية 22، ذيل سوره حج ( 81، ص 2تفسير علي ابراهيم القمي، ج   . نك:1

روايات حقايق و امور واقعي و غيبي براي فهم بهتر عامه مردم، با زبان و فرهنگ متداول و معمول ميان آنهـا  
 ل).، (مبيان شده است، 

 .91، ص 4؛ تفسير ثعالبي، ج 70، ح 155، ص 68. نك: بحار االنوار، ج 69)، 21. آيه شريفه االنبياء: (2
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ادعايش بايـد امتحـان شـود؛ پـس از اينكـه در       دهم در مور ×حتي ابراهيم خليل الرحمان
و « ،}و ِإبـراهيم الَّـذي وفَّـى   {گونـه خبـر داد:   بـول شـد خداونـد از او ايـن    امتحان الهي ق

   1.»ابراهيم، كه به عهدش وفا كرد
انسان خداي ناكرده در لحظات مبادا ترسانند براي اين است كه  رواياتي كه انسان را مي

يم و كـار  هايي عارضش شده و منكر توحيد شود؛ و گرنه مـا همگـي گنـه    پاياني عمر، شك
شود تمام اعمال انسـان حـبط شـود. در روايـات      كنيم اما اينها باعث نمي كم و بيش خطا مي

چنـدين   ،آمده اگر كسي با اعتقاد به خدا و توحيد از دنيا برود اگرچه به دليل برخي گناهان
 ،سال در جهنم گرفتاري دارد و بايد تاوانش را پس دهد تا جبران شود ولـي، انسـان موحـد   

حسـادت، عـاق    :برخـي گناهـان ويـژه ماننـد    انجام با انسان در جهنم نخواهد شد. البته مخلَّد 
رود. با اين حال هميشه از خدا بخواهيـد   يك راست به جهنم مي ،ر دائممخ والدين و شرب

از وظـايف خـود را انجـام     بسـياري مـا   نبا فضل و كرم، و نه عدالتش با مـا رفتـار كنـد چـو    
ايم. شما مالحظه كنيد همـين امـر بـه معـروف و نهـي از       شمردهدهيم و آنها را كوچك  نمي

كننـد. اميـر    ها سكوت مي ها در مقابل مظالم و ستم منكر چگونه فراموش شده است و خيلي
امـر بـه   «فرماينـد:   مي ×و امام حسين ×در وصيت پاياني خود به امام حسن ×المؤمنين

د افـراد شـرور بـر شـما مسـلط      معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه اگـر تـرك كرديـ   
ـ َك: «نقـل شـده   9يـامبر پاز هم چنين » شوند و هر چه دعا كنيد مستجاب نخواهد شد مي ا م
شـود. متاسـفانه مـا     گونه كه هستيد بر شما حكومت مـي ، يعني همان»2ميُكَلولي عوا يوُنُكَت

خواهيد كـه  ايم. سعي كنيد از خدا ب تفاوتي را كوچك شمرده گناهاني از سنخ سكوت و بي
مرحوم آيت اهللا العظمـي بروجـردي هميشـه در قنوتشـان      .فضلش را مقدم بر عدالتش بدارد

يعني: خداي مـا! رب مـا! بـا     »كدلعلنا ِبعامال ُت و كضلَفلنا ِبنا عامبنا راله«خواندند:  مي
  فضل خود با ما رفتار كن و با عدالتت رفتار مكن!

  اعتدال در خوف

يداتي كه دربارة خوف شده است، بايد توجـه داشـت كـه اعتـدال در خـوف      با همة تاك
بايد رعايت شده به حد افراط نرسـد، چـون هـر چيـزي كـه در حـد وسـط و معتـدل باشـد،          
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اند كه براي ادب كردن از آن  اي تشبيه كرده مطلوب شارع مقدس است. خوف را به تازيانه

باشد اثري در تربيت ندارد، و اگر چنان شديد  شود، تازيانه اگر خيلي نرم و آرام استفاده مي
باشد كه موجب تلف يا صدمه جسماني يا روحاني شـود مضـر بـوده و مـورد قبـول نيسـت؛       

اي براي واداشتن انسانها به علـم و عمـل، و رسـيدن بـه قـرب خـدا و        خوف نيز چون تازيانه
ي نداشـته باشـد، اثـري    ا اي كم و ماليم باشد كه فايـده  درك لّذت آن است و اگر به اندازه

كننـد   ندارد. خيلي از انسانها خوفشان كودكانه است؛ گاه دل شكسته شده گريه و زاري مـي 
دارد و به مجرد تمام شدن اين حالـت دوبـاره    يا احساسات زودگذر آنها را بر اين امر وا مي

د و به گردند، پس خوفي كه در انسان اثر طوالني مدت نگذار به همان غفلت گذشته باز مي
ايجاد انگيزه نينجامد مانند وسايل تربيتي است كـه بـه انـدازه كـافي از آن بهـره بـرده نشـده        

بـه  اگر خوف به حدي رسيد كه فرد را از رحمت خداونـد مـأيوس كـرد     ،است. و از طرفي
را براي خدا قائل نشد، سـرانجامش ضـاللت خواهـد     رحيميتكه صفت رحمانيت و حدي 

و منْ يقْـَنُط مـنْ رحمـِة ربـه ِإالَّ     {فرمايـد:   يأس از رحمت خدا مي بود، در قرآن دربارة
  . »مأيوس شود از رحمت خدا مگر گمراهانكيست كه « 1}�الضَّالُّوَن

ال ييَأس منْ روِح اللَّـه  {فرمايد:  در جاي ديگر در باره يأسي كه منجر به كفر شود مي
ُقـلْ  {تأكيد دارد كه از رحمت خدا مأيوس نشـويد: در آية ديگري  2}.ِإالَّ الَْقوم الْكافُروَن

َأنُْفسِهم ال َتقَْنُطوا منْ رحمِة اللَّه ِإنَّ اللَّـه يغْفـُر الـذُُّنوب      يا عبادي الَّذيَن َأسَرُفوا على
يمالرَّح الَْغُفور وه يعاً ِإنَّهمانـد، از   شان اسراف كـرده اي بندگان من كه بر خود بگو:« 3}�ج

رحمت خدا مأيوس نشويد، همانا خداوند تمامي گناهان راخواهـد بخشـيد، همانـا خداونـد     
  .»بخشنده و مهربان است

خاطر و شادابي عالوه بر يأس از رحمت خدا، باعث برطرف شدن نشاط  ،خوف افراطي
رع و عقـل  و عالقه، و جايگزيني كسالت در انسـان خواهـد شـد و ايـن حالـت، مبغـوض شـ       
اي اسـت تـا    است، چون خوف اگرچه در ذات خود نقص است، امـا خـوف از خـدا وسـيله    

انسان به كماالت برسند يعني رسيدن به كمال و سعادت انسـاني ذاتـًا كمـال اسـت و حسـن      
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رسيدن به كمال است؛ حال اگر خوف منجر، و باعث رسـيدن بـه ايـن كمـال      ،خوف به تبع
د و چون انسان بايد مظهر صفات خدا باشد، خوفي كه نتوانـد  نشد، في نفسه نقص خواهد بو

  انسان را به اين كمال برساند، كمال نيست بلكه خوفي است كه ناشي از عجز و جهل است.
عالوه بر اين، خوف نبايد باعث ضرر زدن به صحت جسم و عقل شـود، خـوفي كـه در    

يك بيماري محسوب  حد افراط قرار دارد و موجب سلب شدن صحت جسم و عقل گردد،
شود. سهل بن عبداهللا ُتستري يكي از مشايخ عرفا به مريدانش كه افراطـي شـده بودنـد و     مي

عقلتان را حفظ كنيد؛ همانا خدا ولـي  «گويد:  دادند مي روزهاي زيادي به خود گرسنگي مي
  1».[امام و پيامبر]، ديوانه نداشته است

  هاي تحصيل خوف ممدوح راه

 ل يقين به خدا. تالش در تحصي1

اگر انسان به جاي ظن و گمان به خدا، در تحصيل يقين كه شناخت و معرفت كامـل بـه   
خداست بكوشد، به دنبال اين سبب، مسبب كه خوف اسـت خواهـد آمـد. البتـه شـناخت و      
احاطه كامل معلول به علت محال است، پس معرفت اجمالي از صفات خدا براي رسيدن بـه  

ه آمد، قهرًا انسان تهييج خواهد شد كه عملش او را از جهنم دور خوف كافي است. يقين ك
بهشت سوق دهد؛ يقين كه آمد ياد خدا خواهد آمـد و در مقابـل   رضوان الهي و كرده و به 

كند و همة امورش را بـه   و اميد خواهد آمد، صبوري پيشه مي ها رجاء  مشكالت و گرفتاري
  كند. مي رخدا واگذا

 قيامت و عذاب . تفكر دائم در حال2

براي رسيدن به اين سـبب از اسـباب خـوف، بايـد كوشـيد تـا در انـواع و اقسـام عـذاب          
هايي كه موجب خوف است را با دقت و تأمل شـنيد. مطالعـة    آخرت انديشه كرد، و موعظه

نصـب  تواند ميزدند،  حاالت بندگان خائف خدا كه چگونه از خوف عذاب الهي ضجه مي
آن  ×خاص را مطالعه كند مانند خوفي كه علي ئفينچنين حاالت خاالعين انسان باشد. هم

يا الهي و سيدي ومـوالي  هب لي َف« :را اين گونه در دعاي كميل به تصوير كشيده است
، خداي من! گيرم به عذابت صـبر  »صبرت علي عذابك فكيف اصبُر علي فراقكوربي 
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  پيشه كنم اما چگونه دوري تو را تحمل كنم!

 بر عدم علم به كيفيت عاقبت تفكر. 3

تـوانيم احاطـة    همان گونه كه در گذشته هم گفته شد، چون ما معلول حـق هسـتيم نمـي   
چـه   ،دانيم در علم خداوند، عاقبـت امـر   كامل به صفات خدا، مانند علم او پيدا كنيم، و نمي

ان بـا  مـ جايگاهي خواهيم داشت، و امور مقدره ما چگونه است، و چه بسا آخـر عمـر ايمـان   
از دنيا منقطع باشيم ولي، در پايان حيات، اين حالت جاي  هر آنكفر عوض شود، و چه بسا 

خود را با شيفتگي به دنيا عوض كند و براي همين است كه مؤمن قلـبش در عـين رجـاء بـر     
شود و مواظبت بر ادامـة كمـاالت نفسـاني دارد تـا مبـادا در       قرين خوف مي ،رحمانيت الهي
 المـؤمنِ  قلب: «آمده اسـت  6ئل بر آن غلبه كند. در روايتي از رسول اكرمپايان عمر رذا

قلـب مـؤمن   « 1،»هـا ليانفي َغ دِرَتُقلباً من الق دَشَأّنه َأو  حمِنالّر ِعصاِبأن عين مصبإ بيَن
و قلب و انقالب دل مـؤمن   ]يعني مقلب القلوب اوست[بين دو انگشت از انگشتان خداست 

. قلب و انقالب در قلب انسان آنقـدر  »و باال رفتن ديگ جوشان بيشتر است از غليان و پائين
اگر كسي كـه او را  «گويند:  ميبرخي از عرفا مهم؛ و عاقبت او غير قابل پيش بيني است كه 

شناسيم، و سپس ستوني ميان ما و او حايـل شـود و سـپس بميـرد      سال موحد مي 50به اندازة 
دانـيم چـه    عتقاد به توحيد مرده است زيرا در اين مدت كم نمـي توانيم بگوييم بر همان ا نمي

  2».اش حاصل شده است تغييري در عقيده

  

  

  

  

  
�
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  خوف و رجاء
�  

 و تألم و ناراحتي روحي از پديد آمدن امري مكروه كه ممكن الحصول اسـت »: خوف«
  باشد. يم ،اميدواري انسان از پديد آمدن امري محبوب كه ممكن الحصول است»: رجاء«

  توان گرفت: از اين تعريف چند نتيجه مي
حال با هم تالزم دارنـد بـه ايـن     و در عين ؛. بين خوف و رجاء رابطة نقيضين است1

بيان كه: انسان وقتي خوف دارد و به عنوان مثال از سوء عاقبت خود و يا ضرري كه ممكـن  
ضـرري بـه وي امـري     ترسد؛ اين احتمال سـوء عاقبـت، يـا رسـيدن    است متوجه او شود، مي

است يعنـي وجـود سـوء عاقبـت يـا ضـرر. چـون ايـن احتمـال، وجـود دارد و از           » وجودي«
آيد كه انسان به حسـن عاقبـت خـود     ممكنات است، طرف مقابلش كه رجاء است پديد مي

اميد دارد كه ضرري متوجه او نشود يعني، اميدوار است به عدم سوء عاقبـت و عـدم ضـرر؛    
دو از ايـن جهـت اسـت كـه: هـر دو      ايـن بين است. پس تالزم » عدمي«ري رجاء ام ،بنابراين

اسـت و تـالزم دارد بـا    » وجـودي « احتمالي اسـت؛ در خـوف احتمـال ديگـر    امري ممكن و 
آن كه همان رجاء است؛ پس وجود و عدم در عين تناقض با يكديگر، با هـم مـالزم   » عدم«

را در پـي  ـ رجـاء    ـ م الحصـول   عد امكانـ خوف   ـ  هستند چون آنچه ممكن الحصول است
 دارد و هر دو ممدوحند.

؛ يعنـي از  . شرط وجود خوف و رجاء در انسان ممكن بودن هر دو طرف اسـت 2
ايـن  ». رجـاء «؛ و در عين حال بـه آينـده اميـد دارم    »خوف«اي وحشت دارم،  طرفي از آينده

باشـم، ولـي اگـر    ترس و اميدواري وقتي است كه ظن و گمان انجام هر دو طرف را داشـته  
اي كـه يقـين بـر ظـن و گمـان،       يقين به حصول امري يا عدم حصول آن داشته باشم به گونه
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و بـدي،  » انتظار مكروه«غلبه كند، ديگر از موضوع خوف و رجاء خارج شده است و به آن 

گويند. دربارة حقيقت خوف، اعم از مذموم و ممـدوح آن و   و خوبي مي» انتظار محبوب«و 
بـه حقيقـت رجـاء، و    بيشـتر  آن، به طور مشروح توضيح داده شـد امـا در اينجـا     راه تحصيل

 مباحثي درباره آن خواهيم پرداخت:

  حقيقت رجاء

حقيقت رجاء آن است كه: انسـان، اميـدوار بـه حصـول محبـوبي باشـد و در عـين حـال         
وسايل و اسباب حاصل شدن امر محبوب را كه تحت اختيارش اسـت، فـراهم نمايـد. ماننـد     

اميد كشت و برداشت محصولي را دارد. اگـر چنـين انتظـاري دارد     ،كشاورزي كه در زمين
هاي هـرز را از ريشـه    ها را برطرف كرده، علف بايد زمين ناهموار را، هموار كرده، سنگالخ

رآورد و پس از آن، بذر در زمين بكارد، و پس از آبياري، مراقب كشت خود باشـد. و در  د
راحل كشت، داشت و سپس برداشت را رعايت كنـد و پـس از آن،   يك كالم، الزم است م

از خدا وسعت و بركت بخواهد. اگر كسي اين مراحل را انجام نداد، نه زمين را هموار كرد 
نه مراقب كشت از آفات و موانع بود، نه آبياري كرد و فقط چشم به آسـمان داشـت نـامش    

زار و  شاورزي است كـه بايـد شـوره   است. دل انسان همچون زمين ك 1»حماقت«و » سفاهت«
ناهموار نباشد، سپس در آن بذر ايمان پاشيد، پس از پاشيدن بذر ايمـان واعتقـاد بـه حقـايق     

گونـه  هستي، نياز به آبياري، يعني همان عمل صالح، انجام واجبات و مستحبات دارد. همـان 
مـان را بايـد از   هـاي هـرز پـاك كـرد، عرصـة اي      كه در مرحله مراقبت بايد زمين را از علف

پاك و مطهر كرد و پس از آن نگاه و رجاء به آينده داشته باشد كه خداونـد   ،اخالق زشت
انسان را از وسواس شـيطان محفـوظ دارد و عـاقبتش بـه خيـر شـود، و روز قيامـت كـه روز         
برداشت است، بهشت برين جايگاهش باشد. به سورة مختصر اما پر محتواي والعصر با تأمل 

قسـم بـه عصـر و     �}نْسـاَن َلفـي ُخسـرٍ   ِإنَّ اِإل و الْعصِر{فرمايد:  جه كنيد كه ميو دقت تو
مگــر كسـاني كــه ايمــان   }�ِإّال الَّــذيَن آمُنــوا{همگــي انسـانها در ضــرر و زياننـد؛    ،هزمانـ 
اند؛ ايمان نه به ماركس و انگلس و عقايـد سـاختگي؛ بلكـه ايمـان بـه حقـايق جهـان         آورده

                                                            
رفـت؛ از او سـبب بـاال زدن     ها به دزدي معروف بود روزي دامن باال گرفته و راه مـي كه سال  . عباس دزد،1

پرواز تخمي اندازند و داخـل دامـن اينجانـب    دامن پرسيدند او گفت: بدان اميد كه كبوتران آسمان در حال 
 اي لذيذ طبخ كرده، تناول كنم! افتد و من از آن خاگينه
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شـرط   ،پـس از ايمـان  }� و عمُلـوا الصـالحات  {ا، قيامت و هدف خلقت؛ هستي مانند: خد
مانـد كـه كشـت را    ديگر عدِم خسران، انجام عمل صالح است كه مانند آب كشاورزي مـي 

پس سكند. حال كه خودم را با ايمان وعمل صالح اصالح كردم آيا كافي است؟  آبياري مي
عالوه بر اصالح خود، بايد انسانها يكديگر را به حـق  عني ي }�َتواصوا ِبالْحقِّ{�5فرمايد:  مي

سفارش كنند. حال كه به حق سفارش شـد، طبعـًا گرفتـاري و مشـكالت در پـي دارد بـراي       
تواصي و سفارش بـه   ،را در قبال ناماليمات همديگر }�َتواصوا ِبالصبِر{�5فرمايد: همين مي

م وظيفه با زنـدان و پرونـده سـازي مواجـه شـد،      صبر و بردباري كنند. اگر انسان در راه انجا
 ةنبايد خسته و نااميد شود. در طول تاريخ آنقدر پرونده ساختند، آنقدر زندان كردند، اما هم

هميشه نيستند و در نهايت خداوند، حامي مظلومـان و   اينهاپرونده سازان و زندانبانان مردند، 
 �}ى الصاِبُروَن َأجَرهم ِبَغيـِر حسـابٍ  ما يوفَِّإنَّ{فرمايد: صابران و بردباران است؛ قرآن مي
شود، ولي دربـاره   كه بدون حساب و كتاب، اجر داده مي در هيچ كجاي قرآن جايي نيامده

حساب،  فرمايد بي وقتي خدا مي و شود فرمايد: به آنها به غير حساب اجر داده مي صابران مي
گفته شد اگر انساني به مجرد اعتقاد بـه خـدا،    گونه كههمان !حساب است پيداست خيلي بي

خود را موحد قلمداد كند و بر اثر وسوسه و فريـب شـيطان از عمـل صـالح بازمانـده و تنهـا       
  آرزوي فالح و رستگاري داشته باشد، به آن غرور، سفاهت و حماقت گويند.

  رجاء در آيات و روايات

اي كـه  دسته الف:كلي خالي نيست  از دو دسته ،ءآيات و روايات وارد شده درباره رجا
فايده  گويد: اميدواري بدون عمل بي دسته ديگر مي  ب: مطلق بوده و ترغيب بر رجاء دارند،

  به دسته دوم خواهيم پرداخت: ،است. دستة اول اقسامي دارد كه پس از ذكر آن

  اقسام آيات و روايات مطلق رجاء الف.

〇 :ان را از يأس و رحمـت خـدا پرهيـز    آيات و رواياتي است كه انس  قسم اول
  اند چون: داده

َأنُْفسِهم ال َتقَْنُطوا منْ رحمِة اللَّـه ِإنَّ اللَّـه يغْفـُر      يا عبادي الَّذيَن َأسَرُفوا على{ .�
                                                            

 10)، 39مر (. الز1ّ
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يمالرَّح الَْغُفور وه يعاً ِإنَّهمج ز يـأس ا  و اميـدوار كننـده اسـت    بسـيار يـه  آايـن  . 1}الذُُّنوب

گويد: اي بنـدگان   رحمت خدا چون خدا از آن نهي كرده، گناه كبيره است. در اين آيه مي
ايد، از رحمت خـدا مـأيوس مشـويد. سـپس در يـك جملـه        من كه عليه خود اسراف كرده

-مـي  ،ضمير منفصل است و هر سه داللت بر تأكيد دارنـد » هو«و  ،»ِإنَّ«كه صدر آن  ،اسميه

  ة گناهان را خواهد بخشيد همانا او بخشندة مهربان است.خداوند همهمانا فرمايد: 

  ترين گناهبزرگ. يأس 2

بـه او   ×مردي چنان خوف پيدا كرده بود كه به حـد يـأس رسـيده بـود حضـرت اميـر      
  2».تر است اي مرد! گناه يأس تو از رحمت الهي، از همه گناهان ديگرت بزرگ: «فرمود

  از قتل   بدتر . يأس3

در زمـان حكومـت بنـي اميـه در مسـند       ،زهـري  3بن مسلم شـهاب شخصي به نام محمد 
كرد. روزي شخصي را بـه اعـدام محكـوم كـرد و پـس از       به آنها خدمت مي و بودقضاوت 

اجراي حكم از اين جهت ناراحت بود كه نكند به واسطه تمايل حاكميت، حكـم اعـدام او   
قالل قاضـي از حكومـت را   را صادر كرده است. باالخره در دلش ناراحت بود كه چـرا اسـت  

اي  رسـيد بـه گونـه    رعايت نكرده است. او از شدت ناراحتي كم كم داشت به مرز جنون مي
كه زبانش بند آمده بود، براي اينكه شفا يابد او را به مسجد الحـرام آوردنـد؛ حضـرت امـام     

را شـناخت و در   ×پس از طواف سـراغش آمـد او چشـم بـاز كـرد و حضـرت       ×سجاد
ام نگـرانم   درباره احوالش گفت: از اينكه خوني را به نـاحق ريختـه   ×ضرتپاسخ سوال ح

ترسي بدتر است درست است كه  فرمودند: يأس تو از رحمت خدا از آنچه مي ×حضرت
اش  كشي بد است ولي يأس تو از قتل گناهش بيشتر است سـپس فرمودنـد: بـه خـانواده    آدم
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زنده بود، او به روايات  7ن امام سجاد. شهاب از اجداد محمد بن مسلم است. او عمر زيادي كرد و تا زما3
خـوب نبـود و امـام     :انـد او بـا ائمـه    دانسـته  اي كه او را اعلم زمان مـي  و فقه اهل سنت مسلط بود به گونه

خدمتي كه تو به اين حاكميـت  «فرمايد:  اي كه در تحف العقول آمده از او انتقاد كرده مي در نامه ×سجاد
كنـد امـا تـو بـه آنهـا آبـرو        وزير حكومت جـور فقـط بـه او خـدمت مـي      كند، زيرا كني هيچ وزيري نمي مي
 ».دربار حاكميت تأييد حكومت آنهاستبه دهي، تو عالمي و با سواد، و رفت آمدنت  مي
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 ×انـد قبـول كننـد، حضـرت     شـده آنهـا حاضـر ن   ديه پرداخت كن! محمد بن مسـلم گفـت:  
انـد و تـو    اي بگذار و وقت نماز يا هنگامي كه به مسجد رفته پول ديه را داخل كيسه«گفتند: 
  1».شان بينداز شناسند داخل خانه را نمي

حاضـر   بـدهكار اگـر از   طلبكـار ظاهر اين روايت و روايات ديگر اين است كه شـخص  
اش را پرداخت كند. ولـي اشـكالي كـه در ايـن      گونه بدهينيست بدهي را قبول كند، همين

روايت است اين است كه قتل اگر عمد باشد در وهله اول بايد قاتـل قصـاص شـود، و اگـر     
شود؛ مگر اينكه قتل اين چنينـي را   راضي شدند، به ديه تبديل ميگذشت كرده و اولياي دم 

است مقتـول را مهـدور   شبه عمد يا خطا بدانيم؛ چون چه بسا محمد بن مسلم كه قاضي بوده 
  شود. دانسته است كه قتل، شبه عمد محسوب، و قصاص نمي مي الدم و مستحق اعدام

  از مأيوس كردن مردم 6. نهي پيامبر4

اگر آنچه من : «فرمودند ’روزي پيامبر اكرم كهنقل شده براساس يك روايت عامي، 
رفتيـد   مـي ، كرديد د گريه ميزيا ،كرديددانستيد هر آئينه كمتر خنده مي دانم شما هم مي مي

آورديـد. سـپس جبرئيـل     ها و جاهاي بلند و به سينه زده و به سوي خدايتان فرياد برمي به تپه
 6پيامبركني؟! پس از آن،  گانم را مأيوس ميگويد: چرا بند نازل شد و گفت خدايت مي

  2».به طرف مردم بازگشت آنها را اميدوار كرده تشويقشان كرد

  ، و خوف رجاء. عالم واقعي5

نقل كـرده كـه حضـرت     ×شيخ حّر عاملي از معاني االخبار صدوق روايتي از امام باقر
است خبر دهم،  3خواهيد شما را از كسي كه واقعًا فقيه آيا مي«فرمايند:  مي ×امير المؤمنين

يعنـي   4».كسي كه مردم را از رحمت خدا مأيوس نكند و از طرفي از عذاب خدا ايمن نكند
  ا بين خوف و رجا نگه دارد.مردم ر

                                                            
 ؛ روايت صحيحه است.2، ح 296، ص 7، ج الكافي. 1
 39784، ش 655، ص 14. كنز العمال، ج 2
 نيست بلكه در اينجا يعني دانا.. فقيه در اينجا به معني اصطالحي فقيه 3
تـا   يكي از اهالي منبر روي منبر گفتـه بـود:   .7، ح 829استحباب التفكر...، ص  3، باب 4. وسائل الشيعه، ج 4

را داشته باشي اهل بهشتي!! وقتي ايـن را شـنيدم بـرايش     ×ات در خُم شراب باشد، اگر والي علي خرخره
گري است و مـردم  است، اين خود ترخيص در معصيت و اشاعه اباحي پيغام دادم فالني! اين چه كالم غلطي

 را الابالي بار آوردن!
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〇        قسم دوم: رواياتي كه ترغيب بـه رجـاء كـرده، اميـدواري را سـبب نجـات
  :ماننددانند  مي

  ×تذكر به حضرت يعقوب . 1

دانـي چـرا    مـي : «آمده است كه خداوند به او وحـي كـرد   ×در اخبار حضرت يعقوب
سـف را خيلـي دوسـت    علتش اين بـود كـه تـو يو    ها جدايي انداختم؟  ميان تو و يوسف سال
و أَخـاف أَنْ  {:خواستي او را همراه برادرانش بـه گـردش بفرسـتي گفتـي     داشتي و وقتي مي

ترسم گـرگ او را بخـورد، ولـي بـه مـن       چرا گفتي: مي ،�}يأُْكلَه الذِّئْب و أَنُْتم عنْه غافُلونَ
او را حفـظ كـنم نظـر     اميدوار نبودي؟! چرا به غفلت برادرانش نظر داشتي ولي به اينكه مـن 

  2؟!»نداشتي
سفارش يوسف را بـه بـرادرانش بكنـد، ولـي      ×البته منافاتي ندارد كه حضرت يعقوب

در آن لحظه خدا از يـادش رفتـه بـود، و     ×بايد او را در اصل به خدا بسپارد. گويا يعقوب
 خداوند براي امتحان و ادب كردن پيامبرش ساليان طوالني ميان يوسـف و يعقـوب جـدايي   

اي از طرف يعقوب  پس از آنكه برادران يوسف با نامه: «انداخت. در برخي منابع آمده است
عازم مصر شدند جبرئيل بر يعقوب نازل شد كه خدا تـو را خطـاب كـرده كـه: اي يعقـوب!      

هايت و گوشت بـدنت   گردانم، آنچه از مال تو، چشم من، يوسف و برادرش را به تو باز مي
كنم، اين كـار را بـا تـو كـردم تـا ادب       گردانم وپشت تو را محكم مي يم را بر  كه الغر شده

  3».شوي! ادب مرا قبول كن

  . اميد و رجاء در آخرت2

مانـد و در ايـن    نقل شده است مردي هزار سال داخل آتش جهنم مي 6از پيامبر اكرم
د گويـد برويـ   اي بخشنده! خداونـد بـه جبرئيـل مـي     !دهندهدهد اي خداي منت مدت ندا مي

گويـد: جهـنم را چـه جـايي      ق تعالي ميح .آورند ميدر محضر خدا او را  .ام را بياوريد بنده
فرمايـد: بـه جـاي اولـش بـاز گردانيـد [چـون         است خدا مي ييافتي؟! گفت: خيلي جاي بد

                                                            
 13)، 12. يوسف (1
 176)، 12، (ج 4العلوم، مجلد   . احياء2
 ، از تفسير عياشي.129، ح 313، ص 12؛ بحار االنوار، ج 332، ص 2ج  فيض القدير؛ 40. همان، ص 3
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رود  اهلش بود و بايد مجازات شود]، سـپس آن عبـد همـين طـور كـه بـه سـوي جهـنم مـي         
گويـد خـدايا ايـن آوردن و بـردن      كند! [حتمًا توي دلش مـي  گردد و به عقب نگاه مي برمي

كنـي؟! عبـد    گردي و به چـه نگـاه مـي    گويد: برمي خداوند به او مي براي چه بود اي خدا!]، 
خدايا اميدوار بودم پس از اخراج از جهنم ديگر مرا به جهنم باز نگرداني! خداوند  د:يگو مي
   1».فرمايد: او را به بهشت ببريد مي

ظه كنيد! همين توجه و اميد به خدا در آن عالم كه روز برداشـت اسـت هـم سـبب     مالح
نجات انسان است، پس چرا در اين دنيا كه روز كشت است، به خـدا توجـه و اميـد نداشـته     

  باشيم؟!

  خير دنيا و آخرت زمينةبه خدا،  يد. حسن ظن و ام3

×ما در كتاب علي: «فرمايند مي ×امام باقر
روزي بـر   6يـامبر اكـرم  ايم كـه پ  يافته 2

فراز منبر فرمودند: قسم به خدايي كه جز او نيست، به هيچ مؤمني خيـر دنيـا و آخـرت عطـا     
اش بـه او، و حسـن خلـق بـا مـردم، و       شود مگر بواسطه حسن ظن بـه خـدا و اميـدواري    نمي

  غيبت نكردن. مؤمنين را 
پـس از توبـه و   كنـد   قسم به خدايي كه جز او نيست، هـيچ مـؤمني را خـدا عـذاب نمـي     

مگر به واسطه سوء ظنش به خدا و كم گذاشتن از اميدش و غيبـت كـردن مـؤمنين     ،استغفار
شود مگر اينكه خدا هم نزد حسن ظن بندة مؤمنش را؛ و گمان عبد مؤمن به خدا خوب نمي

كند كه بنده مؤمن به او حسن ظن داشته باشد و  خدا كريم است و حيا مي اينكهاست، براي 
حسن ظن را عملي نكند و خلف وعده كند. پس نسبت به خدا حسن ظن داشته و بـه  او اين 

   3».سوي خدا رغبت كنيد
〇   قسم سوم: آيات و رواياتي كه حاكي از استغفار مالئك و انيباء براي مـؤمنين

  است مانند:
                                                            

 39439، ش 511، ص 14ز العمال، ج ؛ كن230، ص 3. مسند احمد حنبل، ج 1

نوشـته يـا    را مـي  6كتابي داشـته كـه فرمايشـات پيـامبر     ×شود كه علي . از روايات بسياري استفاده مي2
هـم   :شود كه اين كتاب در اختيار اهل بيت است. اجماالً استفاده مي ×هاي خود حضرت امير فرمايش

داده، و همـان   اهميت مي 6كلمات حضرت رسولبه  ×اند. علي بوده و از آن كتاب مواردي نقل كرده
 بودند. 6زماني كه ديگران به دنبال مال و مقام بودند، به دنبال كتابت فرمايشات پيامبر اكرم

 2، ح 71، ص 2، ج الكافي. 3
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  . استغفار مالئك1

مالئكـه بـا حمـد    «� 1}رضِااللمنْ في  الْمالئكَُة يسبحونَ بِحمد ربهِم و يستَغْفُرونَ{
. اهـل زمـين آنهـايي    »ند براي اهل زميننك گويند و طلب غفران مي پروردگارشان تسبيح مي

استغفار انسان اجابت نشود، اگر مالئك براي انسان طلب  اينكهكه استحقاق دارند. بر فرض 
  گذارد. ي آنان را زمين نميروبخشش كنند، خداوند 

بوتي و ايجابي است ث: ستايش خدا بر صفات »حمد«تسبيح اين است كه:  تفاوت حمد و
: يعني منزه بودن خدا از نقائص كه به آنهـا  »تسبيح«گويند، و  مي» جماليه«كه به آنها صفات 
اول خدا را از  ،»هللاهللا و الحمد سبحانَ«گوئيم:  گويند وقتي مي مي» جالليه«صفات سلبيه و 

دانـيم. اگـر    كنيم و سپس كماالت و فضائل را از خـدا مـي   يه ميصفات سلبي و نواقص تخل
بـار   33اكبـر، و سـپس   بـار اهللا  34، اول 3قت كنيد در تسبيحات زيارت حضرت معصومهد

كه  شود؛ يعني تسبيح مقدم بر حمد الهي است، بار الحمدهللا، گفته مي 33اهللا، و سپس سبحان
  2تر است. تيطبيع ÷اين نسبت به تسبيحات معروف حضرت زهرا

  6. استغفار رسول اكرم2

زندگي و حيات، و مرگ من، براي شـما خـوب   : «فرمايند نقل شده كه مي 6از پيامبر
كـنم امـا    دهم و شـرايع را تشـريع مـي    ها را قرار مي چون براي شما سنت ؛ام است اما زندگي

د شـود واگـر اعمـال شـما خـوب باشـ       براي اينكه اعمال شما بـر مـن عرضـه مـي     ؛مرگ من
كـنم. در ايـن حـال يكـي از      مي غفرانشوم و اگر بد باشد برايتان از خدا طلب  خوشحال مي

فرمودنـد: زمـين گوشـت مـا را     ’ شـوي! پيـامبر   منافقان گفت: شما داخل قبر پوسيده مـي 
  3».شود خورد و جزء زمين نمي نمي

〇 ار شود تـا اسـتغف   كار مهلت داده مي به گنه  گويد: قسم چهارم: رواياتي كه مي
  كند مانند:

ر غفَاستَ إن ل من ُغدوةِ إلي الليل فإذا أذنب أَج  إِنَّ العبد: «نقل شده ×از امام صادق
                                                            

 5)، 42. الشوري(1
  د دارنـد،  گونه كه قبالً مرحوم استاد فرمودند، برخي از قـدماء و معاصـرين هـم بـه همـين نظـر اعتقـا       . همان2
 ل).، (م
 .، مانند آن31903، ش 407، ص 11؛ كنز العمال، ج 582، حديث 191، ص 1. من اليحضره الفقيه، ج 3
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شـود، اگـر    او مهلـت داده مـي  بـه  شـب   عبد وقتي گناه كرد از صـبح تـا  « 1،»ليهب عكتَم يلَ
  .»شود استغفار كرد برايش نوشته نمي

سي كه گناهي كرد هفـت سـاعت بـه او    ك: «واد شده ×در روايت ديگر از امام صادق
اال هو الحي القَيوم و اَُتوب  اهللا الذي ال اله استغفُر :شود اگر سه بار گفت مهلت داده مي

ساعاتي كه در روايات به آن اشاره شده معلوم نيست ساعت  2».شود گناهش نوشته نمي الَيه،
ز زمان است كه بـه انسـان مهلـت    اي ا رسمي كه شصت دقيقه است، باشد، بلكه منظور قطعه

  شود. داده مي
〇 كنـد   شـفاعت مـردم را مـي    6گويد: پيامبر قسم پنجم: آيه و رواياتي كه مي
  :چون

يعني خداي تو آنقدر به شفاعت تو ترتيـب اثـر    3}�ك ربك فَتَرْضىيو لَسوف يعط{
شـود حتـي    اضي نمير 6پيامبر«دهد تا تو راضي شوي. روايتي ذيل اين آيه هست كه:  مي

  4».يك نفر از امتش داخل آتش شوند
، 5»متير من أُُبائتي ألهل الكَادخرت شفاع: «نقل شده 6در روايت ديگري از پيامبر

  .»ذخيره كردم شفاعت خودم را براي گناهان كبيرة ُامتم«
از يكـديگر شـفاعت    نيـز، و حتـي مؤمنـان    ^شود كه ائمه از روايات ديگر استفاده مي

شـود،   كنم و پذيرفته مي من روز قيامت شفاعت مي: «است كه 6روايتي از پيامبر .كنند مي
تـرين از مؤمنـان هـم     شـود، و پسـت   كنند و قبول مي من شفاعت مي :و اهل بيت ×علي
شفاعت از نظر قرآن، شيعه و سني در جاي خودش  6».توانند تا چهل نفر را شفاعت كنند مي

اش  تامه براي غفـران و بخشـش گناهـان نيسـت، و بايـد زمينـه      مسلم است، اما شفاعت علت 
اگر نقائصي داشـت  و عمل صالح است ايمان و توسط خود انسان فراهم شود، شرط مهمش 

                                                            
 1، ح 437، ص 2،ج الكافي. 1
 2. همان، ح 2
 5)، 93. الضحي(3
 448، ص 2؛ شواهد التنزيل، ج 359؛ مفتاح الفالح، ص 91، ص 83. بحار االنوار، ج 4
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و ال يشْـفَعونَ إِالَّ لمـنِ   {فرمايـد:  قرآن مـي  .جبران خواهد شد :و ائمه 6توسط پيامبر

  .»كنندعت نميو جز براي كسي كه او رضايت دهد شفا«، �}ارتَضى

〇 2شوند. قسم ششم: رواياتي كه داللت دارد شيعيان مخّلد در آتش نمي  
〇      قسم هفتم: آياتي كه حاكي از اين است كه اصل وجـود آتـش جهـنم بـراي

لَهـم مـنْ   {دهـد:   آن، اولياي خودش را هشـدار مـي   با و خداوندكافران خلق شده است 
كفـار  �"#	7  «� 3}تَحتهِم ُظلٌَل ذلك يخَوف اللَّـه بِـه عبـاده    فَوقهِم ُظلٌَل منَ النَّارِ و منْ

و {. »خواهد بندگانش را بترسـاند  سايباني از آتش، و زيرشان هم آتش است خدا با اين مي
 .»تشي كه براي كافران مهيا شده اسـت آبپرهيزيد از « 4،}اتَُّقوا النَّار الَّتي ُأعدت للْكافرِينَ

رسـد مگـر كسـي كـه      نمـي تـش  آبـه  « �5}الَّذي كَـذَّب و تَـولَّى    يصالها إِالَّ الْأَشْقَىال{
  .»و روي گرداندكرد تر از همه باشد، آن كس كه تكذيب  بدبخت

شوند  بنابراين، اصل آتش، براي كافران خلق شده است و اگر مؤمناني هم داخل آن مي
د نـ و پس از آن تاپايان، مخلَّد در بهشت خواهبراي خالص شدن از معاصي انجام شده است 

 :كه آبادي را، روي منبر تأكيد داشتاهللا آسيدعلي نجفشد. خدا رحمت كند مرحوم آيت
كار است كه اين همه آدمي كه آفريده به جهنم ببرد اين جهنم مثل ترسـونك  مگر خدا بي«

  ».شاءاهللا اهل نجاتيداست كه ماها گناه نكنيم، شما ان
يعنـي همگـي از آتـش عبـور      ،�}و إِنْ مـنُْكم إِالَّ وارِدهـا  {فرمايـد:  ينكه قرآن مياما ا

در برخـي   و كنيد، كه مراد، عبور از روي پل صراط است. پل صراط همـين ديـن اسـت    مي
اند. كه يكي از مصاديق بـارز ديـن اسـت.     تفسير كرده »7صراط علي«روايات صراط را به 

كه در حقيقت همان آتش است ـ، بنا شـده، كـه     ي دنيا ـ  پس دين همين صراط است كه رو
برخي از روي آن مثل برق خاطف، برخي پياده، برخي لنگان لنگان و برخي سـينه خيـز، در   

                                                            
 28)، 21. االنبياء (1
 146، ص 65. فضائل الشيعه، همان؛ بحاراالنوار، ج 2
 16)، 39مر(. الز3ّ
 131)، 3. آل عمران(4
 16ـ  15  )،92لليل(. ا5
 71)، 19. مريم(6
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اش، چگـونگي حركـت خـودش را     داريحال حركت هسـتند، و هـر كـس بـه ميـزان ديـن      
  كند. مشخص مي

〇 مانند: خداوند قسم هشتم: آيات و روايات وسعت عفو، مغفرت و رحمت  

خداوند صاحب مغفرت براي مـردم  « ،1}ُظلْمهِم  و إِنَّ ربك لَُذو مغْفرٍَة للنَّاسِ على{
  .»است با اينكه مردم ظالمند

روزي رسـول  «كنـد:   بن يمان كه يكي از اصحاب اسـت نقـل مـي    يفةاحمد حنبل از حذ
فكر كرديم مشكلي پـيش آمـده و    اي كه ما از ما غايب شد و نزد ما نيامد، به گونه 6خدا

  د آمد. نديگر نخواه
د و به قدري طوالني بـود كـه   نداي طوالني به جا آور ظاهر شدند سجده 6وقتي پيامبر

. وقتي سر از سجده برداشتند فرمودنـد: خداونـد بـا مـن دربـارة      نداما فكر كرديم از دنيا رفته
ه كنم؟ مـن عـرض كـردم: اي خـدا!     كه با آنها با اين تشتت افكارشان چ 2امتم مشورت كرد

بنـدگان توأنـد. سـپس مجـددًا مشـورت كـرد و مـن همـان          اينهاخواهي بكن!  هر كاري مي
. ايـن  3»كنم زير نميه جواب را دادم وخدا فرمود: اي محمد! من تو را در رابطه با امتت سر ب

 النَّبِي و الَّذينَ آمُنـوا  يوم ال يخْزِي اللَّه{ماجرا و مانند آن در تفسير اين آيه شريفه آمده:
هعانـد ذلـت    و كسـاني كـه بـا او ايمـان آورده     6ت به پيـامبر مخداوند روز قيا :يعني �4}م
شـود و هـركس را او    زمينه شفاعت او فراهم ميو دهد. چونكه پيامبر دلسوز امت است  نمي

  شفاعت كند، خدا خواهد بخشيد.
يـا كـريم العفـو! يعنـي اي     «فرمودنـد:   ×حمـان روايت شده كه روزي ابراهيم خليل الر

داني تفسير كريم العفو چيسـت؟   خدايي كه عفو بزرگ و كريمانه داري! جبرئيل گفت: مي
خداونـد   5».كند بخشد و با كرمش آنها را به حسنات تبديل مي اين است كه خدا بدي را مي

                                                            
 6)، 13. الرعد (1
گونه روايـات، مقصـود از مشـورت، مشـورت معمـول و اصـطالحي نيسـت كـه         . بر فرض صحت سند اين2

اسـت كـه    6پيـامبر به اش جهل خدا باشد بلكه كنايه از تفويض و اختيار برخي امور مربوط به امت الزمه
اي خـدا! هـر كـاري    «فرمايـد:  ا تسليم محض است و بنابر اين روايـت مـي  در مقابل ارادة خد 6البته پيامبر

 ل). ، (م،»خواهي بكن مي
، 4؛ و نـك: در المنثـور، ج   182)، ص 12، (ج 4العلوم، مجلد  ؛ احياء6، ح 76. نك: امالي صدوق، مجلس 3
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خـدا نـه تنهـا     ت باشـد؛ و مّناذيت بخشيم با  مثل من و شما نيست كه اگر به كسي چيزي مي

   1كند. بخشد بلكه اعمال بد ما را به حسنه تبديل مي بدون منت مي
گفته شده در حديث قدسي  �}فَُأولئك يبدُل اللَّه سيئاتهِم حسنات{ فرمايد: قرآن مي

ه نفع برند؛ و خلـق نكـردم كـ   آنها از من تا  فريدمآمن خلق را : «فرمايد ميآمده كه خداوند 
ـ : «نقل شده اسـت  6از نبي اكرم 3،»از آنها نفع برم ،من ـ ذي نفسـي بِ واّل يرحـم  أَاهللا  ،هد

قسم به خدايي كه جانم به دست اوست، خـدا  «، »دهالَوبِ فيقةِالشَ الوالدةِ نَم ؤمنِالم هعبدبِ
  4.»تر است از مادري كه نسبت به فرزندش بسيار مهربان است به بنده مؤمنش رحم كننده

بخشـد كـه    خداوند سبحان آنقدر مي: «نقل شده كـه  6وايت ديگر از رسول خدار
كرد خدا اين قدر مغفرت و رحمت دارد، تـا جـايي    هيچ كس به ذهنش خطور نمي

كشد به اين اميد كه، رحمـت   بيند، سرك مي كه شيطان هم وقتي اين وضعيت را مي
  5.»خدا شاملش شود

〇  كفـاره   ،مؤمنـان   د بالهـا و گرفتـاري  قسم نهم: رواياتي است كه داللـت دار

  :گناهان آنهاست
ـ  حـظُّ  يهنم و هح جيق نْي ممالح: «فرمودند 6روايت شده است كه پيامبر ؤمنِالم 

و »تب از چركي جهنم است و بهره مـؤمن از آتـش همـين آتـش تـب اسـت      «، 6»ارِالّن نَم .
                                                            

ها صحبت كند، جمعيـت زيـادي هـم جمـع      اي ه بود اصفهان بر عليه توده. روزي مرحوم آقاي فلسفي آمد1
فرسـتادند.   دايم صـلوات مـي   و ها هم جمع زيادي را آورده بودند و براي بر هم زدن منبر اي شده بودند. توده

اين آقـاي فلسـفي   «خواست منبر برود آمد پاي منبر و فرياد زد:  ها وقتي آقاي فلسفي مي يكي از داش مشدي
خواهد منبر برود، به جز ايشان كسي حق صلوات چاق كردن ندارد اگر كسي براي بـر هـم زدن مجلـس     مي

گفـت: ديگـر كسـي جـرأت      و يك فحش ركيكي نثار كرد. آقاي فلسـفي مـي  »! صلوات فرستاد همين جا...
يبـدلُ  G: نكرد مجلس را بر هم بزند و من يادم آمد اين فرد گرچه حرف بدي زد ولي كارش از مصاديق آيه

سناتهِم حيئاتاهللاُ سF .است 
 70)، 25. الفرقان (2
 . اين حديث را مرحوم نراقي در جامع السعادات ذكر كرده و آدرس آن يافت نشد.3

 213االنوار، ص  ة؛ مشكا503الواعظين، ص  ضة. رو4
  ؛ تفسـير ابـن كثيـر،    101؛ و نك: االحاديث الطوال للطّبراني، ص 188)، ص 12، (ج 5. احياء العلوم، مجلد 5

 154، ص 2ج 
 بعضه. 290، ص 3. تفسير الصافي، ج 6
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بشارت باد بر تـو، خـدا   »  دند:از مريضي عيادت كرده و به او فرمو 6روايت شده كه پيامبر
اش از آتش همـين   كنم تا بهره آن را بر بندة مؤمن مسلط مي ،فرمايد: تب آتش من است مي
چـه بسـا گرفتـاري و بالهـاي     و هاي كوچك است  ها و گرفتاري تب يكي از مرض 1».باشد

ي الَّـذ {آيد، اينها همه بـراي سـاخته شـدن و امتحـان ماسـت:       بزرگ ديگري سراغ آدم مي
خدايي كه مرگ و زندگي را پديد « ،�}خَلَقَ الْموت و الْحياةَ ليبُلوُكم أَيُكم أَحسُن عمًال
خـوش   تـا انـد   ما را به اين دنيا نيـاورده ». آورد تا شما را بيازمايد كه كدام يك نيكوكارتريد

انـد تـا بـا ايـن زيـر و       دهمـا را آور  ؛نق بزنيم ، به خداعارض شد بر ماباشيم كه اگر گرفتاري 
   مان شناخته شود. ها هويت واقعيها و بال بم

اهللا اسـت.  بال براي نزديك شـدن و قـرب الـي    »للوالءالبالء «گويند:  بر همين اساس مي
البته بايد هوشيار بود كه در بال و مصائب مغلوب نشويم و با صبر و بردباري از كـوران آنهـا   

  پيروز بيرون آييم.

  عمل فايدگي اميد بيبي روايات ب. آيات و

توليـد  گونه كه در گذشـته گفتـه شـد، دل انسـان ماننـد زمينـي اسـت كـه مراحـل          همان
شت، داشت و برداشت را، بايد در آن انجام داد و سپس به اميد عاقبت ااعم از ككشاورزي 
بـه  چشم اميد به خدا داشت. آنچه از آيات و روايات ذكر كـرديم بـراي ترغيـب     ،به خيري

» اعمال صالح«پردازيم كه شرط رجاء را  اصل رجاء بود ولي در اينجا به آيات و رواياتي مي
  دانند مانند: مي

إِنَّ الَّذينَ آمُنوا و الَّذينَ هاجُروا و جاهدوا في سبِيلِ اللَّـه  { ؛فرمايدخداوند مي. 1
اللَّه تمحونَ ررْجي كايمان آوردند و كساني كه هجرت كرده  همانا كساني كه« ،3}ُأولئ

                                                            
. خدا رحمـت كنـد مرحـوم حـاج آقـا رحـيم       111، ص 3كافي، ج ال؛ و نك: 250، ص 8ج   . بحار االنوار،1

ارباب را؛ ما مبحث حميات قانون بوعلي سينا را نزد ايشان در اصفهان خوانديم، ابن سينا چهل و هشـت نـوع   
را آنجا ذكر كرده است. قانون بوعلي براي اولين بار كه صنعت چاپ در اروپا اختراع شـد چهـل چـاپ    تب 

همـان  ـ خورد و كتاب اول در اروپا، در مباحث پزشكي بود. گفته شده قانون بوعلي ترجمه طـب جـالينوس    
 سالگي، آن را تأليف كرده است. 18تا  16است كه بوعلي از   ـژالين 

 2 )،67. الملك (2
 218)، 2(  . البقره3
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شرط اميدواري  ،در اين آيه». ها به رحمت خدا اميدوارنداين ،و در راه خدا جهاد نمودند

به رحمت خدا را، ايمان، سپس اعمال صالحي چون: هجـرت و جهـاد در راه خـدا ذكـر     

  كرده است.

ـ ٰمن دا يسالكَ: «نقل شده 6از پيامبر اكرم . زيركي به اميد تنها نيست؛2 ه و ن نفس
ملَ لععد الموتو األ ما بنْحمق م ه انفس وتبعـ هـا و تَ ٰاه آدم «، 1»نـةَ علـي اهللا الج  ٰيمّن

كند  زيرك كسي است كه، نفسش دين و ايمان داشته باشد و براي پس از مرگش عمل مي
  .»ايدنمبهشت آرزوي و احمق كسي است كه، هواي نفس را تبعيت كرده و از خدا 

گوينـد   كنند و مي قومي گناه مي«عرض شد:  ×به امام صادق . اميد دروغين؛3
انـد تـا مرگشـان     گونه در معاصـي  ما به خدا اميد داريم كه ما را رحم كند و همين

دهند به آرزوهاي دنيوي ادامه دهند؛  فرمودند: اينها ترجيح مي 7رسد! حضرت مي
ند. كسي كه به چيزي اميد دارد آن را طلـب  به خدا اميد ندار اينها !گويند دروغ مي

 2».ترسد از آن گريـزان اسـت   رود، و كسي كه از چيزي مي كند و سراغ عمل مي مي
اش اين است كه اگر كسي به بهشت و رحمت الهي اميدوار است بايد همـراه   معني
  ترسد بدنبال معاصي نرود. عمل صالح انجام دهد و اگر از آتش مي ،اميد

اي از دوسـتان   دسـته : «عرض شـد  ×به امام صادق ،اميدواران دروغين دربارة همين
گويند: ما بـه رحمـت خـدا اميـدواريم!      شما بر معاصي اصرار دارند و از طرفي مي

انـد كـه    گويند! اينها دوستان ما نيستند، اينها كساني فرمودند: دروغ مي ×حضرت
يزي اميد دارد بـرايش  آرزوهاي دنيوي در دلشان رجحان پيدا كرده و كسي كه به چ

  3».كند كند و اگر از چيزي هراس دارد، از او فرار مي كار مي

  ميزان خوف و رجاء در انسان

توأمان خوف و رجاء بر اساس عقل و نقل مطرح وجود پس از اينكه لزوم يك پرسش: 
دارد؟ آيـا در علـم   وجـود  اي براي كسب هر يـك از خـوف و رجـاء     شد؛ آيا ميزان واندازه

                                                            
 124، ص 4؛ مسند احمد حنبل، ج 79، ص 74. بحاراالنوار، ج 1
 4، ح 357، ص 67؛ بحار االنوار، ج 6، ح 68، ص 2ج  ،الكافي. 2

 .عة؛ بحار االنوار، همان، والحديث مرفو5همان، ح   ،الكافي. 3
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  شود كه ترس كجا و رجاء كجا؟ به اين سوال پاسخ داده مي اخالق
خوف و رجاء در ذات و اصل، موضوعيت ندارند، بلكه طريقت دارنـد؛ بـه ايـن    پاسخ: 

نفساني اهميتي ندارنـد بلكـه    فضائلمعني كه: خوف و رجاء هر يك به عنوان يك اصل در 
كننـد. بـه عنـوان     سـان ايجـاد مـي   اي است كه در وجود ان انگيزهزمينه و اهميت آنها ناشي از 

مثال داروهايي كه در علم پزشكي بـراي معالجـه امـراض روحـي و جسـمي توسـط طبيـب        
شود، به آن مقـدار اهميـت دارد كـه مـرض را بـر طـرف كـرده و صـحت را بـاز           تجويز مي

اي براي رسيدن به هـدف كـه صـحت     خود دارو موضوعيتي ندارد و وسيله ،گرداند و گرنه
ائـل  رذاي است براي هدم  وسيله ،خوف و رجاء هم مانند دارو .باشد است، ميجسم يا روح 

، و به كسب فضائل بپردازد. مثال ديگر: در اصـول  رذائلو ايجاد انگيزه در انسان تا به تخليه 
بـاالي بـام بـرو!     :گويند: اگر مولي به عبـدش بگويـد   فقه براي وجوب مقدمه يا عدم آن مي

كنـد او بـا نردبـان، يـا      من، صعود به باالست، حال تفاوتي نمـي اش اين است كه هدف  معني
اي براي صـعود   پريدن، امر مولي را اطاعت كند. خوف و رجاء هم وسيلهبا طناب و يا حتي 

هـا و  به كماالت هستند. اندازه و شرافت خـوف و رجـاء بـا توجـه بـه تنـوعي كـه در انسـان        
  شود، بنابراين: امراض آنهاست سنجيده مي

اي ميـزان خـوف    انساني به مرض يأس و نااميدي دچار شده است و به اندازه ،گاهالف: 
گويد: ما  بيند، و چنان مأيوس شده كه مي در او باال رفته، كه رحمت خدا را از خود دور مي

شود  يأس او باعث مي ،كنيم. پس شويم، پس نبايد دنيا و لّذات آن را رها  عاقبت به خير نمي
د. آنكه طبيـب روح  و واعـظ اسـت، بايـد بـراي چنـين افـرادي آيـات و         كه سراغ گناه برو

روايات رجاء را بيان و تشريح كند به حدي كه، او را از اسراف و افـراط در خـوف نجـات    
  داده به حد اعتدال برساند.

انساني در گرداب طغيـان و گنـاه فـرو رفتـه و از مكـر، عـذاب، و انتقـام الهـي          ،گاهب: 
سم مهلكـي   ماننداي چنين افرادي اگر آيات و روايات رجاء بيان شود غفلت كرده است. بر

افزايد. در اينجا طبيـب روح، واعـظ، و حتـي خـود آن      است كه روز به روز بر فسادشان مي
بايست در كسب خوف بكوشـد، و در آيـات و روايـات خـوف، و سرگذشـت       شخص، مي

ور كند؛ تا براي تـرك گناهـان   هاي جانسوز جهنم را براي خود تص خائفين نظر كند، عذاب
  انگيزه در او ايجاد كند.

مساوي بودن خوف و رجاء باعث انگيـزش بـراي تـرك گنـاه و انجـام عمـل        ،وگاه ج:
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  شود در اينجا بايد كوشيد هر دو را به موازات و حد اعتدال كسب كرد. صالح مي

ان كـه يكـي از   بنابراين بايد در ايجاد اعتدال ميان خوف و رجاء كوشـيد، و بـه هـر ميـز    
ديگري به مرحله افراط يا تفريط رسيد، توسط قوه عاقله ـ كه پادشـاه كشـور بـدن اسـت ـ ،       
آن دو را به حد وسط و اعتدال بازگرداند. در اينجا به برخي از آيات و رواياتي كـه دربـاره   

  پردازيم: شود حد اعتدال اصلح است؛ مي خوف رجاء است و از آنها استفاده مي
گويـد:   قرآن خوف و رجاء را قرين هم ذكر كرده و در وصف مؤمنـان مـي   خداوند در

. در آيـه ديگـر فرمـوده:    »خوانند ما را بـا رغبـت و تـرس    مي« 1،}و يدعونَنا رغَباً و رهباً{

}ويعهم  نَدبعاًرطَم فاً وخواننـد در حـالي كـه هـم      مومنان خدايشان را مـي يعني « 2،}خَو

! يـا بنـي  : «انـد  سـفارش فرمـوده   ×به امام حسن ×. حضرت امير»ارندترس و هم طمع د
كَانك  يتَقبلها منك، وارج اهللا رجاء لم رِضاألَ هلَا هتيتَك إن اَانَّ ٰريوفاً تَخَ اهللاَ فخَ

اي از خـدا بتـرس كـه اگـر تمـام       بـه گونـه  « 3،»لـك  رهافَغَلو أتَيتَه بسيئات أهل األرِض 
كند، و به خدا چنان اميد داشته باش كـه   ا انجام دادي از تو قبول نميهاي اهل زمين ر خوبي

  .»بخشد اي، خدا تو را مي اگر تمام گناهان اهل زمين را انجام داده
و  خيفـةٍ لَيس من عبد مؤمنٍ إالّ و في قلبِه نـوران: نـور   : «روايت شده ×از امام باقر

هيچ بندة مؤمني نيست مگـر اينكـه در دلـش دو    « 4،»ن هذا لَم يزد علي هذانور رجاء، لو وزِ

  .»نور است: نور خوف، و نور اميد به خدا، كه اگر يكي وزن شود، از ديگري بيشتر نيست
بـه   ×عـرض كـردم: در وصـيت لقمـان     ×گويد بـه امـام صـادق    مي ةحارث بن مغير

 مطالـب عجيبـي   ×فرمودند: در وصاياي لقمان ×پسرش چه مطالبي بوده است؟ حضرت
اي كه اگـر   بترس! به گونه 5ترين آن اينكه به پسرش گفت: از خداي عزوجل بوده و عجيب

كند، و از طرفي به خدا اميدوار  اي، خدا تو را عذاب مي تمام نيكي جن و انس را انجام داده
                                                            

 90)، 21. االنبياء (1
 16)، 32. السجده(2
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 13، ح 71، ص 2ج   ،الكافي. 4
. عزّوجل تركيب شده از؛ عزيز: صفت ايجابي يعني غلبه كننده، و جلّ: جالل و صـفت سـلبي، يعنـي منـزه     5

 بودن خدا از نقائص.



  387  = دفتر سوم: رذائل و فضائل قوه غضبيه

 

)387 (soode nafs\tipe\1389-2-2 

   1».كند اي خداوند تو را رحمت مي باش كه اگر گناهان جن و انس را انجام داده
و  فيع النفِسجاء َشو الرَّ القلِب رقيب وفالُخ« نقل شده: ×دقم صاو همچنين از اما

عارفًا كاَن اِهللابِ كاَن نم اِهللا َنم كننـدة دل و اميـد    تتـرس مراقبـ  « 2،»اجيـاً ٰليه رِإخائفًا و
خـوف دارد و هـم   او شفاعت كننده نفس انسان است و هركس به خدا شناخت دارد هم از 

  .»اميدوار استبه او 

  بهتر رجاء در دو مورد كاربرد

، بر اثر سستي و تنبلي، فقـط واجبـات     اش زياد است ـ  ممكن است انساني ـ كه نمونه . 1
رود. در  الهي را انجام داده، اما سراغ اعمال مستحبه چـون اذكـار و نمازهـاي مسـتحبي نمـي     

 اينجا بايد خواص مستحبات براي او تشريح شود تـا بـه اميـد كسـب ايـن خـواص و فضـائل       
تحريك شده، با اميدواري، آنها را انجام دهـد. فوايـد و خـواص مسـتحبات در رفـع برخـي       

 واجبات، و ايجاد طراوت و شادابي در انسان، بركسي پوشيده نيست.و نواقص 

خواهد توبه كند  گري است كه هرگاه مي كاربرد ديگر رجاء، دربارة انسان عصيان. 2
آب كند كه  دمد و به او القاء مي را در روح او مي شيطان او را اغوا كرده، يأس و نااميدي

شود! تو قابل اصالح نيستي و بهتر است تا آخر عمر به  ات قبول نمي گذشته! توبه سرتاز 
خوشي بگذراني! درباره اين شـخص، و بـراي سـركوب يـأس و اغـواي شـيطان، بايـد از        

َتْقَنُطـوا مـْن رحمـِة    ال {داروي رجاء بهره گرفته شود و اين آيات بـر او عرضـه شـود:    
{و:» و از رحمت خدا مأيوس نشويد« 3،}اللَّه  ـْن تـابمل ِإنِّي َلَغفَّار و همانـا مـن   «؛ 4}و

تـوان   تـا توبـه كـرده، و اميـدوار شـود كـه مـي       ؛ »ام براي كسي كه بازگرددبسيار بخشنده
 مشمول رحمت الهي شد.

  عمل بر طبق رجاء برتر از خوف

شـوند   بـر عمـل صـالح مـي     شاء و هم خـوف چـون موجـب انگيـز    گفته شد كه هم رج
                                                            

 1، ح 67، ص 2ج   ،الكافي. 1
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ممدوحند؛ اما اگر ايجاد انگيزش براي عمل صالح و ترك رذائل را به عنوان هـدف اصـلي   
در نظر بگيريم، عمل كردن بر طبق كداميك از اين دو به عنوان وسيله بـر ديگـري، برتـري    

  دارد؟
شـة هـر يـك از ايـن دو را مـورد      براي رسيدن به پاسخ، بايد ديـدگاه عمـل كننـده و ري   

كنـيم: در حـاكميتي كـه حـاكم آن از      بررسي قرار دهيم. قبل ازهر چيز، مثالي را مطرح مـي 
زور و  :تواند مـردم را مطيـع او قـرار دهـد يكـي      برداري دارد دو عامل مي مردم انتظار فرمان

 .حاكميـت عشق، محبـت و رضـايت مـردم از     :غلبه، زندان، شكنجه، قهر و تملق؛ و ديگري
ه حـاكميتي كـه   كـ ارزش اسـت و چنان  ، بـي اسـت  عامل اول به دليل اينكه بر خالف طبيعـت 

  :دگوي حاجي سبزواري ميبراساس زور و غلبه باشد، دوام ندارد، همان گونه كه 
ــا  ــاً كمــ ــون دائمــ ــر ال يكــ   والقســ

  

  لــــم يــــك بــــاَألكثر فلينحســــما  
  

ــة  ــة والعنايـــ ــي الحكمـــ   اذ مقتضـــ
  

ــة    ــن لغايــ ــلِّ ممكــ ــال كــ   إيصــ
  

ــا  ــٍل بماهيتهـــــ ــة فاعـــــ   علَّـــــ
  

ــا   ــه باّنيتهـــــ ــة لـــــ   1معلولـــــ
  

حركتي است كه با زور و فشار شكل گرفته و بر خالف طبيعـت اسـت   » قَسري«حركت 
اش و بر اين اساس، حاكميتي كه پشـتوانه  و چون زور و فشار، قهر و غلبه؛ خالف طبع است

نـدگاري اسـت بايـد باعـث     اگر حاكميتي بـه دنبـال دوام و ما   اين عوامل باشد دوام ندارد و
  عشق و اميدواري مردم به خود شود كه اطاعت مردم را در پي دارد. ،عالقه
خواهيم بدانيم منشاء و ريشه هر يك از خـوف و رجـاء چيسـت و ريشـه      با اين مثال مي 

كداميك بر ديگري شرافت دارد؟ ريشه خوف از خدا؛ ترس از عدالت، انتقام او، و ترس از 
كنـد   ت. در اينجا انسان، خدا را موجودي خشن و جبار كـه قلـع و قمـع مـي    گناهان خود اس
  رود. و بر اساس اين ترس به دنبال كسب فضائل و طاعات مي !فرض كرده

؛ نزديكي و قُرب عبد به خدا و معرفت بيشتر و دوستي او بـا  و اميد به خدا ريشه رجاءاما 
دا را پادشـاهي همـراه زور و غلبـه    خداست. اينجا عبد دوست دارد محبوب خدا شود. او خـ 

رود؛ امـا او حسـن ظـن بـه      داند زور و غلبه در جاي خودش به كار مـي  داند، اگرچه مي نمي
دارد مطيـع   راجي چون خدا را دوست مي عبد ،رحمت و محبت الهي دارد؛ در رجاء ،رأفت

كه واجـد   ترسد؛ در رجاء عبد چون كمال پذير است به خداوندي اوست، نه اينكه از او مي
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ورزد، و وقتـي طالـب كمـال اسـت و او را      همة كماالت، و از نقائص بريء است، عشق مـي 
كنـد كـه محبـوبِ كمـال      به او عشق ورزيـده و كـاري مـي    ،داند مستجمع تمام كماالت مي

اهللا اسـت و   دهد، بـه آرزوي لقـاء   راجي اگر عبادتي انجام مي واقعي كه خداست، باشد؛ عبد
خواهد اين قفس شكسته، از آن پركشيده، و بـه   ن تنگي است كه هر آن ميدنيا براي او زندا
  محبوبش برسد.
شود عاملي كه: موجب انگيزش شود اما ناشي از غضب  مشخص مي ،توضيح حال با اين

و انتقام خدا باشد، ارزش كمتري دارد نسبت به عاملي كه: ناشي از رحمت، رأفت و محبت 
داند كه خدا  داند كه شرّي در او راه ندارد؛ او مي محض مي عبد اميدوار، خدا را خير .است

افاضة خير و احسان كند؛ پس البد بـه مـردم    خاليقهستي را خلق كرده است براي اينكه به 
به اين حسن ظن به خدا ترغيب شده، و از سـويي، سـوء ظـن بـه     در دين رحم خواهد كرد. 

  خدا در آيات و روايات نهي شده است:
}ُكمذل و  داُكـمَأر ُكمِبَرب ي َظَنْنُتمالَّذ سـوء ظنـي كـه بـه خـدا      و ايـن بـود   « �1}َظنُُّكم
و َظَنْنُتم َظنَّ السوء و ُكْنُتم َقومـًا  {همين باره: رو د »ده استرشما را هالك ككه داشتيد 

  .»هستيد در خورِ هالكتو شما قوم  شما ظنّ و گمان بد برديد«� �}ًبورا

مرا «وحي كرد:  ×آمده كه خدا به داود حديثيحب خدا و حسن ظن به او در  درباره

دوست بدار! و دوست بدار كسي كه مرا دوست دارد و مرا نزد َخلقم محبوب كـن!  

داود سوال كرد چگونه تو را نزد خلق محبوب كنم؟ خدا فرمود: مـرا بـه كارهـاي    

ام، همانـا   بـه آنهـا داده   هاي خـوبي  خوب و زيبا ياد كن، يادشان آور كه چه نعمت

نقل شده كه يكي بزرگـان كـه بيشـتر     3».شناسند مردم پس از اين از من جز زيبايي نمي
كرد در خواب ديد كه در مقابل خدا قرار گرفته اسـت و   ابواب رجاء را براي مردم ذكر مي

در كـردي؟ او   اي ابـواب رجـاء را بـراي مـردم ذكـر مـي       به چه انگيـزه «گويد:  خدا به او مي
جواب گفته بود: براي اينكه تو را نزد مردم محبوب كنم، خدا هم فرمود: حال كـه مـردم را   

گرچه بايـد بشـارت بـيش از انـذار باشـد و حتـي المقـدور        ». محب من كردي تو را بخشيدم
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واعظان بايد مردم را به خدا اميدوار كنند ولـي، يـك اسـتثناء هـم وجـود دارد و آن زمـاني       

تن مردم در اميال، شهوات و گناهان، غلبه بـر اعمـال صـالح داشـته باشـد و      است كه، فرو رف
اگر بخواهيم از رجاء و اميدواري بيش از اندازه سخن بگـوئيم، موجـب غفلـت بيشـتر آنهـا      

  ها را در نظر گرفت. خواهد شد؛ بنابراين بايد ظرفيت
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  سوء ظن
�  

لوقين است، دربارة سوء ظن به خالق، رذالت و عالج سوء ظن گاه به خالق، و گاه به مخ
  و به طور خالصه:آن، در باب خوف و رجاء بحث كرديم. 

  مذموم بودن سوء ظنَّ به خدا

دهـد مصـلحت اسـت،     چون خداوند عالم به حقايق امور است پس هركـاري انجـام مـي   
ز نظـر روحـي   ها فقر است. برخـي انسـانها ا   ها غنا، و مصلحت برخي چنانچه مصلحت برخي

نيز مصلحتشان نيز برخي  1داراي ظرفيت آنچناني نيستند كه خدا آنها را از فقر به غنا برساند؛
در غنا باشند. در هر دو صورت آنكه در غنا و آنكه در فقر است، هر دو را  در اين است كه
د ؛ و خـودش را نبـاز  ل، اگر كسي چـه فقيـر باشـد و چـه غنـا     كند، و در مقاب خدا امتحان مي

سوء ظن به خدا از گناهان بزرگ است، چـون او   ،دهد. بنابراين خداوند اجر و مزدش را مي
بـه خـدا گمـان بـد بـريم كـه او خيـر و         ـنعوذ باهللا   ـداند و ما نبايد   را ميخالئق مصالح امور 
  اش را در نظر نگرفته است. خوبي بنده

  ريشة سوء ظن به مردم

است. كسي كه به ديگران ظن و گمـان  » نفس ضعف«و » ترس«، مردمبه  ريشه سوء ظن
                                                            

  گويد: . سعدي شيرازي، در اين باره مي1
ــيم عــالَم را نهــاد     ــه هفــت اقل   آنك

  بينــي ار كوتــاه دســت   گــر توانــا 
  اينكه مسكين است اگـر قـادر شـود   
  گربــــه محــــروم اگــــر پرداشــــتي

  

ــود داد     ــق ب ــه الي ــي را هرچ   هركس
  هركه را بيني چنان بايد كـه هسـت  

  هــا كــزو صــادر شــود پــس خيانــت
  تخــم گنجشــك از زمــين برداشــتي
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بد دارد علت آن حقارت و كوچكي نفس اوست. چنين شخصي هميشه فكرش درگير ايـن  

بـه محـض اينكـه     و دارند وابستگان اوها و افكار بدي درباره او و  است كه ديگران چه نقشه
شده و دنبال آن را   به آن معتقدبدون تأمل و بررسي، كند  فكر باطلي درباره ديگران پيدا مي

  برد. گيرد و در نهايت هميشه در ترس، غم و غصه به سر مي مي

  سوء ظن در آيات و روايات

از بسـياري  « :خداوند به مؤمنان سفارش كرده استگونه كه قبالً گفته شد، همان ـ الف
علتش هم روشن است؛ چون عـالوه   1.»ها گناه استها پرهيز كنند كه بعضي از گمانگمان

شود، به دنبال سـوء ظـن بـه ديگـران،      بر مشكالتي كه بر خود انسان از اين ناحيه عارض مي
حـال آنكـه بـه حـق و مطـابق واقـع نبـوده         ،ممكن است اقدام عملي عليه آنها صورت گيرد

  است.
و َظَنْنـُتم َظـنَّ السـوء و    {دانـد:  در آيه ديگري ظنّ و گمان را باعث هالكت مـي ب. 
َقو ورًاُكْنُتمدر و  ».هسـتيد در خورِ هالكـت  و شما قوم  ،يدبردشما ظن و گمان بد « ،2}مًا ب

ـ : «كند كه ديگري همين نكته را تاكيد ميآيه  ،همين راستا ي كـه بـه خـدا پيـدا     به واسطه ظنّ
  3.»كرديد، هالك شديد

 خيكن َأع كك و بصَرب سمعذَِّك: «فرمايد به محمد بن فُضيل مي ×امام كاظم ج.
ـ  كلَ ًة فقاَلساموَن َقمسَخ كدْنع دِهَش ْنِإَف ـ وًال َفَق صـ ُقد گـوش و  يعنـي:  « ،4»همبذِّه وَك

اي و او  اي يـا شـنيده   ات تكذيب كن! بگو: شـايد اشـتباه ديـده    چشمت را دربارة برادر ديني
عليـه تـو حرفـي زده، يـا      فرديمنظور خيري داشته است، اگر پنجاه قسامه شهادت دهند كه 

را تكذيب اند كه شهادت دادهكند، او را تصديق، و آنها  ري كرده و خودش تكذيب ميكا
نـه   !تكـذيب كـن  آنهـا را  گويـد   پنجاه قسامه يعني پنجاه نفر قسم بخورند. و اينكـه مـي   !كن

را  خـود  به حرفشان ترتيب اثر ندهيد و عمل بـرادر دينـي  اينكه به آنها اتهام دروغ زنيد بلكه 
  و با توهم توطئه او را از هستي ساقط نكنيد. حمل بر صحت كنيد

                                                            
1 .Gا نَّ بعضن الظّنِّ اوا كثيراً مبها الَّذينَ آمُنوا إجتَنيا ايلظَّنِّ إِثمF)12)، 49، الحجرات 
 12)، 48. الفتح،(2

3 .Gُّكم أَََرداُكمو ذَلكم ظَُنُكم الّذي ظَنَنُتم بِرَبF)23)، 41، فصلت 
 11، ح 214، ص 72؛ بحار االنوار، ج 125، ح 147، ص 8، ج الكافي.  4
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َضـع  : «فرمايـد  درباره سوء ظن نداشتن و حمل بر صحت كردن مي ×حضرت اميرد. 
ـ  رجـت مـًة خَ كلظـننَّ بِ ، وال َتنهم بكغلما ي ه حتي يأتيكنحسلي َأع َأخيك َأمَر ْنم 

نحـو  امر بـرادرت را بـه نيكـوترين    يعني: ، 1»ًالحمم يِري الَخها فلَ دِجَت  نتَأوءًا وس  خيكَأ
 اثـر بررسـي و دقـت و تحقيـق،    يعني تا زماني كه بـر    .قرارده! تا چيز ديگري بر آن غلبه كند

ات  اي كه از برادر ديني هر كلمه وبرايت امري ثابت شود، آن را حمل بر خوبي و خير كن! 
  مكن!حمل بدي تواني حمل بر خير و خوبي كن و بر  خارج شود تا مي

  چند نكته درباره گمان بد

هـاي نفـس شـمرده     اينكه سوء ظـن از خباثـت   يكي از علل اثر گمان بد در جامعه؛ .1
داند، خداوند بـر انسـانها لطـف     شده و حرام است اين است كه: اسرار مردم را فقط خدا مي

امـش در كنـار   مردم بـا آر است يكديگر پوشانده است؛ چون خواسته از ها را  كرده، و باطن
هم زندگي كنند و اگر هميشه از باطن يكديگر مطلع باشند، يا ظن و گمان بد به هم ببرنـد،  

پاشد. بنابراين، انسان تا به عيان و علم، يقين پيدا نكرده كـه   نظام جامعه انساني از هم فرو مي
ن عملي از كسي سرزده است، حق ندارد توهمات ذهني خود را كه حاصـل القـاءات شـيطا   

تـرينِ   مورد توجه قرار داده و ديگران را در معرض تهمت قرار دهد. شيطان كه فاسـق  ،است
كنـد. قـرآن دربـاره فاسـق      ها با سوء ظن، دشمني و بدبيني ايجاد مي هاست، ميان انسان فاسق
ايتـان  راگر فاسـقي ب « �2}ْن ُتصيبوا َقومًا ِبجهاَلٍةفاسٌق ِبَنبٍإ َفَتبيُنوا أََِإْن جاءُكم {گويد:  مي

. »مبادا ندانسته به مردمي از روي جهالـت آسـيبي برسـانيد    ،ن كنيدتحقيق و تبي ،خبري آورد
شيطان نيز در گـروه فاسـقان اسـت و اگـر خبـري آورد، نبايـد او را تصـديق كـرد، اگرچـه          
الم خبرش همراه با قرائن هم باشد، و اگر قابل تأويل است بايد حمل بر صحت كرد. مثالً عـ 

بزرگواري به دربار حاكمي ظالم رفته است، گمان نبريد كه حتماً براي گرفتن پول يا تأييـد  
حكومت جور و فسق رفته است و شايد، براي وسـاطت گرفتـار، و يـا يـك زنـداني مجبـور       

دهـد، حمـل برصـحت كـرده      شده آنجا پا بگذارد؛ يا حتي اگر دهان كسي بوي شراب مـي 
ده، يا به زور به او خورانده شده است؛ يـا دختـر و پسـري بـا هـم راه      بگوئيد: حتماً اشتباه كر

                                                            
 21، ح 199، ص 72؛ بحار االنوار، ج 3، ح 362، ص 2ج   ،الكافي. 1
 ؛ اين آيه شأن نزولي دارد، به كتب تفسيري مراجعه شود.6)، 49ت(. الحجرا2
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روند ما حق نداريم جلوي آنها را گرفته سوال كنيم چه نسبتي باهم دارند. اين سـوء ظـن    مي

 حرام است و از اول بگو! شايد خواهر برادرند يا نامزد همديگرند.

آنها، چه از سـوي حاكمـان و    مردم در جامعه، و سوء ظن بهامور خالصه اينكه كاويدنَ 
پاشـد. مگـر در مـواردي     شود و قوام جامعه از هم مي بدبيني ميرشد چه خود مردم، موجب 

  كه شاهد، بينه و داليل محكم و متقن در بين باشد.
سـوء ظـن، ناشـي از    گاهي گونه كه اشاره شد  همان خبث باطن؛با رابطه گمان بد  .2

تر و نفس خود را برتر از ديگـران   خود را بزرگ ضعف نفس و خبث باطن است؛ كسي كه
كند و چون خودش خبث باطن دارد  داند، به ديگران به نظر كوچكي و حقارت نگاه مي مي

نگرد؛ و در عوض كسي كـه حسـن ظـنّ بـه ديگـران       ديدگاه مي ينبندگان خدا را هم با هم
سالمت نفس به مردم  چنان طهارت نفسي دارد كه خود را برترين محسوب نكرده با و دارد

پوشـاند و   مـي آنهـا را  ل بر صحت كرده، منگرد. انساني كه عيوب ديگران را ح و جامعه مي
يم النفس است. و بر عكس، آن كس كه عيوب را ظاهر لكند، انساني س ها را ظاهر مي خوبي
 النفس اسـت و ايـن عمـل، جـز از منـافق، از     پوشاند، انساني مريض ها را مي كند و خوبي مي

 آيد كه: از كوزه همان تراود كه در اوست! كس ديگري بر نمي

شـود غيـر از    آنچه كه دربارة حمل بر صحت گفته مي گمان خوب در امور مهمه؛ .3
توانـد   امور مهمه است. در امور مهمه بايد تحقيق و تفحص كرد و به صرف حسن ظـن نمـي  

هـاي   ي، فرمانـداري وديگـر مسـؤليت   خانه، يا اسـتاندار  كسي را مثالً به اداره كشور، وزارت
مهم گماشت. چه بسا اين شخص قابليـت، و شـأن ايـن مقـام را نداشـته باشـد و مـال، جـان،         
عرض مردم، و منابع اقتصادي كشوري را به باد دهد. بنابراين حسن ظنّ و حمل بر صحت و 

 دقت، با توجه به موارد و شرايط متفاوت است.

فقـط بـا    ،اعمـال مثـل: زنـا، لـواط، سـحق و قيـادت       بعضـي از  فرار از دو سوء ظن؛ .4
اما غيـر از ايـن    .شهادت دادن چهار شاهد، آن هم با شرايط خاص به خود، قابل اثبات است

كند. پيامبر  ، معموالً دو شاهد عادل كفايت ميامري چهار مورد، در ديگر موارد براي اثبات
اّنمـا  : «فرمودنـد  ردند و مـي ك هم به علم غيب خودشان در باب قضاوت عمل نمي 6اكرم

م باأليماِنُكيَناقضي ب والبيهـا و شـاهدها قضـاوت    مقسـ يعني: من بين شما به واسـطه   »نات
يك شاهد عادل از امري خبر آورد، در بـاب خبـر واحـد    به جاي دو نفر، حال اگر  كنم.مي
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ه خبر واحـد  گويند: حال ك اين شهادت حجيت وجود دارد. برخي ميدر  شود: گفته مي ثقه
عادل ثقه در احكام شرعي حجت است، دربـارة موضـوعات خـارجي هـم بـه طريـق اُولـي        

  حجيت دارد؛ كه البته اين نظريه مخالفيني دارد.
بنابر اينكه شهادت و خبر يك عادل ثقه حجت باشد، اگر يك نفرِ عـادل مـورد وثـوق،    

دو  اينجـا چـه بايـد كـرد؟    خبري درباره كسي داد و ما يقين به صحت خبر وي نداريم حال 
گويـد و اگـر او را بـه     عـادل اسـت و دروغ نمـي    ،دارد: از طرفي اين شـخص وجود محذور 

دروغ گويي متهم كنيم داخل در سوء ظنّ خواهد شد و گنـاه بزرگـي اسـت و نسـبت دادن     
اگر به شهادت و خبـر او ترتيـب اثـر داده     ،كذب به او، نسبت ناروايي است. از طرف ديگر

ديگري را از روي گمان بـد   فردر حالي كه براي ما يقين به خبر او حاصل نشده ـ ،  شود ـ د 
اش  ايم، و اين هم از مصاديق سوء ظن است و گاه اعمال ناروايي دربـاره  متهم به امري كرده

بِين و ميانـه، عمـل كـرد بـدين     ابايسـتي بِينـ   اينجـا در اينجا چه بايد كـرد؟!   ،گيرد صورت مي
توان گفت دروغ  چون فرد عادلي دربارة شخصي خبر داده است، نمي صورت كه: از طرفي

شــاء اهللا اشــتباه كــرده و شــايد  كنــيم و بگــوييم ان گفتــه؛ بلكــه اينجــا بايــد حمــل برصــحت 
بـه خبـر و گـزارش او     چون يقين و بينه شـرعي نـداريم   و بر او مشتبه شده است موضوعي

شـايد   ،آمـده و گـزارش  يـه او شـهادت   و از طرفي، كسـي كـه بـر عل    دهيم.ترتيب اثر نمي
تـوان بـر آنهـا     كارش از باب تقيه، يا از روي اكراه و اجبار يا موارد ديگري بـوده كـه مـي   

حمل بر صحت كرد و نبايـد بـه هـيچ    عمل هر دو طرف را حمل كرد. در هر صورت بايد 
 .طرف سوء ظن داشت

ايد از آن اجتنـاب كـرد.   سوء ظنّ، امري ناپسند و حرام است و ب سوء ظن اختياري؛ .5
اگر گمان بد بردن بر اسـاس امـور اختيـاري     :اينجا وجود دارد اين است كهكه اي  ولي نكته
امري غير اختيـاري اسـت و    ،توان آن را برطرف كرد ولي، خواطر نفساني و شك است، مي

خواهي نخواهي سراغ انسان خواهد آمد. آنچه كه در شرع و عقل از آن نهـي شـده، گمـان    
و  به دل و قلب انسان گره خـورده باشـد و در اعتقـاد    عالوه بر اختياري بودن،دي است كه ب

حاصل شود كه اعتقاد قلبي انسان را دستخوش تغيير  گمانيانسان اثر گذارد ولي، اگر  عمل
ي اسـت داخـل مـوارد سـوء ظـن      قرار ندهد و در پي آن عملي انجام نشود، چون غير اختيار

 ها نيز مطلوب است.گونه گماننفس از اين شود، گرچه تخليه نمي
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  پرهيز از مواضع تهمت

به ديگران حرام است به همين موازات، انسان خود را در  داشتنگونه كه گمان بد همان
را در معـرض   خـود كسي كـه   زيرااز سوي شرع نهي شده است.  نيزمعرض اتهام قرار دهد 

كشـد.   اهم كرده و گناه آنان را به دوش مـي تهمت مردم قرار داده، زمينة معصيت آنان را فر
ـ وا مُقإَت: «شده نقل ’ روايتي است كه از پيامبر ،يكي از روايات معروف در اين باره واقع 

ن « :، يا»مالُتهالتهمم عيافتيم عبـارتي اسـت   روايي كتب مصدر  در ، ولي آنچه كه ما»مواض
ك و مـواطَن    إيـا : «دنيـا برونـد  خواسـتند از   مـي  هنگـامي كـه   ×از وصاياي حضرت امير

را زنند وارد مشـو! روايـت ديگـري     ، يعني به مكان و مجلسي كه به تو گمان بد مي1»الُتهمة
كسـي كـه خـود را در معـرض تهمـت      : «نقـل فرمـوده كـه    ×از اميرالمؤمنين ×امام رضا

و خـودش را   نكردهكنند، مالمت  دهد، كساني را كه به او سوء ظن پيدا مي ديگران قرار مي
چون خودش باعث سوء ظن ديگران شده است. دليل اينكه اگر كسي علـت   2».مالمت كند

و ال َتسبوا الَّذيَن يدعوَن مـْن دوِن  {شد گناهكار است، آية شـريفه:  و سبب انجام گناهي 
مشركان فحاشـي نكنيـد كـه    كافران و  به خداي« :يعني �3}اللَّه َفيسبوا اللَّه عدوًا ِبَغيِر عْلٍم
پس   شويد، . و چون شما سبب فحاشي آنها به خدا مي»دهند آنها بدون علم به خدا فحش مي

ـ يَكيف َتـرون مـن   : «نقل شده 6ايد. در همين باره از پيامبر اكرم مرتكب گناه شده سب 
ـ عم! ينَ 6بويه؟! فقالَأ بسبويه؟! فقالوا: هل من احد يَأ سبـوي اَ ب فيـره  غ وَنيسـب 
بينيـد كسـي را كـه بـه پـدر و مـادرش        چگونه مـي  از مردم سؤال كردند: 9پيامبر، 4»ويهبَأ

شود كسي به والـدينش فحاشـي كنـد؟!     سوال كردند: آيا مي 6كند؟! از پيامبر فحاشي مي
فرمودند: بلي! اگر كسي به پدر و مادر ديگران فحش بدهد و آنها هم در عـوض بـه پـدر و    

گويـا   ،و فحش بدهند در حقيقت او كه سبب فحاشي ديگـران بـه پـدر مـادرش شـده     مادر ا
  است! خودش اين عمل را انجام داده و گناه اصلي را او انجام داده 

                                                            
 .;؛ به نقل از امالي صدوق4، ح 90، ص 72. بحار االنوار، ج 1
 91ـ  90. درباره دوري از مواطن تهمت، نك: بحاراالنوار، همان، ص 2
 108)، 6. االنعام(3
 نند آن.، ما164، ص 2؛ مسند احمد حنبل، ج 235، ص 10. سنن بيهقي، ج 4
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  از يك سوء ظن 6پيشگيري پيامبر

صفيه دختر حيِيِ ابن أخطب كه يكي از بزرگان يهود در قلعه خيبر بود، توسط مسـلمين  
با او ازدواج كرد. روايت شده  6دواج كرده و زن عاقلي بود، پيامبراسير شد، وي دوبار از

ماه رمضان در آن اعتكـاف كـرده   درب مسجد كه دهه آخر با صفيه  6روزي پيامبر: «كه
حبت كردن آنها صشاهد  ندكرد از انصار كه از آنجا عبور مي دو تنكردند.  صحبت ميبود 
و جـواب سـالم آنهـا را داد     ،را صـدا زد  مـرد انصـاري  دو  6پيـامبر  ند و سالم كردند.بود

يـا  سبحان اهللا : ندمرد انصاري گفتدو ! ديكوقت فكر بد نكني ،فرمود: اين همسرم صفيه است
گونـه   ما به شما گماني جز خير و خوبي نداريم، حضرت فرمودند: شـيطان همـان   !رسول اهللا

ست، ترسـيدم شـيطان   هاي انسان جريان دارد، در روح انسان هم جاري ا كه در خون و رگ
  1».دوارد شود و به من سوء ظن پيدا كني شمابر 

كند، و از طرفـي   با آن عظمت از خودش در مقابل سوء ظن احتمالي دفاع مي 6پيامبر
سـوء ظـن وجـود دارد     6خواهد آن مرد انصاري دينش حفظ شود. وقتي درباره پيامبر مي

ري كـه از آن برداشـت معصـيت شـود،     دربارة ما حتماً هست، بر اين اساس انسان نبايـد كـا  
مردم بـه   و خوبند ولي دشمن هم دارند و همة هايي هستند كه اورع، صالح انجام دهد. انسان
  گويد: كنند. شاعر عرب مي نگاه نمي آنهايك چشم به 

  و عين الرضا عن كل عيب َكليلِة          و لكنَّ عين السخط تبدي المساويا
هـاي او خسـته اسـت يعنـي      از او راضي اسـت از ديـدن بـدي    انساني كه چشم او هميشه

هـاي او   كند بـدي  بيند ولي كسي كه با چشم غضب به اين انسان نگاه مي هاي او را نمي بدي
  كند. هايش را بد ظاهر مي كند، و خوبي را ديده و ظاهر مي

اثر نكنـد  هركه با بدان نشيند اگرچه نيز طبيعت ايشان درو «گويد:  سعدي در اين باره مي
منسـوب شـود بـه خمـر      ،به طريقت ايشان متهم گردد و گر به خراباتي رود بـه نمـاز كـردن   

  .»خوردن

  معالجة سوء ظن

پس از اينكه متذكر رذيلت و فساد سوء ظن شدي؛ اگر دربارة ديگـران گمـان بـدي بـه     
ذهنت خطور كرد، آن را حمل بر صحت كن و مگذار اين گمان بـد، باعـث روي گردانـي    
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و دل تو از او شود. سعي كن ارتباط خود را با او ادامه داده، اكرامش كني و حـالش را  قلب 

بپرسي! اگر در گذشته بر او اعتماد داشتي، اعتمادت را ادامه بده! و حتي بيشتر از گذشته بـا  
خواطر سـوء را بـه تـو القـاء نكنـد.       ،او گرم بگير تا شيطان از اغواي تو مأيوس شود و ديگر

امور مهمه خواهي نخواهي ممكن است اعتماد اوليه خدشه دار شود، ولي اگر يقـين  البته در 
  اش را رها كن! نداري دنباله

گونه باشـند كـه اگـر لغزشـي از هـم ديدنـد خوشـحال         افراد جامعه نسبت به هم بايد اين
بايـد   نيـز  نشوند بلكه، در خفا همـديگر را نصـيحت و ارشـاد كننـد. البتـه در بـاب نصـيحت       

ب باشند كه از لغـزش ديگـران خوشـحال نشـوند چـون ممكـن اسـت باعـث شـود بـه           مواظ
ترم و من باعـث  رحتماً من از ديگري ب :هريك بگويد و يكديگر با چشم حقارت نگاه كنند

از  بايـد  دهـد  شدم او از گناه نجات يابد! بلكه اگر ديگري را مورد نصيحت و اندرز قرار مي
هـاي خـود ناراحـت اسـت و آن را نقصـان       از كـژي گونـه كـه    روي دلسوزي باشد و همـان 

 ديگريانسان گر به حال  داند، از عيب ديگري براي خود او، ناراحت باشد. اگر نصيحت مي
هـم   ،غصه خورد و با اين حال او را نصيحت و اندرز داد، و او عمل خـالف را تـرك كـرد   

رفتـه   اوه كمـك  اجر نصيحت را دارد و هم اجر حزن و غصة مصيبت او را كه سبب شـد بـ  
آن شـخص هـم    كارهـاي خيـر   در اجـر و ثـواب   ،و در عين حال ش تباه شودآخرت نگذارد

  شريك است.
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  سوء خلق، حسن خلق
�  

  . سوء خلق1

انسان بد اخالق انساني است بد كالم، صـورتي گرفتـه و منقـبض دارد، دايـم در حـزن،      
ون مردم از او دورند، جاذبه نـدارد تـا   كشد، چ خورد و عذاب مي درد و غم است، غصه مي

كنند تا بـا او برخـورد    مردم را به خود جذب كند، مردم از او تنفر دارند، راهشان را كج مي
ه امـام  كـ نكنند و مضحكه مردم است و اينها همة براي انسان بد خلق مايه عـذاب اسـت چنان  

كسي كه خلق بد دارد نفس خود «يعني:  »هسْفب َنذَّه عساء ُخلُق ْنم: «فرمايد مي ×صادق
  1.»دهدرا عذاب مي

شود و عالوه بر آن در آخرت و قيامت  گاهي ضررهاي بزرگي در اين دنيا نصيب او مي
دهـد، اهانـت    اعمال حرامي انجام ميچه بسا هم جايگاه خوبي ندارد چون بر اثر بداخالقي، 

آخـرت را از آنِ خـود   كند، فحاشـي، سـب ديگـران، ظلـم، تعـدي و... و عـذاب ابـدي         مي
وقتي خداوند ايمان را در دل مردم خلق كرد، ايمـان  « :شده نقل 6كند. از رسول اكرم مي

ايمـان را قـوت داد. و    ،خدايا! مرا قوت و نيرو بده و خداوند با حسن خلق و سخاوت  گفت:
عطـا   بخل و سوء خلق را ،وقتي كفر را آفريد گفت: خدايا! به من قوت ده و خداوند به كفر

آيــد چـون مــؤمن   هـر كجــا ايمـان آمـد، ســخاوت و حسـن خلـق هــم دنبـالش مـي        2».كـرد 
كند و در انتظار اجر اخروي اسـت؛ ولـي كـافر چـون ايمـان نـدارد،        هاي دنيوي نمي حساب

دانـد و بـراي    سخاوت ندارد و بداخالق است، چون همـه چيـز را منحصـر در ايـن دنيـا مـي      
                                                            

، ش 442، ص 3العمـال، ج  امـا در: كنز ؛ 2، ح 296، ص 70؛ بحـاراالنوار، ج  4، ح 321، ص 2، ج الكافي. 1
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فالن خانم : «عرض شد 6كند. روزي به پيامبر ته نميآخرتي كه اعتقاد به آن ندارد اندوخ

ايسـتد امـا يـك عيـب دارد و آن اينكـه بـا زبـانش         ها به نماز مي و شب است روزها به روزه
. 1»فرمود: هيچ خيري در او نيست و او اهل آتش است 6دهد، پيامبر ها را آزار مي همسايه

اخـالق بـد،   « 2،»سـلَ الع ُلالخ فسدي مامل َكالع فسدلق يوء الُخس: «فرمـود  ×امام صادق
  . »ه سركه عسل راككند چنان عمل را فاسد و باطل مي

درجـات جهـنم را درك    نتري بندة خدا به واسطه سوء خلق پائين: «فرمودند 6و پيامبر
كسي كه بد اخالق است خداوند ابـا دارد كـه توبـه او    «؛ 3»كند با اينكه اهل عبادت است مي

 زيـرا  4».تري واقع شده و آن سوء خلق اسـت  وقتي توبه كرد در گناه بزرگرا بپذيرد، چون 
تواند تـا پايـان،    انساني كه سوء خلق با او عجين شده، عمالً آدم موفقي در توبه نيست و نمي

: گويد مي فضيل بن عياضاش را نگه دارد، براي اينكه به بد اخالقي عادت كرده است.  توبه

تـر اسـت از    كه خوش اخالق است داشته باشم، برايم محبوب اگر مصاحب و رفيق فاجري«
  5».عابد مقدسي كه بداخالق است

  رهايي از سوء خلق

براي رهايي از سوء خلق در درجة اول، بايد متـذكر شـود كـه سـوء خلـق، دنيـا و       انسان 
كند و نزد خالق و هم مخلوقين مبغوض اسـت؛ بـا ايـن اوصـاف كـدام       آخرتش را فاسد مي

خواهد انجام  مي كه سپس هر كاري و لي است كه سوء خلق را از خود زايل نكندانسان عاق
خواهد بزند، ناشي از سوء خلـق او نباشـد؛    دهد، كمي تأمل كند كه كارش، و حرفي كه مي

اگر ديد عمل يا عكس العملش ناشي از سوء خلق اوست، خـودش را حفـظ كنـد. اگـر بـه      
شه و نظر در روايات، و آثار سوء خلق بـراي خـود و   تواند با اندي بداخالقي عادت كرده، مي

  اطرافيانش، به تدريج اين اخالق رذيله را از خود دور كند.

                                                            
 25615، ش 186، ص 9كنز العمال، ج ؛ 64، ح 68. بحاراالنوار، ج 1

 3، ح 393؛ بحار االنوار، همان، ص 1همان، ح   ،الكافي. 2

هاي نماز خوان و متعبدي بودند  ها و وزراي شاه آدم . برخي از درباري5149، ش 5، ص 3ج   . كنز العمال،3
 بودند. كردند و شريك ظلم در عين حال ظلم و تجاوزها را با حضورشان در دربار تقويت مي

 ، عن رسول اهللا(ص).2، همان، ح الكافي. 4
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  حسن ُخلق. 2

حسن خلق يك معناي اعم و فلسفي، و يك معناي اخص و عرفي دارد؛ حسن خلـق بـه   
 معنـي عرفـي و اخـص همـان     و معني اعم و فلسفي يعني كسي كه تمام صفات نيكو را دارد

دش با ديگران همـراه بـا نرمـي و زبـان خـوش      ركنند يعني: برخو است كه مردم استعمال مي
عرف وقتي  زيرا ،است. حسن خُلقي كه مورد بحث ماست همين معني عرفي و اخص است

اخالقي نبوده، و تمامي آنهـا بـر    فضائلبرد مرادش تمام ملكات و  اين اصطالح را به كار مي
و ِإنَّـك  {فرمايـد:  مـي  6ما آيه شريفة قرآن كه خطاب به پيامبرايشان قابل تصور نيست. ا

در بـاالترين درجـه از    6لق پيـامبر هر دو احتمال در آن هست كه خُ �1}ُخُلٍق عظيٍم  َلعلى
  است. خصمعني اعم و هم ا حسن خلق به

هاي آن تفكّر و تأمل كرد؛ يكـي   براي بدست آوردن حسن خلق بايد در علل و انگيزش
حكم عقل است. نيازي بـه توضـيح نيسـت كـه عقـل تـا چـه انـدازه          ،ها واعث و انگيزشاز ب

هـاي دينـي ايمـان     كند، و اگر كسي بـه ارزش  خوش اخالقي با مردم و جامعه را تحسين مي
تواند به حكم عقل خود عمل كرده از سـوء خلـق نجـات يافتـه متخلـق بـه        ندارد حداقل مي
  حسن خلق شود.

  خلق رواياتي دربارة حسن

 ،گذشته از حكم عقل، اخبار و روايات بسياري در اين باره وارد شده كه ما براي تـذكر 
 6اي از سفارشات و توصيفات رسول اكـرم  كنيم؛ در مجموع اگر گوشه برخي را بيان مي

انسان را در قيامت  يهيچ چيز ترازو«درباره حسن خلق را بيان كنيم حاكي از اين است كه: 
توانيـد   اي بني عبدالمطلب! شما مردم را با اموالتـان نمـي  «؛ 2»برد ق باال نميبه اندازه حسن خل

خداونـد  «؛ 3»راضي كنيد، پس آنها را با روي خوش، بشارت و روي گشـاده مالقـات كنيـد   
دين اسالم را خالص براي خودش قرار داده است و صالحيت نـدارد بـراي ديـن شـما مگـر      

                                                            
 4)،68. القلم(1
 2، ح 374، ص 68؛ بحار االنوار، ج 2، ح 99، ص 2، ج الكافي. 2
پـول  «گفتند:  ؛ مرحوم آيت اهللا العظمي بروجردي مي169، ص 71؛ بحاراالنوار، ج 103، ص 2، ج الكافي. 3

بنـده بـه اعضـاي دفترمـان     » و فقرا غير متناهي هستند و تقسـيم متنـاهي بـر غيـر متنـاهي محـال اسـت        متناهي،
توانيد از عهده توقعات برآئيد حداقل سعي كنيد با زبان خوش با مردم برخورد كنيد كه با  گويم: اگر نمي مي

 رضايت از خانه ما خارج شوند.
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حسن خلـق، اخـالق   «؛ 1»را به اين دو زينت دهيد تان سخاوت و حسن خلق، آگاه باشيد دين

عرض شد، كداميك از مؤمنين ايمانش بـاالتر و افضـل    6، به پيامبر2»خداي بزرگ است
  است؟ 

ترين شما  ترين و نزديك  محبوب«و  3»كسي كه خلقش بهترين است: «در پاسخ فرمودند
شده كـه روزي پيـامبر   . نقل 4»قيامت كسي است كه خلقش از همه بهتر استبه من در روز 

برخـي   .ها متفـاوت اسـت   كردند. البته دربارة اين ماجرا نقل با ام سلمه صحبت مي 6اكرم
انـد؛ برخـي از    ذكر كرده 5را ام حبيبه دختر ابوسفيان، خواهر معاويه ’طرف خطاب پيامبر

امـا براسـاس كتـب مـا، بـه ام سـلمه        6دانند. كتب اهل سنت هم ام سلمه را طرف خطاب مي
خير دنيا و آخرت را در پي دارد ام سلمه سوال كرد: اگر زني در دنيا  ،حسن خلق: «مودندفر

شـود، بـا كـداميك     اند، وقتي زن داخل بهشت مي دو شوهر كرده بوده كه حاال هر دو مرده
امـام   7».تر بوده اسـت  شود؟ حضرت فرمودند: با مردي كه خوش خُلق در بهشت محشور مي

، حسـن خلـق   8»رجَة الصائم القـائم ه دِبصاححسَن الُخلق يبُلغ ِب إنَّ: «اند فرموده 7صادق
 ×رساند. حضرت علـي  دار مي گيري كه قائم شب زنده صاحبش را به درجه و ثواب روزه

گيرند و خيـري نيسـت در    مؤمن محل الفت ديگران است و مردم با او الفت مي: «فرمايد مي
پس  �×در حديث ديگري از امام صادق 9».م با اوكسي كه نه او با مردم الفت گيرد نه مرد

                                                            
 256، ص 1الصغير، ج  ؛ الجامع15989، ش 347، ص 6. كنز العمال، ج 1

 574؛ همان، ص 5135، ش 3، ص 3. همان، ج 2

 49، ص 17؛ معجم الكبير للطبراني، ج 230، ص 5. مجمع الزوايد هيثمي، ج 3

 5184، ش 10، ص3ج   . كنز العمال،4

، »من أكلَ بصلَ مكَة بِبكَـة وجبـت لـه الجنـةَ    «: اين حديث . معروف است روزي معاويه به ابوهريره گفت 5
 9شـود! را چـه زمـاني از پيـامبر    يعني كسي كه پياز مكه را در جوار كعبه بخورد بهشت بـرش واجـب مـي   

  منظـورش ايـن اسـت كـه،    »! خال المؤمنين يةالمعاو: «همان روزي كه شنيدم فرمود شنيدي؟! ابوهريره گفت:
از مكه را هم همان گونـه  نسبت دادم؛ روايت پي 9همان طور كه آن روايت را در شأن تو جعل، و به پيامبر

 جعل كردم!

 45582، ش 486، ص 16. نك: كنز العمال، ج 6

 23، ح 384، ص 68؛ ج 7، ح 119، ص  8. بحار االنوار، ج 7

 16، ح 381؛ بحاراالنوار، همان، ص 18، ح 103همان، ص  ، الكافي. 8

 14؛ همان، ح 16، ح 102ص   . همان،9
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در چنـد روايـت ديگـري از     و 1نزد خدا محبوب شمرده شده اسـت  ، حسن خلقاز واجبات
ها را آباد و عمرها  نيكي كردن و حسن خلق نسبت به مردم خانه« آمده است: 7امام صادق

دهنـده بهشـت را    جـام سه چيز اگر به خاطر خـدا انجـام شـود خـدا بـر ان     «و  2»كند زياد ميرا 
كند: انفاق در حال فقر و نداري، روي گشاده بـا تمـام مـردم عـالَم و انصـاف بـه        واجب مي

كارهاي معروف و خوب، و برخورد خوش با مـردم باعـث   «و  3».خرج دادن درباره خودت
كند و بخل و عبوسي، انسـان را   كسب محبت ميان مردم شده و انسان را به بهشت داخل مي

  4.»كند ور، و وارد جهنم مياز خدا د
  اي عزيز!

رويـي دقـت كنـي و بـه      اگر در اين روايات و اخبار، در وصف خـوش رويـي و گشـاده   
ات، و احوال و تاريخ افراد بد خلق مراجعه كني، خواهي يافـت كـه خـدا و     وجدان و تجربه

بـه فكـر    مردم از هر بد اخالقي، متنفرند و انسان بد خلق از نيكي مردم محروم است و كسي
فقر، مسكنت، و گرفتاري او نيست و در عوض، هر كه خوش رو باشد، هم نزد خدا، و هـم  
مخلوقين محبوبيت دارد. او دايم محل فيوضات رباني است و اگر مؤمنين گرفتار شوند به او 

كنند و نفع و خير جامعه به او رسيده، اگر گرفتـار شـود همگـي بـه مسـاعدت او       مراجعه مي
انـد همـين حسـن     ترين صفتي كه پيامبران بـه آن متصـف شـده    داني مهم فت. ميخواهند شتا

وقتـي خـدا    �5}ُخُلٍق عظـيمٍ   و ِإنَّك َلعلى{ فرمايد: مي 6خلق است؟! و خدا به پيامبرش
به منتهاي عـالي   6عظيم است، واقعاً خيلي عظيم است، و پيامبر 6لق پيامبرفرمايد: خُ مي

  :گويدالي مدينه مييكي از اهآن رسيده است. 
نشسته بودند كه دختري از انصار وارد شد و به طرف پيـامبر رفـت تـا     6روزي پيامبر«
به احترام او بلنـد شـد. ايـن كـار      6، پيامبرو همراه خود ببرداي از لباس پيامبر را پاره،  تكه

او  هر سه بار جلوي پـاي آن دختـر بـه احتـرامش ايسـتاد و بـه       6سه بار تكرار شد و پيامبر
اي را جدا كرد و رفـت! مردمـي كـه     رشته� 6اعتراض نكرد. سرانجام از پشت لباس پيامبر

                                                            
 4 ، ح375؛ همان ص 4، ح 100. همان، ص 1
 73، ح 395ص   ؛ همان،8. همان، ح 2
 37، ح 169، ص 71؛ همان، ج 2، ح 103ص   . همان،3
 5. همان، ح 4
 4)، 68. القلم(5
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شـده و  بلنـد  سـه بـار    6شاهد ماجرا بودند به او اعتراض كردند كه تو باعث شـدي پيـامبر  

در خانه مريضي داريم و اهل خانه مرا  تو هم چيزي نگفتي! دختر در جواب گفت:  و بنشيند
اي  براي شفاي مريض ببرم. وقتي خواستم رشـته   ��� 6اي از لباس پيامبر تهاند تا رش فرستاده

ديدند و بلند شدند، من هم حيا كردم كه برم جلوي ايشان و از لباس ايشـان   6نم پيامبركَبِ
كشيدم از ايشان اجازه بگيرم تا باالخره رشته را كنـده و   چيزي بكنم و از طرفي خجالت مي

  1».بردم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
�
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  سه رذيلة: ضرب، فحش و لعن
�  

اي است كه موجب حبط عمل و  قوة غضبيه و از محرمات شرعيه رذائلاين سه رذيلة از 
رح است و بايد در علم فقه به اخسران آخرت است اين افعال اگرچه مربوط به اعضاء و جو

بر علم فقـه،   آنها پرداخته شود ولي چون ناشي از روحيه، و خلق و خوي انسان است، عالوه
در علم اخالق هم به آنها پرداخته خواهد شد. اگرچه ممكن است اين افعال در پـي هيجـان   
قوه شهويه هم صادر شوند ولي، چـون فاعـل مباشـر و سـبب نزديـك بـراي حصـول آنهـا،         

شـود. آنچـه كـه از اخبـار و      قوه غضبيه شمرده مـي  رذائلهيجان قوه غضبيه است، در شمار 
شـود،   ـ ، بر حرمت و ذم ايذاء و اضرار به ديگري استفاده مـي  ه بر حكم عقلروايات ـ عالو 

هر  ،چون ضرب و فحش نيز كاربرد دارد. در اينجا به تفكيك رذائلبر حرمت برخي از اين 
  :يك را مورد بررسي قرار خواهيم دارد

  . ضرب1

رمـت دارد  ح ،و نـژادي هـر ديـن و آئينـي     انساني با عقل انسان حاكم است كه، زدن هر
انسـان   كرامت و حرمت دارنـد. ، }و َلَقد َكرَّمنا بني آدم{چون انسانها همگي به دليل آيه: 
 از بـاب  ، زدن ديگـران قبـيح اسـت و   و به حكم عقل عمليحق حيات مادي، و معنوي دارد 

ي حتـ از لحاظ شرعي زدن ديگـران حرمـت دارد و    ،»الشَّرعحكم ِبه العقُل كلما حَكم ِبه «
. اين حكم عقل مخصوص دين و آئين خاصي نيست و هر انساني با هر 1حيوانات را نبايد زد

داند. در باب امر به معروف و نهـي از   ديني كه باشد ضرب ديگران را عملي بد و مذموم مي
منكر هم مگر در موارد نـادر، انسـان بايـد، بـا زبـان خـوش، ديگـران را اصـالح كنـد. البتـه           

                                                            
 133ـ  130اد، ص ة حقوق مرحوم است. براي اطالع از برخي از حقوق حيوانات، نك: رسال1
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كه در دادگاه صالح، حد شرعي الزم و تشخيص داده شـده، از ايـن    مشخص است مواردي
  امر استثناء شده است.

امــا دربــاره حكــم شــرع؛ روايــات بســياري در قــبح آن وارد شــده چــون كــالم وارده از 
اي از آتش بـه   كسي كه مردي را از روي ظلم بزند خداوند تازيانه: «فرمايند كه مي ×علي

  1».او خواهد زد

 گويي. فحش و بد2

در باره ذم فحش و بدگويي ديگران، اخبار بسياري وارد شده كه نشان از خباثـت نفـسِ   
مؤمنـان از آن و صـفات ديگـري چـون طعنـه زدن، لعنـت        ،اي كه صاحب آن دارد، به گونه

و  3و خداونـد از آن پرهيـز داده و از آن ناخشـنود اسـت     2كردن و بـد زبـاني بـريء هسـتند.    
 6بـه حـدي فحاشـي مـذموم اسـت كـه پيـامبر        4حـرام اسـت.  بهشت بر انسان فحش دهند 

، فحاشـي و فـرورفتن در   5»في شـيء  سالِماإل َنليسا م شحفَّو الَت حشإنَّ الُف: «اند فرموده
هـاي نفـاق    بذاء و بيان را، دو شعبه از شعبه �6آن، از اسالم نيست. در روايت ديگر، پيامبر

جـا   در ايـن روايـت، يعنـي انسـاني از ديگـري بـي      » يـان ب«يعني بد زباني و » بذاء« 6اند. دانسته
و خدا از آن راضي نيست و هدفش از ثناگويي، رسـيدن بـه    نبودهكند كه در او  تعاريفي مي

مال و مقام است. فحش و بدگويي هم به نوعي نفاق است چون هميشـه آنهـايي كـه فحـش     
اي اسـت   درباره چهار دستهكه  6دهند قصد واقع ندارند. در خبر رسيدة ديگر از پيامبر مي

شوند؛ يكي از آنها كسي است كه از دهانش چرك و خـون   كه اهل آتش از آنها اذيت مي
ايـن ناشـي از    7كـرده اسـت.   آيد و او كسي بوده كه در دنيا فحاشي مـي  و كثافات بيرون مي

                                                            
. كتاب دعائم االسالم 1927، ج 541؛ ص 2؛ دعائم االسالم، ج 3، ح 216، ص 18. مستدرك الوسائل، ج 1

او مروج مـذهب فـاطمي    كتاب خوبي است كه صاحب آن نعمان بن ثابت، به ابوحنيفه شيعي معروف است. 
اي كه من دارم اين است كه اگر  ربهدر زمان حكومت فاطميين بوده كه احتمال شيعه بودنش بسيار است. تج

توان براي تكميل آن دو كتاب بهره بـرد   اي سقط شده باشد، از دعائم االسالم مي يا تهذيب كلمه الكافيدر 
 و تهذيب را با مطابقت اين كتاب حل كرد. الكافيو مشكالت 

 720، ش 146، ص 1، كنز العمال، ج 193، ص 10. سنن بيهقي، ج 2
 . همان3
 8085، ش 598، ص 3؛ كنزالعمال، ج 564، ص 1مع الصغير للسيوطي، ج . الجا4
 89، ص 5؛ مسند احمد حنبل، ج 8089، ش 598، ص 3. كنزالعمال، ج 5
 89، 5. كنزالعمال، همان؛ مسند احمد حنبل، ج 6
 ، في حديث طويل.280، ص  8ج   . بحار االنوار،7
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كنـد،   تجسم اعمال انسان است بدين معني كه، آنچه انسان در بهشت يا جهـنم مشـاهده مـي   
َفمـْن  {فرمايد:  مجسم شدة همان اعمالي است كه در اين دنيا انجام داده است، قرآن هم مي

َرهرًا يٍة َخيْثقاَل َذرْل ممعي َرها يٍة َشرْثقاَل َذرْل ممعْن يم و هر چه در آخرت وجـود   �1}و
  با حركات و سكنات انسانها در اين دنيا سنخيت دارد. دارد

؛ و همچنين 2ايت ديگر فحش دادن را سبب كسب دشمني ميان مردم دانسته استدر رو
بالي حياء اليقليل ال اٍش بذيٍّفح لُّنَة علي ُكم الجرَّإنَّ اهللا ح: «فرمايـد  مي 6پيامبر اكرم

ـ ٍة او شلَغي ه اّالجدم َتلَ هفتشَت ْنك ِإه، فانَّلَ و ال ما قيَل ما قاَل ونـد  خدا« 3،»يطاٍنرك َش
كند حرام كرده است؛ همو  بهشت را بر كسي كه عادت به فحش دادن كرده و بدگويي مي

گويند اگر درباره چنـين   اش مي گويد و مردم چه درباره حياست و باكي ندارد چه مي كه بي
اش  آدمي تفتيش و تحقيق كني، خواهي يافت كه او از راه زنا به دنيا آمده و شيطان با نطفـه 

 6همان بس كه پيامبر اكـرم   . در عظمت مؤمن و مذمت فحاشي به او،»تشريك بوده اس

يـه از  اكن ـ� ، و جنگ با او كفـر، و خـوردن گوشـت او    4فحش دادن به مؤمن فسق«فرمودند: 
اينكه مال افراد بدون جهت مصادر  5گناه و حرمت مالش چون حرمت خون اوست. ـ� غيبت 
بـه  . گـاهي مـردم   و احتـرام دارد  ن اوسـت مانند خـو  انسان ستي نيست و مالرشود كار د مي

از شـر كارهـا يـا زبـانش در امـان باشـند چنـين         واهنـد خ گذارند چـون مـي   كسي احترام مي
روز قيامـت بـدترين مـردم نـزد      ،زبـان يـا عملـش    رشخصي كه مورد احترام است بـراي شـ  

و هه َفساَنل اسالّن من خاف: «روايت شده اسـت  ×باره از امام صادق هميندر  6خداست.
كـه  كسي كه مردم به واسطه زبانش از او هراس دارند جـايش در جهـنم اسـت     ،7»ي الّناِرف

  شود. هم شامل فحاشي و ديگر گناهان زباني مي
                                                            

 8ـ  7)، 99(لة. الزلز1
 2 ، ح360، ص 2، ج الكافي. 2
 39، ح 206، ص 60؛ بحاراالنوار، ج 3، ح 323، همان، ص الكافي. 3

، بـه كسـي كـه عـادل     »ةفسـق التمـر  «گويند:  آيد مي . در عرب هنگامي كه هستة خرما از پوستش بيرون مي4
 گويند چون از لباس تقوا بيرون آمده است.  كند فاسق مي نيست يا فحاشي مي

 6، ح 148، ص 72االنوار، ج  ؛ بحار3، ح 360همان، ص  ،الكافي. 5
 10، ح 283، ص 72؛ بحار االنوار، ج 1، ح 326ص   ،2، ج الكافي. نك: 6

 6نقل از مكارم االخالق، از نبي اكرم 3، ح 46، ص 74؛ همان، ج 3، ح 327ص   . همان،7
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  ها فرهنگدر معيار حقيقت فحش 

الفاظ زشتي كه در فرهنگ اهل فساد مرسوم اسـت و بـا اسـتفاده از     ،در يك معيار كلي
ضـي باشـند يـا نباشـند بـه      راي چه جدي، خزنند چه به شو مي الفاظ ركيك يكديگر را صدا

 مانندـ ويژه اگر موجب تنقيص طرف مقابل باشد و موجب اذيت طرف مقابل باشد يا نباشد  
گاهي الفاظي به كار بـرده  و  .حرمت داردو در شمار فحش محسوب شده ،  ـالفاظ ناموسي  

وبي است كه در طرف مقابل هسـت  عيو حاكي از شود كه الفاظ ركيك و ناپسند نيست  مي
كسي با صراحت از آنها نام برد مثالً به كسي گفته شود تـو بـرص   كه  د وش ولي ناراحت مي

داري، يا جذامي هستي؛ اين الفاظ گرچه ذاتاً ركيك نيست ولي چون باعـث اذيـت اوسـت    
دربارة الفاظ و  توان از كنايه بهره برد. مياگر ذكر آنها الزم باشد از آن اجتناب شود و بايد 

هـاي مختلـف    هـا و عـرف   عبارات غير ركيك به نكته ديگري بايد توجه كـرد و آن عـادت  
اي زشـت و اذيـت    شـود كـه ممكـن اسـت در منطقـه      است. گاهي عباراتي به كار بـرده مـي  

  حساب شود ولي در عرف و منطقه ديگري اين گونه نباشد.
 دربارة حث ما زياد مربوط نباشد و آنشايد به محل ب كه واهم بگويمخ اي اينجا مي نكته

ا نزد نامحرم حرام است ه صدا زدن اسم خانم :گويند برخي مردها مي !هاست صدا زدن خانم
كـه مـن   ـ متعلقه  و گويند: ضعيفه، منزل  برند برخي مي لذا اسامي عجيب و غريب به كار مي

مادر حسـن آقـا، يـا     ،ـ  گويند متعلقه آيد مگر زن مال است كه مي از اين لفظ خيلي بدم مي
گذارند! اگر اين مسئله عرفي است چرا آن را  تر را روي خانمشان مي گاهي اسم پسر بزرگ

آيـا   ؟!زد اسـم دختـرش يـا همسـرش را صـدا نمـي       6گـذاريم؟ مگـر پيـامبر    پاي شرع مي
يا خديجه و يا عايشه يا ام سلمه! اينها همگي در كتب روايي و تاريخي يا فاطمه، گفت:  نمي

ثبت و ضبط شده است. زنان امروزي به ويژه، اهل فهم، درس خوانده و كمالند چرا آنها را 
شـايد خـانمي   و تفـاوت دارد   هـا هـا و فرهنـگ  زنيد؟! البته عـرف  سنگين و مؤدبانه صدا نمي

شـود و از   نخواهد اسمش را صدا زده مثالً بگوئيم: فاطمه خانوم! ولي اگـر او ناراحـت نمـي   
  مي ندارد.راححكم دارد، شرع در اينجا ساكت است و نظر عرف مشكلي ن

 . لعن3

معني لعن، دور و طرد شدن از رحمت الهي است. گاهي لفظ ملعون به كار برده شـده و  
گونـه نسـبت   معني خبري و گزارشي دارد يعني: فالن كس از رحمت الهي دور اسـت. ايـن  
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دهد، علم غيـب   كسي مياز  رحمت الهيلعن كننده كه خبر از طرد  زيرادادن حرمت دارد 
اگـر كسـي    و ندارد و شايد خبرش خالف واقع باشد و اين خبر دادن يك دروغ و افتراست

تواند از آن خبر بدهد. و اما گاهي اسـتعمال لعنـت بـه نيـت      نمي ،از وقوع مطلبي يقين ندارد
ش خواهد كه فالن كـس را از رحمـت خـود    كننده از خدا مي نفرين يا دعاست، يعني لعنت

طرد كند اين لعن و نفرين هم جايز نيست و از ذمائم اخالقي اسـت مگـر سـه طائفـه كـه در      
قرآن و روايات لعن كردن آنها جايز شمرده شده كه شامل: كفار، منافقين و فاسـقين اسـت.   

انـد، داخـل همـين سـه      لعنت شدهو روايات هاي ديگري كه در قرآن  البته ممكن است دسته
  دسته شوند.
فر و اقسام آن، در بحث شرك توضيح داديم. كافري كـه اهـل جهـنم اسـت و     دربارة ك

كـافري اسـت كـه روي فطـرت      براساس آيات و روايات جايز اسـت مـورد لعـن قرارگيـرد،    
خويش را با عناد و لجبازي بپوشاند. يعني حقيقت بودن اسالم برايش ثابت شـده امـا بـه هـر     

اي شك  حق است. اما ديگر اقسام كافران كه ذرهداند  رود با اينكه مي دليلي زيربار حق نمي
در عقايد خود ندارند، يا براساس تبليغات سوء به يكي از اديان ديگـر بـه جـز اسـالم معتقـد      

روند اما داخـل   اند، داخل در كفار جايز اللعن نخواهند بود. اين قسم كفار به جهنم نمي شده
  1اند. شوند چون اعمال صحيح را انجام نداده بهشت هم نمي

البته درباره ظالمين، كافرين و فاسقين كه از نظر شرعي براي لعن آنها مجوز صادر شده 
تـوان آنهـا را    امكان دارد در آينده توبه كنند پس نمـي  اينهاممكن است كسي بگويد: چون 

خواهيم آنهـا را از رحمـت خـود     گوئيم: اگر از خدا مي در حال حاضر لعن كرد؛ ولي ما مي
  ه لحاظ صفت ظلم، كفر و فسقي است كه اآلن دارند.دور كند، ب

  لعن در قرآن و روايات

از سـوي قـرآن، روايـات و بزرگـان ديـن، جنبـه        كـافران، ظالمـان و فاسـقان   لعن كردن 
اند تا به ديگـران فهمانـده شـود مواظـب      شعاري و ديني داشته و آنها مورد لعنت قرار گرفته

                                                            
گرنـه مطـابق   شوند، مرتبه اعالي آن باشد ود مقصود استاد از بهشتي كه كفار داخل آن نميسر. به نظر مي1

شوند؛ اگر ايمان به از سوره بقره، يهود، نصاري و صائبين، كه در اصالح فقهي كافر ناميده مي 62آيه شريفه 
خدا و روز قيامت داشته و عمل صالح انجام دهنـد در قيامـت در پيشـگاه خـدا مأجورنـد و خـوف و حزنـي        

 ل).، (م ،ندارند
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ن نوع لعنت كردن، گاه واحب، و گاه مستحب اسـت و  آنها باشند و گول آنها را نخورند. اي

اللهـم العـن   : «خوانيم عاشورا مي  ه در زيارتشود چنانك ترين عبادات شمرده مي باز محبو
در قـرآن هـم   ». لـي ذلـك  آخـر تـابع لـه ع    آل محمـد و  و محمد م حَقَلظالم َظ اوَل
كفاري  ،در اين آيه 1}�الئَكِة و النَّاِس َأجمعيَنُأولئك عَليِهم َلعَنُة اللَّه و اْلم{خوانيم: مي

يـه ديگـر آمـده    آدر  .دانـد مـي مورد لعنت خدا، مالئك  و مـردم  را كه در حال كفر مردند 
كنـد كـه    اين آيـه كسـاني را لعـن مـي     �2}ُأولئك يْلعُنهم اللَّه و يْلعُنهم الالَّعُنوَن{: است

  كنند. ر و كتمان ميداليل اشكار الهي را انكا
گـو را  دروغ  ]لعنـت همـان  [خدا از رحمت خـود دور كنـد   : «فرمايد مي 6پيامبر اكرم

اينكه دروغ از روي شوخي هم حـرام اسـت، در جـاي خـود      3.»گرچه از روي شوخي باشد
هـا منشـاء جـدي دارد و انسـان چـون در       اين است كه خيلي از شـوخي  واقعيتبيان شده؛ و 

  كند.  تواند حرفش را جدي بزند، از طريق شوخي بيان مي برخي موارد نمي
مرحوم نراقي روايتي نقل كرده كه ابوسفيان زماني هزار بيـت شـعر بـراي سـبك كـردن      

من زياد در شعر گفتن تخصـص نـدارم و بـراي    «در جوابش فرمود:  6پيامبر سرود؛ پيامبر
ن اشعارت، خـدا تـو را لعنـت    من سزاوار نيست كه شعر بگويم ولي به اندازه هر حرفي از اي

  .4»كند
مـا در مصـادر روايـي نيـافتيم؛ ولـي آنچـه در       و  ،مرحوم نراقي نقل كـرده روايت را اين 

تـو  «بـه عمروعـاص خطـاب كـرده فرمودنـد:       ×امام حسن :برخي كتب روايي آمده اينكه
در پاسخ تو گفت: من در شعر و  6گفتي و رسول خدا 6هفتاد بيت شعر در هجو پيامبر

ري وارد نيستم و سزاوار من نيست. خدايا! به اندازه هر بيتي كه عمروعاص شعر گفته او شاع
  5».را لعنت كن

وارد شده، ايشان در نماز واجب خـود   ×بر طبق نقل ديگري كه از سيره حضرت علي
معاويـه، عمروعـاص، ابـو موسـي اشـعري ابـي اعـور        «كردند:  نام اين افراد را برده و لعن مي

                                                            
 161)، 2. البقره(1
 159. همان، 2
 ».فَلعنُة اهللا علي الكاذب وإنْ كانَ مازِحاً: «11، ح 372، ص 11الوسائل، ج . مستدرك 3
 318، ص 1. جامع السعادات، ج 4
 ، عن االحتجاج للطبرسي.  81، ص44. بحار االنوار، ج 5
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 غهنگـامي كـه از نمـاز فـار     ×چنين در اخبـار آمـده اسـت كـه امـام صـادق       هم 1».اسلمي
   2كردند. را لعن ميزن و چهار نفر مرد شدند چهار نفر  مي

شـود   اند با اين حال معلوم مـي  بسيار حليم بوده ^و ديگر ائمه ×با اينكه حضرت امير
از  بنـابراين، بشناسـند.  نام لعنت كنند كه مردم آنها را بهتـر  ذكر ضرورت داشته افرادي را با 

توان استفاده كرد كه گاهي لعنـت كـردن آنهـايي كـه شـرع       اين روايت و روايات ديگر مي
بسـيار سـفارش شـده و     هـا بعضـي از لعـن   هكشود؛ چنان مجوز داده، عبادت هم محسوب مي

شـود؛ و اگـر روايتـي وارد شـده كـه       عبادت است و يك شعار و برائت ديني محسـوب مـي  
، يعنـي  »عانـاً لَ صـيك أَن التكـونَ  ُاو: «يا 3»ينناعالتكونوا َل«فرمايد:  مي ×حضرت علي
امثـال ايـن    اسـت.  ورد زبـانش شـده   ،كنم تو را كـه از كسـاني مبـاش كـه لعنـت      وصيت مي

افرادي كه انسان يقـين نـدارد    و است؛ اما غير از مستحقينلعن  روايات دربارة غير مستحقين
تـوان   ظالمان هستند را به صـرف سـوء ظـن و تخمـين، نمـي     كه در جرگة كافران، فاسقان يا 
لعنت، آنها را متهم به كفر، ظلم و فسـق هـم كـرده اسـت. از      لعنت كرد چون عالوه بر گناه

كسي را به كفر و فسق متهم نكنيد، و اگـر كسـي ديگـري را    «روايت شده:  6رسول اكرم
  4».شود خودش ميبه كفر و فسق متهم كند كه در او نيست، اين اتهام متوجه 

ها دارند اين است كه به جمـادات، حيوانـات و اشـياء اطـراف      يكي از عاداتي كه برخي
                                                            

 482، ح 197، ص 33ج   . همان،1

  ، 5اء، ج البيضـ  المحجـة ، نـك:  1313، ح 321، ص 2؛ التهـذيب، ج  10، ح 342، ص 3، ج الكافي. 2

 222ـ  221ص 

 وقعة، از نصر بن مزاحم در كتاب 3، ح 306، ص 12؛ نك: مستدرك الوسائل، ج 206. نهج البالغه، خطبه 3
فرستادند. حضـرت  حجر بن عدي و عمرو بن الحمق علناً از اهل شام برائت جسته و به آنها لعنت مي«صفين: 

شيد و فحاشي و لعن نكنيـد. آن دو بـه حضـور آمـده     پس آنها فرستاد و فرمود: از اين كار دست بك 7علي
عرض كردند: آيا ما بر حق نيستيم؟! حضرت فرمود: بلي، عرض كردند: آيا آنها بر باطل نيستند؟! حضـرت:  

كنيد؟! حضرت فرمودند: كراهت دارم شـما  بلي! گفتند: پس چرا ما را از لعنت كردن و فحاشي آنها منع مي
نده باشيد و اگر به جاي لعن و فحاشي آنها، كارهاي آنها را بيان و افشا كنيـد،  را كه لعنت كننده و فحش ده

و اگر به جـاي لعنـت كـردن آنهـا دعايشـان كـرده و بگوييـد: اللهـم احقـن دماءنـا و           ، بهترين در كالم است
هدايت كن  شاندماءهم... خدايا! خون ما و آنها را حفظ كن! و بين ما و آنها را آشتي ده! آنها را از گمراهي

تر نزد من و براي شما بهتر است. حجر بن عدي و گونه بگوييد محبوبتا حق را از جهالت بشناسند. اگر اين
 ».عمرو بن الحمق عرض كردند: اي اميرالمؤمنين! موعظه شما را پذيرفته و خود را با آن ادب خواهيم كرد

 ، مثله.15303، ش 191، ص 6. كنزالعمال، ج 4
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. روايت است كه وقتي مـردي  1فرستند كه در روايات اين هم نهي شده است خود لعنت مي

خدايا! اين سواره را رفيق رحيم قرار بـده كـه بـا    «گويد:  شود آن حيوان مي سوار حيواني مي
تو حيـوان را   ،گويد: خدا الق مرا نزند و با رفاقت برخورد كند. و وقتي سواره ميشو چوب 

كند، لعنت خـدا   گويد: هر كسي كه از ما دو تا بيشتر معصيت خدا مي لعنت كند. حيوان مي
ن م إْن{هم با زبان خود با خدا مناجات و راز و نياز دارنـد:  و جمادات حيوانات  2»!بر او باد
خواهد تا صداي آنهـا را بشـنود. بـر اسـاس      ولي گوش داودي مي }همدحبِ حبسي شيء اّال

اين شتر لعنت شده و رهايش «فرمودند:  6روايت ديگري زني شترش را لعنت كرد. پيامبر
  3».كرد افتاد و كسي به او اعتنايي نمي ها راه مي و چون لعنت شده بود در خانه ،كن

  لعنت بر مردگان!

مگـر در مـوارد اسـتثناء شـده ـ ، نهـي شـده، از          از لعنت كردن زندگان ـ همان گونه كه 
لعنت كردن مردگان شديدتر نهي شده، و گناهش بيشـتر اسـت. حـال كـه بهشـت و جهـنم       

است ديگر امكان اذيت و آزار انسـان ديگـري    نتيجه اعمال انسان زنده است، كسي كه مرده
گرفتار اعمالش  ،اگر كار خوب يا بدي كردهآيد،  برايش فراهم نيست و كاري از او بر نمي

انسان به جاي لعنت او، ذكـر  كه شده و دستش از دنيا كوتاه شده است و چقدر خوب است 
منتظـر  روحـش  خيري از او كرده و برايش دعا كند؛ زيرا او زير طبقاتي از خاك خوابيده و 

براي رفتـه بـه زيـر    آيد اگر  زبان انسان كم نميهديه و استغفار از سوي زندگان است. 
اش بـه   رسد. حاال كه زن و بچه ها هم مي ثوابش به زندهكه طلب غفران كند  ،خاك

اند و بر سر تقسيم آن باهم دعوا دارنـد و او را فرامـوش    دنبال تقسيم ارث و ميراث
به ايـن   6روايتي از پيامبر خير خواه او شود! ،اند؛ بهتر است به جاي بد خواهي كرده

                                                            
ها دور و بر حجره مرحوم  كرد: روزي ديدم طلبه كي از رفقاي مرحوم آخوند كاشي نقل مي. آقاي صدر ي1

آيـد، رفـتم داخـل،     اند و كسي جرأت نزديك شدن ندارد و از حجره سر و صدا بيرون مـي  كاشي جمع شده
 »بولـوني «آيـد، بـراي همـين دارد بـه      ترشي گير كرده و در نمـي » بولوني«ديدم مرحوم كاشي دستش داخل 

هـا بـه آن بولـوني     آبـادي  هاست كه خيلي كوچكتر اسـت و نجـف   مثل همين خمره» بولوني«دهد.  فحش مي
شده كه شايد علتش مجـرد   اندازند. مرحوم كاشي گاهي عصباني مي گويند و داخلش سركه يا ترشي مي مي

 ماندن ايشان است. يكي از علل عصبانيت، ازدواج نكردن است.
 219، ص 61ج . بحاراالنوار،2
، ماننــد آن؛ در رســالة 8196، ش 618، ص 3؛ نــك: كنــز العمــال، ج 429، ص 4ج   . مســند احمــد حنبــل،3

 133ـ  130ايم؛ نك: رساله حقوق، ص  ها دارند را بيان كرده حقوق، حقوقي كه حيوانات بر انسان



  413  = دفتر سوم: رذائل و فضائل قوه غضبيه
 

)413 (soode nafs\tipe\1389-2-2 

كنـد   ماند كه به هر چيزي دست اندازي مي مثَل ميت، به مانند غريقي مي: «مضمون است كه
قـوام و  اتا نجات يابـد و منتظـر اسـت ديگـران از جملـه: فرزنـدان، والـدين، بـرادر و ديگـر          

نزديكان؛ برايش دعا كنند، و اگر زندگان براي مرده دعـا كننـد، دعـا ماننـد كـوهي از نـور       
شـوند، دعـاي    ها از هديـه گـرفتن خوشـحال مـي     ونه كه زندهگهمان 1».شود داخل قبر او مي

بـه   و گـذارد  مـي براي مرده هم به منزله هديه است كه ملَكي آن را در طبقي از نور  زندگان
گيـرد و   گويد: اين هديه از سـوي فـالن بـرادر دينـي توسـت، مـرده مـي        دهد و مي مرده مي

  شود. مسرور و خوشحال مي

  ي خير خواهي به جاي شرخواه

چــرا انســان دلــش را صــاف نكنــد و از خــدا بــراي ديگــران بــه جــاي خيرخــواهي، شــر 
مالئـك اگـر شـنيدند مـؤمني بـه نفـع       : «فرمايـد  است كه مينقل  ×بخواهد؟! از امام سجاد

گويند: تو برادر خوبي بـراي آن   مي ،كند و او را به خوبي ياد مي ،ديگري و در غياب او دعا
كني، خداونـد دو برابـر آنچـه     ه غايب است از او به نيكي ياد ميبا اينك برادر مؤمنت هستي، 

فرسـتد و تـو    دهد و دو برابر ثنايي كه بر او فرستادي برايت مـي  براي او دعا كردي به تو مي
؛ و هرگـاه  ]نـدارد و تـو داشـتي    راچون او توان دعا كردن به تـو  [نسبت به او فضيلت داري 

گويند: تو بد برادري هستي! كسـي   كند مي ي ياد ميمالئك شنيدند مؤمني برادرش را به بد
كه گناهانش پوشيده است، تو هم آن را پوشيده دار! در مقابل خدا بنشين، و او را حمد كن 

اش دعا كند، چه بسا دعاهـايي كـه     . اگر انسان براي برادر ديني2»كه عيوب را پوشانده است
  3اش مستجاب شود.  نيكند مستجاب نشود ولي براي برادر دي براي خود مي

واقعًا چرا انسان به جاي دعا؛ نفرين و لعنت كند؟! حتي اگر كسي در حق انسان 
ظلم كرده و باعث اذيت و آزار هم شده آيا بهتر نيست به جـاي نفـرين كـردن او،    

هرچـه انسـان بيشـتر دعـا     انسان خيرخواه او هم باشد و از خدا بخواهد هدايتش كند؟ 
ست، و هر چه خير براي ديگري بخواهيم خداوند دو برابر آن را كند موجب خشنودي خدا

                                                            
ات با توجه به ديگـر  ، مانند آن. مراد از قبر در اين دست از رواي42971، ش 749، ص 15ج  . كنزل العمال،1

نظرات مرحوم استاد، همان قبر برزخي است كه روح ميت در آن جاي دارد و قبر خاكي كه جسد ميـت در  
 ل). ،تابد، (م آن قرار دارد نوري در آن نمي

 7، ح 508، ص 2، ج الكافي. 2
 281، ص 1. نك: جامع السعادات، ج 3
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البته مشكل و سخت است ولي، اين هم به  نوعي مبارزه با نفس است. بنابراين  .دهد به ما مي

درباره ظالمين هم گاهي از لعن آنها نهي شده است به ويژه آنكه انسان بخواهد زيـاده روي  
و نفرين، كارهاي آنها را گزارش كنـد، و اعمـالي كـه     كند. در اينجا بهتر است به جاي لعن

و بـراي   هـاي نـاروا داد   اند بيان كنند و در اين راه نبايد زياده روي كرد يـا نسـبت   انجام داده
هـا   گـاهي وقـت   1.شان دعا كندهدايت آنها و بازگشت از ضاللت و گمراهي ،هاحفظ خون

شـود! و چـه بسـا     د كه ظالم طلبكار مـي زن اساس مي هاي بي مظلوم آنقدر درباره ظالم حرف
شـود كـه، در قيامـت     خالف گويي درباره ظالم چنان زياد و خارج از حد شرعيِ انساني مي

گويد: حاال ما يك غلطي كرديم ولي شـما چـرا ايـن همـه زيـاده روي كـردي؟! و        ظالم مي
دو رذيلـه   از اين سـه رذيلـه ـ ضـرب، فحـش و لعـن ـ ،        2شود. فضيلت او بيشتر از مظلوم مي

تواند سكوت كند كـه   زند، مي انسان اگر حداقل حرف خوب نميمربوط به زبان بود. 
بهترين راه نجات يافتن از بسياري گناهان، سكوت است؛ سكوت ضد آفـات لسـان   

  است.

  
  
  
  
  
  
  
  
�

                                                            
 206. به اين مضمون، نك: نهج البالغه، خطبه 1

 224، ص 5البيضاء، ج  المحجةنك: . 2



 

 

  

  

  

  

  

  بغي
�  

  :بغي كه يكي از صفات قوه غضبيه است، داراي دو معني خاص و عام است

  معني خاص بغي

ي خاص يعني: انسان در مقابل كسي كه بايد منقاد و رام باشد طغيان كـرده و اطاعـت   بغ
و حاكم به حـق مسـلمين.    ^او را نكند مانند اطاعت از: خداوند، پيامبران و ائمه معصومين

مشـخص اسـت كسـاني كـه از آنهـا اطاعـت نكننـد، يكـي از          ×و امامان 6درباره پيامبر
و اطاعت نكـردن از آنهـا هالكـت ابـدي اسـت چنانچـه       اند؛  معاصي بزرگ را مرتكب شده

سرپيچي كردند. اما بـه   ×رفتند و امثال معاويه از امير المؤمنين نمي 6كفار زير بار پيامبر
حـاكم شـد، اگـر دسـتوري بـر       ،كسي كه براساس شرايط خاص به خود �^جز معصومين

سـت مـردم از وي   خالف موازين شـرعي و قـوانين و تعهـدات متقابـل صـادر نكـرد، الزم ا      
اطاعت كنند و اگر اطاعت از حاكمان در اموري باشد كـه معصـيت خـدا و نقـض پيمـان و      

اطاعـت  : «نقـل شـده اسـت    ×تعهدها باشد، اطاعت جايز نيسـت چنانچـه از حضـرت اميـر    
و ايـن عـدم انقيـاد و اطاعـت، از مصـاديق بغـي        1؛»مخلوق در معصـيت خـالق جـايز نيسـت    

مذهبي از مذاهب اهل سنت هستند كالم عجيبي دارنـد آنهـا    حنابله كه 2شود. محسوب نمي
،يعني هركسي غلبه كرد و حاكم شد حق با اوست و اطـاعتش  »بَلمن َغل ُقالح: «گويند مي

گويند: عبـدالملك مـروان چـون در زمـان حاكميـت عبـداهللا بـن زبيـر و          الزم است؛آنها مي
                                                            

 165، نهج البالغه عبده، حكمت »ال طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. «1
، يكي از آثار مانـدگار مرحـوم   »رسالة حقوق«. براي اطالع از حقوق متقابل مردم و حكومت صالح، نك: 2

 94ـ  60استاد، ص 
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ام به حق! اطاعت نكرده است؛ پـس  كرد باغي است چون از ام مصعب، عليه آنها فعاليت مي

واجب است با او جنگ كردن! و وقتي عبدالملك بر آن دو غلبـه كـرد و پيـروز شـد، امـام      
شود  مسلمين است و از بغي بيرون آمده پس اطاعتش واجب است. يعني باغي سابق حاال مي

رد و اگر امثال ، شرايطي داعةگوئيم امام مفترض الطا كه ما ميدر حالي  1!عةامام الزم اإلِطا
و يزيدها گرچه با زور و غلبه در هر زماني حاكم شـدند، اطاعـت آنهـا نـه واجـب       ها معاويه

  است. بلكه حرام و عصيان بر آنها واجب

  معني عام بغي

 .گويـد  معني عام بغي يعني: هركس با ديگري سر جنگ و طغيان دارد، يا به او زور مـي 
كنند ميـان آنهـا سـازش     ايفه از مؤمنان با هم قتال مياگر دو ط«فرمايد:  در آيه شريفه كه مي

گويـد بـا او    ديگـري زور مـي   هاگر يكي از آن دو طايفه ب : «فرمايد و سپس مي» برقرار كنيد
بحث اطاعت يا عـدم  در اينجا گونه كه مشخص است همان 2؛»بجنگيد تا به امر خدا برگردد

عـده ديگـر اسـتكبار ورزيـده، زور     اي بـر   اطاعت از حاكم بر حق مطرح نيست بلكـه، عـده  
كنند. اين معني اعم است از اطاعت و انقياد در مقابل حاكم و امام بـر   گويند و تعدي مي مي

شود كه بر مردم خود  حق يا غير آن. بغي به معناي مطلق وعام شامل حاكم و رهبري هم مي
كنـد، كـه ايـن از     ير مـي كشد، يا زندان يا شكنجه يا تحق دارد، آنها را مي ظلم و ستم روا مي

كنـد، مـردم بايـد در مقـابلش      مهلكات عظيم است. اگر حاكمي قـدرت نمـايي و ظلـم مـي    
گويـد نبايـد اطاعـت كـرد و غيـر از       مقاومت كنند و به صرف اينكـه حاكميـت مطلبـي مـي    

هركس خـودش را داراي قـدرت مطلقـه بدانـد، سـرانجامش ظلـم، تعـدي و         ^معصومين
  د از او اطاعت كرد.و نباي 3طغيان خواهد بود

ترين شرها، عقوبت  عاجل: «6درباره ظلم و طغيان رواياتي نقل شده است؛ پيامبر اكرم
يعني اگر به انساني ظلم شد، خداوند آن را جبران خواهد كـرد و بـه كمـك     4».طغيان است

آورد، طغيـان و   شر مـي  ،ترين شري كه به دنبالش براي ظالمان مظلومان خواهد آمد و سريع
                                                            

 52، ص 10به نقل از مغني ابن قدامه، ج  402، ص 1د، ج الفقيه، از آثار مرحوم استا ية. نك: دراسات في وال1
 9)، 49. الحجرات (2
ايـم اينكـه: در هرجـا و بـراي هـركس قـدرت يكجـا جمـع شـود و وظيفـه            . آنچه ما به اين عمر خود ديده3

 گويي نداشته باشد پايانش طغيان و فساد است، فساد! شك نكنيد! پاسخ
 363، ص 3؛ كنز العمال، ج 72، ح 275، ص 72نوار، ج ؛ بحار اال1، ح 327، ص 2، ج الكافي. 4
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كنـد مگـر    بر ديگري ظلـم نمـي   كسي«فرمايد:  مي ×م آنها بر مردم است. حضرت اميرظل
حتي اگـر كـوهي بـه كـوه ديگـري ظلـم        ؛اينكه سزاوار است بر خدا، كه ظالم را ذليل كند

ظالمـان و زورگويـان زيـادي را     1».كند گر و ظالم از اين دو را خرد مي كند، خداوند طغيان
خـدا سزايشـان را داد؛ همـين شـاه ايـران بـا اينكـه آمريكـا          در عمر خود ديديدم كه چگونه

كرد و دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي مثل ساواك و ارتـش را داشـت، ديديـد     حمايتش مي
اهلـش را   ،ظلم و طغيـان «كه سرانجامش چه شد! پس بايد عبرت گرفت! همچنين فرمودند: 

كشت كـه بـه خيـال خـود خيلـي      خداوند جباران را در حالي خواهد  ]...[كشد؛  به آتش مي
گويد: تا  شيطان به لشگرش مي«نقل است كه:  ×از امام صادق 2».خوش و در امنيت بودند

توانيد حسد، بغي و طغيان را بين اوالد آدم القا كنيد اين دو گناه نزد خدا معـادل شـرك    مي
اي كـه   هدقت كن! كه ابداً هيچ وقت كلمـ «هم ايشان به بعضي اصحاب خود نوشتند:  3است.

داري و بـه خـود و قـوم و     در آن طغيان و بغي باشد  نگويي، گرچه خيلي به خـودت عجـب  
  4».نازي ات مي قبيله

  عالج بغي

درمان بغي ـ چه عام چه خاص ـ ، مانند بسياري از ديگر گناهان و رذائل نفساني ديگـر،    
و سـپس دقـت و    ،از راه دقت و تأمل در: اخبار، روايات و گفتارهاي وارد شـده در ذم بغـي  
امامان و حـاكم   6تأمل كردن در احاديث وارده در موضوع مدح تسليم اوامر خدا، پيامبر

نا ُتشـيع : «فرمايـد  اسـت كـه مـي    7شود. در روايت رسيده از امام رضـا  حاصل مي ،به عدل
المدر زمـان غيبـت هـم فقهـا و علمـاي واجـد       »ندهسـت حـق  شيعيان ما تسليم امر «، »موَنسل .

اگر امري كردند، بر اساس برخي روايات مطاع هستند.  ×امام» نواب عام«ه عنوان بشرايط 
عمالً نفس خود را مكلف كند انسان بايستي پس از دقت در اخبار مدح انقياد، و ذم طغيان، 

است، از نظر گفتاري و فعلي تبعيت كنـد تـا بـه مـرور زمـان       عةواجب االطاكه كه از كسي 
  برايش ملكه شود.

                                                            
 7375، ش 446؛ بحار االنوار، همان، مانند آن؛ كنز العمال، همان، ص 42، ص 4. من اليحضره الفقيه، ج 1
 1، ح38، ص16، مانند آن؛ وسائل الشيعه، ج 15، ح 277؛ بحار االنوار، همان، ص 4، همان، ح الكافي. 2
 17، ح 278؛ بحار االنوار، همان، ص 2، همان، ح الكافي. 3
 2، وسائل، همان، ح 18، ح 279؛ بحار االنوار، همان، ص 3همان، ح   ،الكافي. 4



 

 

  

  

  

  

  

  تصبيع
�  

از ديگر عناوين قوة غضبيه، عصبيت است؛ كه صاحب آن درباره چيزهايي كـه مربـوط   
به اوست تعصب به خرج دهد چـون: شـهر و منطقـه، ديـن، آبـاء و اجـداد، عشـيره و قبيلـه،         
حزبش و ديگر موارد. سعي در حمايت از آنها گاهي در گفتار و گاه در كردار اسـت. البتـه   

كنـد ماننـد اينكـه: بـه ديـن و آئـين و        د ذكر شد به جا و به حق دفاع ميگاهي انسان از موار
هـر   اينجـا به مال يا ناموسش را دارند؛ كـه   تعرضكنند، يا قصد  عقايدش حمله و توهين مي

تعصـب  «گونـه از حمايـت،   انساني بايد عزت و غيرت داشته و از آنها دفاع كند، كه بـه ايـن  
جـا و سـعي در حمايـت     ، دفاع بي»تعصب مذموم«از  گوئيم. ضمن اينكه منظور مي» ممدوح

  ناحق و بدون فايده از شهر منطقه، استاد، عشيره، و ديگر موارد است.
در مواردي كه حمايت الزم است ـ تعصب ممدوح ـ ، بايد مواظب بود از جاده انصـاف    

رج از حـدود شـرعي خـا    و خارج نشده و براي دفاع از حق، از راههاي باطل اسـتفاده نشـود  
هـدف وسـيله را توجيـه    «ها اعتقاد دارند:  نشده، حقوق ديگران رعايت شود. متاسفانه بعضي

اي را  دانند، انجام هر مقدمـه  ميحاكميت  ها و نظامِ و براي حفظ آنچه آن را ارزش» كند مي
  شوند. دانند و در اين راه حتي به جعل، دروغ و خشونت متوسل مي جايز مي

ماند؛ مثالً روي استاد خاصي تعصـب   بسياري امور خير باز مي انساني كه تعصب دارد از
علـم و دانـش   دارد و حاضر نيست نزد استاد ديگري درس بخواند و در نتيجـه، از فراگيـري   

گويد خط سياسي فالن استاد با من ناسازگار است لذا، سر درس او حاضر  ماند، يا مي باز مي
ت اگـر چـه ممكـن اسـت بـا كسـي اخـتالف        ها درست نيس شود! حال آنكه اين تعصب نمي

گـاهي ديـده   شود از علم و فضل او اسـتفاده نكنيـد.    سليقه داشته باشيد، ولي اين دليل نمي
دهند و ماها چون با آنهـا اخـتالف    شود افرادي كارهاي مثبت و خوبي انجام مي مي
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بسـا  داريم، تعصب به خرج داده، و حاضر نيستيم كار خوب آنها را بيان كنيم و چه 
دهيم! به نظر من اگر دشمن يا مخالف شما هـم كـار    را بد جلوه مي آنانكار خوب 

، از كار خوب او تعريف كنيد  خوبي انجام داد متعصب نباشيد، انصاف به خرج داده
هاي مثبت او را مورد تحسين قرار دهيد، گرچه با او مخالفـت داريـد و بـر     و جنبه

 ×درباره عصبيت سوال شد و امام ×ز امام سجادا اعتقاد خود محكم و استوار هستيد.
عصبيتي كه گناه است، آن است كه انسان بدهاي قوم خود را خوبي تلقـي كـرده   «فرمودند: 

و بر اخيار قوم ديگر برتر بداند، عصبيت آن نيست كه انسان قـوم خـويش را دوسـت داشـته     
  1».مايت كندكنند، ح باشد، بلكه عصبيت آن است كه انسان از قومش كه ظلم مي

گاهي افراد به حزب، گروه و باند خود تعصب دارند و هرچه دبير كـل گفـت، اگرچـه    
در دوراني كه در زندان در حال سپري كردن محكوميت ده ساله كنند.  باطل باشد، قبول مي

به جواني برخورد كردم به نام آخونـدي، ايـن جـوان وقتـي بعضـي از اعضـاي        زندان بودم،
غير ايدئولوژي داده بودند او هم ماركيست شده بود! روزي بـه او گفـتم:   سازمان مجاهدين ت

زدي چطـور شـد    و از قـرآن و نهـج البالغـه دم مـي     هسـتي!  گويند از خانواده علم تو كه مي
مـا صددرصـد تـابع سـازمان هسـتيم و چـون سـازمان        «! گفـت:  ؟اي يست شدهسيكباره مارك

حتي شـنيدم يـك آقـايي در    »! ام اً پيروي كردهمن هم قهر ،تصميم به تغيير ايدئولوژي گرفته
يسـت شـده   سكردنـد ولـي مارك   هاي ديگر بـه او اقتـدا مـي    زندان امام جماعت بود و زنداني

كردنـد؛ مـا هـم     است. البته عالوه بر مقصر بودن آنها كه با كارشناسان دينـي مشـورت نمـي   
بـا ظلـم را داشـتند و مـا بايـد      كرديم. آنها روحيه مبارزه  مقصر بوديم و نبايد آنها را طرد مي

ها نيفتنـد. سـاواك هـم از     كرديم به ويژه جوانان را كه به دام اين گروه آنها را راهنمايي مي
  برداري خوبي كرد. ها ميان مبارزان بهره اين اختالف

كسي كه تعصب به خرج دهد، يـا  «فرمايد:  مي 6رسول اكرم ،درباره تعصب و ذم آن
فرمايـد:   و مـي  2».هاي ايمان را از خـودش خلـع كـرده اسـت     ، رشتهبا تعصب از او دفاع شود

عصـبيت باشـد خداونـد او را بـا اعـراب جاهليـت محشـور         ي ازكسي كـه در دلـش خردلـ   «
علتش اين است كه اينهـا كـه انسـان بـه آنهـا تعصـب دارد، مـالك ارزش انسـان          3».كند مي

                                                            
 6، ح 288، ص 70؛ بحار االنوار، ج 7، ح 308، ص 2، الكافي. 1
 16، ح 291، ص همان؛ 2، ح 308. همان، ص 2
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ات بسـيار زيبـايي دربـاره    نهج البالغه كلمات و عبـار  221در خطبه  ×نيست. حضرت امير

 }�حتَّـى زرُتـم اْلمقـاِبرَ    َأْلهاُكم التَّكـاُثرُ {عصبيت دوران جاهليت دارد و پس از تالوت:
من از اول  :گويد ميشارح نهج البالغه انگيزي از آنها دارد. ابن ابي الحديد  شگفتتوصيف 

تازگي دارد. او يـك عـالم    ميخوانم برا عمرم پنجاه بار اين خطبه را خواندم و هر بار كه مي
گويد؛ آيا ما كـه ادعـاي شـيعه بـودن داريـم چنـد بـار ايـن خطبـه را           سني است و اين را مي

شما سراغ قبرهايتان رفتيـد و آنهـا را   : «ايم؟! در يكي از فقرات اين خطبه آمده است خوانده
آنهـا عبـرت   جزو طايفه و قبيله خـود بـه شـمار آورديـد و بـه آنهـا افتخـار كرديـد، اگـر از          

  ».كرديد گرفتيد بهتر بود، تا به آنها افتخار مي مي
حميـت و غيـرت، غيـر از    صـاحب  شـود   داخـل بهشـت نمـي   «فرمايد:  مي ×امام سجاد
دان شـتر را   بن عبدالمطلب؛ حمزه وقتي مسلمان شد، وقتي مشـاهده كـرد بچـه    ةحميت حمز

   1».انداختند غضبناك شد 6هنگام نماز بر سر پيامبر
كند بلكه عصبتي خـوب   اين حديث اين است كه هر عصبيتي انسان را بهشتي نميمعني 

مالئـك گمـان   «نقـل شـده:    ×است كه براي دفاع از حـق و مظلـوم باشـد. از امـام صـادق     
كردند شيطان از آنهاست، اما در علم خـدا از مالئـك نبـود. پـس شـيطان بـاطنش را بـه         مي

ـ  و خَل ن ناٍري مخلقتن{و گفت: بروز داد واسطه عصبيت خود  مـرا از   2»،}ن طـينٍ قتـه م
  آتش و آدم را از خاك خلق كردي!

  
  
  
  
  
  
�
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  كتمان حق
�  

يكي از چيزهايي كه ما گرفتارش هستيم و بسيار هم شايع است ايـن اسـت كـه افـرادي     
  اند.  د اما سكوت كرده وگاهي خود سانسور شدهنشناس حق و مظاهر آن را مي

و حـق را بـا باطـل درنياميزيـد و حـق را بـا       «نهي كرده اسـت:   قرآن كريم كتمان حق را
شهادت را كتمان نكنيـد و هـركس آن را كتمـان    « 1؛»دانيد حق است كتمان نكنيد اينكه مي
اي اهـل كتـاب چـرا    « 2؛»كنيد داناست گمان دلش گنهكار است و خدا به آنچه مي كند، بي

همانـا، آنـاني   « 3؛»كنيد؟! ، حق را كتمان ميدانيد آميزيد، و با اينكه مي حق را به باطل در مي
هايي كه نازل كرديم پس از آن كه آنها را در كتاب براي مـردم   كه داليل آشكار و هدايت
  4».كنند كنند؛ خدا، و همة لعنت كنندگان، لعنتشان مي آشكار ساختيم، كتمان مي

ره اظهار حق و به سوره والعصر با اينكه سوره كوچكي است توجه كنيد كه چگونه دربا
هميشه براي محكم و تاكيد  .قسم به عصر و زمانه }صرالعو{فرمايد:  صبر بر مصائب چه مي
بدرسـتي كـه انسـانها در     ،همانـا  }ْنساَن َلفـي ُخسـرٍ  ِإنَّ اِإل{خورند،  كردن مطلبي قسم مي

خـود  تواننـد بـا آن سـعادت ابـدي را بـراي       اند. سرمايه بزرگي چون عمر دارند كه مـي  زيان
مگر آناني  }االّ الذينَ آمنوا{خرند،  بال ميوبخرند ولي آن را هدر داده و در عوض وزر و 
ها و رسوالن آسماني؛ نه اينكـه انسـان بـه هـر      كه ايمان دارند، ايمان به خدا، مالئك، كتاب

                                                            
1 .Gَقَّ و انْتم تَعلمونلِ و تكُتموا الحقَّ بِالباطوا الحالتلبِسوF، 42)، 2( البقره 

2 .Gونَ عليماُهللا بما تَعلمقَلَبه و مّنه آثة و من يكتمها فاوالتكتموا الشَّهادF283)، 2( ، البقره 

3 .Gقَّ و أنُْتم تَعلَمونتكُتمونَ الح لِ وون الحقَ بِالباطتابِ لَم تلبسيا اَهل الكF، 71)، 3( آل عمران 

4 .G   م اُهللا وـنَهيلع ي الكتابِ ُاولئـكّناه للّناسِ فعد ما بينَ بدي منات والهنَ البيإنَّ الَّذين يكُتمونَ ما انزلنا م
 159)، 2( ، البقره،Fيلعُنهم الّالعُنونَ
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مُلـوا  وع{، هسـتي  واقعيـات چيزي مثل انگلس و ماركس ايمان داشته باشد، بلكه ايمان بـه  

الصحاتقِّ  {دهنـد،   ، عمل صالح انجام ميپس از ايمانو ، }الا ِبـاْلحـوَتواص پـس از  }و ،
بين طرفين است يعني  ،كنند. اين تواصي ، يكديگر را به حق سفارش ميايمان و عمل صالح

تمام افراد جامعه بايد نسبت به هم سفارش به حق كنند و گروه و افراد خاصي مالك نيست 
من خط قرمز هستم و كسي نبايد مرا به حق سفارش كند. پس  :واند بگويدت و كسي هم نمي

زندان، پرونده سـازي حتـي كشـته     مانند: از آنكه انسان سفارش به حق كرد، قطعاً مشكالتي 
 بـه يكـديگر   ،}و َتواصـوا ِبالصـبرِ  {فرمايـد:  شود، بـراي همـين مـي    شدن بر او عارض مي

باشيد. اين تصوري از انسان كامل اسـت كـه زيـان كـار      كنند كه صبور و بردبار سفارش مي
  تفاوت نيست. نيست، و در مقابل حوادث روزگار بي

  دالئل كتمان حق

  تواند داشته باشد: كتمان حق يكي از گناهان كبيره است كه داليل مختلفي مي
متعصب به حزب، گروه، باند، اقوام، و خالصه اعتقاد خـويش اسـت، در    الف: تعصب؛

پوشـاند و آن را كتمـان    رود بلكـه آن را مـي   كه حقي را ديد نه تنها زير بار حـق نمـي  جايي 
  كند آن را سانسور كند. كند، و اگر صاحب بيان، رسانه، تريبون و منبر است سعي مي مي

ترس و بزدلي جنبه تفريطي قوه غضـبيه اسـت كـه يكـي از داليـل       ب: بزدلي و ترس؛
شد تا مـثالً چنـد روز    در زمان سابق كه به آنها مراجعه ميشود. افرادي بودند  كتمان حق مي

نماز جماعت خود را به عنوان اعتراض، تعطيل كنند؛ يكي از آنها به خـود مـن گفـت: اگـر     
من اين كار را انجام دهم ممكن است يك پاسبان بيايد درب خانه و به من بگويد چـرا ايـن   

دارد!  از يـك تلفـن تـرس برشـان مـي      ها از كمترين برخـورد و حتـي   كار را كردي؟! خيلي
جـاي خـوبي    د؛ زندان براي افراد سياسي واقعـا كنن نهايتش اين است كه انسان را زنداني مي

كنـد.   اش را انجام داده است و از سوي ديگـر مـدتي اسـتراحت مـي     است چون انسان وظيفه
مـر  ا«فرمايد:  مي ×و امام حسين ×در آخرين وصيت خود به امام حسن ×حضرت امير

هـا دايـرة ايـن واجـب شـرعي و       ، متاسـفانه خيلـي  »به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيـد 
اند؛ حال آنكه دايره آن وسيع است و مصداق بارز آن درباره حكّـام   اجتماعي را تنگ كرده

اگر امر بـه  «فرمايد:  در ادامه مي ×حضرت امير ،و سالطين و قدرتمندان است، براي همين
آينـد و بـر    شود و شـرورها روي كـار مـي    منكر را ترك كنيد زمينه باز ميمعروف و نهي از 
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؛ چون دعا بايد همـراه  »شود شوند، در آن زمان هرچه دعا كنيد مستجاب نمي شما مسلط مي
  عمل و حركت باشد.

شود كـه افـراد كتمـان     گاهي منافع مالي، مقام و موقعيت باعث مي ج: مقام و موقعيت؛
ند اگر حق را پذيرا شـده و آن را اظهـار كننـد مـال و مقـام خـود را از       بين حق كنند. آنها مي

ديدند با حضـور انبيـاء منافعشـان     گونه كه مخالفين انبياء الهي چون مي دهند؛ همان دست مي
به گـوش مـردم    آنان ذاشتند حرف حقگ كردند و نمي افتد، آنها را تكذيب مي در خطر مي

دادنـد تـا در    ايسـتادند و بـه مـردم پنبـه مـي      ار كعبه ميبرسد. در تاريخ آمده كه كفار در كن
  را نشنوند. 6گوش خود كرده كالم پيامبر

صبيت يا عدر يك كالم، عامل مهم كتمان حق از سوي افراد، چه ناشي از ترس، 
مال و مقام باشد نشان از ضعف و زبوني شخصيت آنهاست. افرادي كـه حاضـرند   

 !د آيا واقعًا ارزش آنها همين مقدار اسـت؟ شخصيت خود را به مقام و پول بفروشن
انساني كه خدا به او كرامت داده و او را حامل امانت الهي كرده، زشـت و ناپسـند   
است كه شخصيت خود را اين مقدار پائين آورد كه براي پـول و مقـاِم چنـد روزة    

  دنيوي، پا روي حق گذاشته و آن را بپوشاند.

  عالج كتمان حق

شدگان به آن كم نيستند اين اسـت كـه بـداني     آفت بزرگ كه آلودهعالج و درمان اين 
ه در آيات و روايات آمده، كتمان حق موجب غضب و سخط الهي است و چه بسا به كچنان
و كردار از حـق   گفتار بايست در  مي، و روايات پس از دقت و نظر درآيات .شودمنجر كفر 

مخالف تو باشد همان گونه كـه سـوره    طرفداري كني و آن را اظهار كني اگر چه بر ضد و
مشـكل اسـت ولـي بايـد نفـس      گرچه در بدو امـر   .}و َتواصوا ِباْلحقِّ{ فرمايد: والعصر مي

گويي كني تا براي تو ملكه شود. دنيا دار تزاحم اسـت و هميشـه حـق و     خود را وادار به حق
تواند از  ود و كسي نميباطل با هم سر جنگ دارند و تعارض اين دو هميشه بوده و خواهد ب

اسـت شـانه خـالي كنـد اگـر چـه جاهـايي         آن و اظهـار از حـق  زير بار وظيفة خود كه دفاع 
  شود كه انسان هيچ گاه از حق دم نزند. سكوت ممكن است الزم باشد ولي اين دليل نمي

آورد اين است كه كم كم كسـي   يكي از مشكالتي كه كتمان حق براي انسان پديد مي
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شود و داخل تصـديق كننـدگان    ده به مرور زمان، خود از طرفداران باطل ميكه سكوت كر

رسـد كـه حقـي كـه ظـاهر و آشـكار اسـت را         باطل و حاميان آن خواهد شد و به جايي مي
  كند. خدا ما را از شرور نفسمان حفظ كند، ان شاء اهللا. تكذيب مي

  انصاف و استقامت بر حق

مت بر حق است در اينجا رواياتي چند كه در مخالف و ضد كتمان حق، انصاف و استقا
  كنيم: گويي واستقامت بر آن است را براي تحريك طالبان آن بيان مي مدح حق

شود مگر سه صـفت را دارا باشـد:    عبد ايمانش كامل نمي«نقل شده:  6از رسول اكرم
و بـه   ]مطـابق انصـاف عمـل كـردن    [انفاق كردن در حال نداري، انصـاف از نفـس خـويش    

خوشـا بـه حـال    «فرمود:  هاي پاياني عمر خود مي و همواره در خطبه 1».يگر سالم كردنهمد
اش  كسي كه خلقش نيكو باشد، طبعش پاك باشد، بـاطنش صـالح باشـد، برخـورد ظـاهري     

خوب باشد، از مالش بسـيار انفـاق كنـد، از گفتـار زيـادي امسـاك كنـد و در مقابـل مـردم          
 3داننـد.  مـي » بهترين اعمال را انصاف داشتن با مردم: «و در جاي ديگر 2».انصاف داشته باشد
دانـد، و بـا    مؤمن حقيقي كسي است كه فقرا را در مالش شريك مي«فرمايد:  و هم چنين مي

خـود   باآگاه باشيد هر كس «فرمايد:  مي ×حضرت امير 4».كند مردم با انصاف برخورد مي
نقـل   ×از امام صادق». دهد زايش ميمردم با انصاف برخورد كند، خداوند عزّت او را اف و

كسي كه چهار خصلت را براي من ضمانت كند، چهار خانه در بهشت «فرمايند:  شده كه مي
هاي ديگران و نترسـيدن از فقـر، افشـا كـردن      كنم: انفاق و رفع كمبود برايش ضمانت مي

سالم در عالم، ترك جدل با ديگـران گرچـه حـق بـا اوسـت و مطـابق انصـاف بـا مـردم          
   5».برخورد كردن

ايـن گونـه بيـان     ×گـويي را امـام صـادق    يكي از فوايد انصاف و عمل بـه حـق و حـق   
م ميان خود قبول كَرا به عنوان ح هركس با مردم با انصاف برخورد كند، مردم او«كنند:  مي

                                                            
 107، ش 43، ص 1. كنزالعمال، ج 1
 22، ح 29، ص 72؛ بحار االنوار، ج 1، ح 144، ص 2ج  ،الكافي. 2
 7، ح 145همان، ص  . 3
 39، ح 40؛ همان، ص 17، ح 147. همان، ص 4
 30، ص همان؛ 2، ح 144، ص همان. 5
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كننـد هـر يـك از ايـن دو كـه       اگر دو نفر با هم بحث و گفتگو مي«فرمايد:  و مي 1».كنند مي
تا فراغت «فرمايد:  و مي 2».دهند حق را به او مي ،ه ديگري انصاف به خرج دهد مردمنسبت ب

كسي كه به واسطه   ترين مخلوقات به خداوند هستند: سه گروه نزديك ،از حساب در قيامت
قدرت، از قدرت سوء استفاده نكرده به زير دستان ظلم نكنـد، مـردي كـه ميـان دو نفـر راه      

آنان بـه حـق   كند يا ميان  رسطة بين آنهاست كه صلح ميان آنها برقراشايد منظور وا[رود  مي
و به اندازه يك جو به طرفي متمايل نشود، و حق را بگويد، مردي كه حـرف   ]قضاوت كند

 4روايت شده: خداونـد جنتـي   ×از امام پنجم 3».حق بزند خواه به نفعش باشد يا به ضررش
در نفـس خـود   «آن سه طايفه كسي است كه:  شوند يكي از دارد كه سه طائفه داخل آن مي

كنـد اگـر چـه بـه ضـررش       گويد و بر اساس حق حكم مي يعني حق مي 5».به حق حكم كند
  باشد.

  
  
  
  
  
  
  
  
�
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  قساوت قلب
�  

سـنگ دل نوعـاً از   و ي القلب قس هايمربوط به قوه غضبيه است؛ انسان رذائلقساوت از 
آورنـد بلكـه خودشـان     ايات ديگران خم بـه ابـرو نمـي   كاران عالمند كه نه تنها از جن جنايت

شوند! قسـاوت قلـب باعـث صـدور      مرتكب آن شده، و از جان كندن ديگران خوشحال مي
گـاهي   .هاي ذميمه ديگري چـون ظلـم، تعـدي و ايـذاء از سـوي انسـان خواهـد شـد         صفت

ننـد.  شـود، سـكوت ك   شود افراد در مقابل ظلمي كه به مظلومـان مـي   قساوت قلب باعث مي
شده است و درنده خويي بر او غلبـه كـرده    1كسي كه قسي القلب است قساوت در او ملكه

  گوئيم. ي القلب نميموقت باشد به آن شخص قسقساوت است و اگر 
كساني كه در هرجامعه جزو نيروهاي مسلح هسـتند و اجـازه حمـل سـالح دارنـد، بايـد       

كننـد حـاال كـه     بندنـد فكـر مـي    ان ميخيلي دقت كنند؛ بعضي همين كه اسلحه را به كمرش
ــودم:    ــه ب ــد، بايــد اعمــال قــدرت و خشــونت نماينــد. روزي گفت افــرادي كــه «قــدرت دارن

خواهند در نيروهاي مسـلح اسـتخدام شـوند بايـد تسـت شـوند كـه آيـا از نظـر روانـي و            مي
ه بـه  بررسي شود كه تا چه انداز كنند؟ شخصيتي لياقت دارند؟ آيا از سالح سوء استفاده نمي

 »بررسي شود كه آيا دلسوز جامعه هستند يـا نـه؟   ؟دهند مال، جان و ناموس مردم اهميت مي
كنند تا با يك فرمان  ي القلب را استخدام ميايم كه در جوامع مختلف افرادي قس بسيار ديده

داننـد بلكـه    گونه شد مردم آنها را از خودشان نمي به زدن و كشتن مردم اقدام كنند. اگر اين
كنند. نيروي مسلحي كه بايد در مرزها مقابل دشمنان باشـد و از جـان و    قابل خود تلقي ميم

                                                            
موقت است و رسوخ در ذات نكرده، اما ملكه داخل در ذات » حالّ«. حاالت نفساني يا حالّ است يا ملكه؛ 1

چه معصوم نيست و گـاه،  شده است. مثالً عدالت اگر براي انسان ملكه شده باشد، ذاتاً خدا ترس است و اگر
گـوئيم چنـين    دهـد، بـر همـين اسـاس مـا مـي       شود ولي توبه كرده و به گناهش ادامه نمي گناهي مرتكب مي

 توان در نماز به او اقتدا كرد. شخصي عادل است و مي
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ناموس مردم حراست كند نبايد در اموري كه از آن منع شده، دخالت كند. اگر آنها افرادي 
آورند تا از حقوق آنهـا   رحيم و مهربان باشند مردم آنها را از خودشان دانسته به آنها پناه مي

كنند. نكند به بهانه حفظ نظام با مردم با خشونت و تندي بر خورد شود براي اينكـه  حمايت 
اي براي اجراي موازين اسالمي اسـت   حفظ نظام واجب نفسي نيست بلكه حفظ نظام مقدمه

توان ايـن  اي ندارد و نمي ر پا گذاشته شود، فايدهو اگر براي حفظ نظام، دستورات اسالم زي
  !نظام را اسالمي ناميد

  رحمت و عطوفت

ضد قساوت و سنگ دلي، رحمت و عطوفت است كه يكي از صـفات خداونـد اسـت،    
كسـي كـه    1شود. آغاز مي »بسم اهللا الرحمن الرحيم«سوره با  113سوره قرآن كريم  114در 

به جاي قساوت، رحمت و رقت قلب دارد از درد و رنج بني آدم ـ با هر ايده و عقيده و هـر   
اي كه از قساوت قلب متفرع  شود، و بر خالف صفاتي رذيله ـ ، متألم مي خواهد باشد كه مي
كنـد و   كند، ديگران را آزار و اذيـت نمـي   شود، انسان رحيم و مهربان، ظلم و تعدي نمي مي

  كند. امر به شكنجه و كشتن نمي
 6دربــارة رحمــت و رقّــت قلــب روايــات بســياري وارد شــده از جملــه رســول اكــرم 

اند طلب فضـل و زيـادي    فرمايد: از بندگان من كه داراي رحم و مروت مي خدا«فرمايد:  مي
، من رحمـت خـود را در اطـراف آنهـا قـرار      رسيدعيش خواهيد به كنيد كه در اطراف آنها 

دادم، و در عوض از افراد قسي القلب طلـب فضـل نكنيـد كـه مـن غضـبم را در اينهـا قـرار         
خدا را حفظ كنيد، و ماننـد برادرانـي نيكـو كـه      حريم«فرمايند:  مي ×و امام صادق 2».دادم

با يكديگر براي خدا دوستند، همه با هم وصلت كرده به يكـديگر رحـم كنيـد، بـه زيـارت      
يكديگر برويد، با هم مالقات كنيد و امر ما را ذكر كنيد و امر واليت و حاكميت ما را احيا 

مـا را و   ،روضـه خـواني  مانند  شويدو محافلي كه دور هم جمع مييعني در مجالس  3».كنيد
                                                            

گفت: دختر مرا كه آبسـتن اسـت    . در اصفهان دكتري بود به نام آقاي نفيسي، روزي آمد قم منزل ما و مي1
سـوره بـا بسـم اهللا الـرحمن      113خـواهم بگـويم در قـرآن     گير كرده و حكم اعدامش آمده است من ميدست

الرحيم شروع شده و سوره توبه هم كه بسم اهللا ندارد نگفته است: بسم اهللا المنتقم، پس شما بايد رأفت داشته 
ستور آزادي دختـر دكتـر را داده بـود.    را به مرحوم امام دادم. اتفاقاً امام د يمن پيغام آقاي دكتر نفيس» باشيد.

 زماني كه امام خميني به اصفهان رفته و مريض شده بود همين دكتر نفيسي امام را معالجه كرده بود.
 ، مع تفاوت.2، ح 227، ص 7؛ مستدرك الوسائل، ج 16806، ش 519، ص 6. كنز العمال، ج 2
 20، ح 351، ص 71؛ بحار االنوار، ج 1، ح 175، ص 2ج   ،الكافي. 3
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واليت ما را فراموش نكنيد. گرچه بسياري از اين مجـالس از مسـير خـويش منحـرف شـده      

اي گفتـه بـود: شـما مگـر      ولي همين محافل بسيار كار ساز است. يكي از اهل سنت به شـيعه 
ته كنيد؟! شيعه به او گف گيريد و پول خرج مي بيكاريد كه محرم و صفر مجالس متعددي مي
را به واليت نصب كردند  ×حضرت علي �6بود: غديرخم با آن اهميت كه پيامبر اسالم

 ×كنيد چون ما اهميت نداديم؛ واقعة شهادت امام حسـين  حاشا ميانكار و را خيلي از شما 
خواهيـد   ×هم اگر هر سال احيا نشود، شما آن را هم حاشا كرده و منكر قيام امـام حسـين  

در برابـر يزيـدي    ×حسـين امـام  دانيم  لس روضه است كه ما ميشد و به بركت همين مجا
  دانست، قيام كرد. كه خود را حاكم مسلمين مي

مقيـد بـود چنـد     ،در هر مجلسي و حتي در عروسـي   خدا رحمت كند مرحوم والد ما را،
گفت مردم حتماً نبايد پـاي منبـر باشـند تـا مسـائل را يـاد بگيرنـد!         مسئله شرعي بگويد و مي

حـرام   و اهل منبر سعي كنند عالوه بر روضه و ذكر مصائب، مسائل اخالقي، اعتقادي آقايان
در ديـدم  و حالل خدا را بيان كنند. يادم هست روزي كه مشرف شده بودم عتبات عاليـات،  

خواندند و داستان و حكايات را با آب و تاب نقـل   هاي نجف و كربال، فقط مقتل مي روضه
گفتنـد. منافـاتي نـدارد عـالوه بـر اينكـه منبـري هسـتيد          ني نميكردند ولي يك مسئله دي مي

مسائل شرعي مردم را حتي عملي يادشان بدهيد به ويژه در روستاها و شـهرهاي دورافتـاده؛   
يك شـب تـيمم را    و  رفتم، روي منبر عمالً يك شب وضو من خودم در نجف آباد منبر مي

صدا يا حتي يـك آيـت   منظر و خوشوشخ دادم، حاال اگر يك منبريِ براي مردم انجام مي
رابـراي مـردم بگوئيـد، اينهـا در      :چه اشـكالي دارد فقـه و معـارف آل محمـد      !اهللا هستي

  است. ^راستاي احياي حاكميت و ذكر امر ائمه
بـا يكـديگر وصـلت    «فرمايـد:   مي ×امام صادق ،در ادامه روايات رحمت و رقّت قلب

اگر وضع مـالي تـو   [يگر نيكي كنيد، رحم داشته باشيد داشته باشيد، به هم سر بزنيد، به يكد
، و بـرادران  ]خوب است به برادر يا خواهرت كه وضـعش خـوب نيسـت بـه آنهـا هـم بـده!       

مسـلمان بـرادر مسـلمان    »  فرمايـد:  و مـي  1».گونه كه خدا امر كرده استنيكوكار باشيد همان
كنـد سـزاوار و حـق اسـت بـر       نت ميكند، نه او را ذليل و نه به او خيا او ظلم ميبه است، نه 

مسلمين كه كوشش كنند در وصلت و ارتباط با يكديگر، از هم جدا مباشـيد و يكـديگر را   
گونـه كـه    كمك كنيد تا عاطفه بين شما حاكم باشد، به اهل حاجت كمك كرده تـا همـان  

                                                            
 39، ح 399؛ همان، ص 2، همان، ح الكافي. 1
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كننـد؛ اگـر خبـري از     فرمايـد: بـه يكـديگر رحـم مـي      باشيد كه مي است، خداوند امر كرده
 ،گونه كه انصارخورند چون از شما غايب شده است، همان دوستشان ندارند، غصه و غم مي

چون در مدينـه غريـب بودنـد.     1».كردند مهاجرين را بر خودشان مقدم كرده و فداكاري مي
خـدا بـر او رحـم     كنـد، نكسي كـه بـر بنـدگان خـدا رحـم      «نقل شده:  6چنين از پيامبر هم
اند كسي كه به مردم  فرموده 6كه حضرت رسول«نقل شده:  ×و از امام علي 2».كند مين

  3».كند رحم نكند، خدا به او رحم نمي
مـال نـداري بـا     و اگـر مصاديق زيادي دارد: گاهي انفاق مال كردن اسـت،   ،رحيم بودن

دربـارة فضـيلت    گر باشي و زن و شوهرها را با هم آشـتي دهـي.   زبان خود بين مردم اصالح
تـوان بـه    ين مـي واخبار و روايات ديگر وارد شده كه تحت ايـن عنـا   هاي آن رحمت و شعبه

آنها مراجعه كرد: كمك كردن به افراد محتاج، به فريـاد مظلـوم رسـيدن، بـا فقـرا همراهـي       
كردن، يعني بـه شـكرانه نعمتـي كـه خـدا بـه تـو داده مختصـري هـم بـه فقـرا از بـرادران و             

ر همدردي با گرفتاري مؤمنان و مـوارد و  ها كمك كردن، اظها خواهران، دوستان و همسايه
  هاي ديگر.  زيرمجموعه
در  رذيلـه اي كه دربارة خالصي و عالج قساوت وجود دارد اين است كه: اگر اين  نكته

، زايل كردن آن مشكل است. براي زدودن ايـن ملكـه نفسـاني    ملكه شد كسي رسوخ كرده
ر خـود تحميـل كنـد، عمـالً بـه      بايد گفتار و اعمالي كه بر خالف قسـاوت قلـب اسـت را بـ    

ديگران كمك كند، با كساني كه دشمني دارد مالقات كند، به آنها رحم و عطوفـت نشـان   
كارهايي كه مطابق رحمت است انجام دهد كه بر اثر انجام تدريجي گفتـار   ،خالصه دهد و 

جـاي  آميز و لـوازم آن؛ بـه مـرور زمـان رقّـت       و كردار رحيمانه و عدم انجام اعمال قساوت
  را خواهد گرفت.قلب قساوت 

  
  
�
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  غيرت و حميت
�  

يكي از صفات رذيلة قوة غضبيه عدم غيرت و حميت است كه انسان: نسبت به آنچه كه 
اسـت كـه چـه بسـا      مهلكـي  رذائلغيرتي از  اهمال داشته باشد. بي ،محافظت كند از آن بايد

فضـيلت غيـرت و حميـت اسـت كـه       انسان را به دياثت و قيادت سوق دهد. ضد اين رذيله،
انسان بر محافظت دين، آبرو، اوالد و اموالش بكوشـد و از آنهـا در مقابـل مهـاجمين دفـاع      

  ترسو و بزدل نباشد. ه،درك

  غيرت در روايات

مردي كه غيرت نـدارد  « 1،»إذا لم يَغر الرَّجل فهو منكوس الَقلب«: ×قال الصادق

كان إبـراهيم َغيـورًا و َأنـا    : «روايت شده است 6. از رسول اكرم»قلبش وارونه است

ابـراهيم غيـرت   «، 2»منه و جدع اهللا َأنف من ال يغار علي المؤمنين و المسـلمينَ  َاغير

داشت و من از او غيرتم بيشتر است و خدا، بيني كسي كه بـر مسـلمين و مـؤمنين غيـرت     
  .»ندارد قطع كند
اي اسكان لشكر اسـالم كـه از قبايـل مختلفـي     اص برقّوشود شهر كوفه را سعد  گفته مي
هـا تمـدن را،    بعضـي ساخته بود و مثـل امـروز كـه     ،خواستند با ايران جنگ كنند بودند و مي

زنان مسلمان با مردان قديمي كه ايرانـي بـوده    ،دانند، در كوچه و بازار اختالط زن و مرد مي
دادند. خبر  به حجاب اهميت نمي زنانكردند، و گاه  و هنوز مسلمان نشده بودند برخورد مي
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خبـر  : «فرماينـد  به اهل عراق خطاب كرده مي ×رسيد لذا حضرت امير ×به حضرت امير
و  .1»كنند! آيا حيا نداريد؟! زنند و برخورد مي مردها پهلو ميبه هاي شما در راه  دار شدم زن

بازار رفته و بـا بچـه    هاي شما در آيا حيا نداريد؟! غيرت نداريد؟! زن«فرمايد:  جاي ديگر مي
هايي كه هنوز مسلمان نشـده و سـاكن    گبرها، ايراني منظور از بچه». كنند؟! مي مراودهگبرها 

يور و لأجل غيرتـه  ان اهللا َلَغ«: نقل شده 6باشد. هم چنين از پيامبر اكرم كوفه بودند، مي
شـت را حـرام كـرده    خداوند غيرت دارد و به واسطه غيرتش كارهـاي ز «، 2»م الفواحشحرََّ
  . يعني در حكومت خدا اگر كارهاي فاحشه انجام گيرد موجب غضب خداست.»است

  غيرت بر دين

يكي از جهات غيرت، غيرت و حميت بر حفظ ديـن و دفـاع از آن در مقابـل حمـالت،     
نبايـد   :، قـرآن، و امامـان  6هاست. مؤمن در مقابل توهين به پيـامبر  ها و تشكيك اهانت
هاي ضد دين و  ها و سايت كنيد كه چگونه ماهواره د. در اين زمانه مشاهده ميتفاوت باش بي

اسالم راه اندازي شده است. هركس به اندازة خودش بايد غيرت بـه خـرج دهـد، آن كـس     
كه اهل قلم است قلم بزند، آن كس كه پول وامكانات دارد بايد از كساني كه مدافع هستند 

هـاي اخيـر    انـدازي شـود. در سـده    مـاهواره و سـايت راه   حمايت مالي كند و در مقابل آنـان 
انـد،   اند، چقدر از راه غلو و خرافه وارد شده هاي دروغي و جعلي ساخته بينيد چقدر دين مي

از موارد مهم غيرت، دفاع از دين خـدا، سـعي و    ،اند. بنابراين گزاران زياد شده چقدر بدعت
تـر كوتـاهي نكـردن در انجـام      همـه مهـم  كوشش در ترويج احكام و مبـاني آن اسـت  و از   

در  ×فريضة امر به معروف و نهي از منكر است كه وظيفـة تـك تـك مـردم اسـت. علـي      
ي وّلينكر َفن المع هيو الَن وفالمعُربِ مَرواَألالتترُك: «فرمايند مي 3آخرين وصيت خويش

ليُكعم شكم، ُثرارم ون َفتدعاليو نهـي از منكـر را تـرك     امر به معـروف «، »كملَ ستجاب
وقـت هرچـه دعـا كنيـد      شـوند و آن  شـرار بـر شـما مسـلط مـي     انكنيد كه اگر ترك كرديد 

امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را پـائين آورده و       امروزه حد . متاسفانه »شود مستجاب نمي
روسري بيـرون آمـده؛ حـال    يك اند به امور جزيي مثالً چند تار مو كه از زير  منحصر كرده
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تذكر بـه حاكمـان و    ،شود حد اعالي اين واجب استفاده مي ×كه از كالم حضرت اميرآن

تفاوت باشد و اگر اعتراض نكـرد افـراد بـد و     حاكميت است، و انسان نبايد در برابر آنها بي
شرور از اين صحنه خالي سوء استفاده خواهد كـرد و آن وقـت هـر چقـدر انسـان بنشـيند و       

شود چون مـا وظيفـة خودمـان را انجـام      اي ندارد و مستجاب نمي هدست به دعا بردارد، فايد
  ايم. نداده

  غيرت بر حريم

از ديگر جهات غيرت، غيرت و حميت بر حفظ حريم خانواده و نـاموس اسـت. مـردان    
بايد تالش كنند زنان، خانواده و ناموس خويش را از خطرات احتمالي يا يقيني حفظ نمايند 

متعرض آنها نشوند؛ به ويژه مرداني كه همسرانشـان جـوان هسـتند     تا مردان نامحرم و اوباش
پـردازيم   نبايد خود را به قول معروف شُل و ول نشان دهند.در اينجا به برخي از روايات مـي 

كه به مردان سفارش شده اجازه ندهند زنانشان از خانه خارج شوند، و پس از آن توضـيحي  
  خواهيم داد:

التـري رجـًال وال    ْنَأ  ؟ قالـت: خير للمرأِة  اي شيء: 3ةلفاطم 6قال رسول اهللا
ٌليجحضـرت   فرمـوده چـه چيـزي بـراي زن خـوب اسـت        ÷به فاطمـه  6، پيامبر1»راها ر

و او هم مردي را نبيند. مضـمون همـين روايـت در     بينداينكه مردي او را ن فرمود:   ÷فاطمه
ي در مجلسـي نشسـته بـوديم كـه     روز« :گوينـد  مـي  ×حضرت امير االسالم آمده كهدعائم
فرمودند: چه چيزي براي زن خوب است؟ هـيچ كـداميك از مـا كـه در مجلـس       6پيامبر

مطـرح كـردم    ÷را بـراي زهـراء   6بوديم جواب نداديم. وقتي به منزل آمدم سوال پيامبر
هـيچ مـردي را نبينـد. سـپس ايـن جـواب       او كه جواب داد: اينكه هـيچ مـردي او را نبينـد و    

راست گفت او پـاره تـن مـن      فرمودند: 6نقل كردم كه پيامبر 6ا براي پيامبرر ÷زهراء
سوال شد درباره خروج زنان بـراي شـركت در نمـاز عيـد فطـر و       ×از امام صادق 2».است

نهـي شـده    6در روايت ديگري از پيـامبر » فرمودند: نه! مگر زنان مسن ×امام«قربان كه 
اش  مسـجد زن، همـان خانـه    ، »هـا يُتة بالمـرأَ  سـجد م«فرمايد:  به مسجد بروند و ميزنان كه 

  است.
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روايات ديگري هم در كتب حديثي وجود دارد كه براي تهييج نشـدن زنـان، از مـردان    
انـد چـون قصـه     خواسته شده به آنان سـوره يوسـف را نياموختـه و از قرائـت آن نهـي شـده      

كـه آيـات موعظـه و    شـود و بـه جـاي آن سـورة نـور را       عاشقانه است و موجب تهيـيج مـي  
خواسته شده زنان سوار زيـن   ،و همچنين در همين راستا 1،مجازات زنا در آن است، بخوانند
هاي باال كه اشـراف   يا نهي شده كه زنان در اتاق 2شوند، نشوند چون براي گناه تحريك مي

امـور خانـه   يابند و خواسته شده آنها خط نوشتن را ياد نگيرند و به ناسكان  ها دارد، بر خيابان
اند مردان از زنانشـان اطاعـت    رواياتي هم داريم كه نهي كرده 3بپردازند چون ريسيدن پشم.

، 4»اهللا علي وجهه فـي النـار   كبامن اطاع امرأَته «نقل شده:  6ه از پيامبرككنند؛ چنان
  .»به رو داخل آتش انداخته خواهد شد ،از زنش اطاعت كندكه كسي «

  اره اين رواياتچند توضيح ضروري درب

گونه كه ما درباره آيات قرآن شأن نزول را براي تفسير كردن و پي بردن بـه  همان الف:
فصـل و   ،دهيم، بايد دربارة رواياتي چون روايات ذكر شده مفاهيم عالي آن مد نظر قرار مي

نه  گونه روايات از قبيل قضاياي خارجيه استچه بسا اينزمان صدور آنها را مالحظه كنيم. 
بـه  تـوان  نمـي باشـد و   ييا زمان و مكـان خاصـ   ،ناظر به زنان خاص :كه ، به اين معنيحقيقيه

اند كه بـراي آنهـا    اي واقع شده اگر زنان در زمان و منطقه .كردكلي طور عام از آن استفاده 
احتمال خطر از سوي اوباشان و مردان فاسد وجود دارد؛ يا خود زنان ـ كه قوه شـهوية آنهـا    

در معـرض خطرنـد،   ، برابر مردان است مگر عفت پيشـه كننـد ـ     10ساس برخي روايات بر ا
بايد نسبت به زنها چه از ناحيه خودشان چه از ناحيه همسرانشان مواظبت صورت گيرد. ولي 

مـردان حـق دارنـد در جامعـه حاضـر       نيز ماننداي وجود ندارد زنان  اگر خطر و سوء استفاده
علمي برسند و امور مديريتي كـه در شـأن و تخصـص آنهاسـت      شوند، حق دارند به مدارج

دخالت كنند و گاهي هم الزم و واجب است براي انجام وظيفه و احقاق حـق، وارد جامعـه   
 ،جمعي حاضر شدند كه مردانميان در  ،با اينكه جوان بودند ÷ه حضرت زهراكشوند چنان

نحـراف قـرار گرفتـه وارد ميـدان     شنيدند و چون ديدند اسالم در مسـير ا  صداي ايشان را مي
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دفاع كردند. چه بسا وقتي خانمي براي انجام وظـايفش از خانـه    1چنين از فدك شدند، و هم

   هـا   مـردان چشـم چـران اسـت و بـه خـانم       بيرون بيايد افرادي هم به او نظر كننـد، ايـن گنـاه
يـا متلـك   شود گفت شما اصالً از خانه بيرون نيائيـد چـون مـردان چشـم چرانـي كـرده        نمي
اي اصالح كـرد كـه جلـوي مـردان هـرزه گرفتـه        گويند؛ بلكه بايد جو جامعه را به گونه مي

خواهـد از منـزل بيـرون     اش كه واجب است مـي  شود. بنابراين اگر خانمي براي انجام وظيفه
كند، الزم نيست آقايان اينجا غيرت به خرج دهند. البتـه   رود و خطري مهم او را تهديد نمي

  ر و كيفيت آن تفاوت دارد كه بايد به آن توجه كرد.موارد خط
برخي از روايات كه نهي كرده از حضور در برخـي مجـالس لهـو لعـب، يـا برخـي        ب:

حركات مثل سوار شدن بر زين يا خواندن سوره يوسف، يا نهي از ياد دادن خط بـه زنـان ـ    
عدم تهيج شـهوت در   اگر سند اين روايات متقن باشد ـ ، يك سري اقدامات احتياطي براي 

زنان است و اين مختص به آنان نيست و مردان هـم از لهـو و لعـب و مـواردي كـه موجـب       
اگر ماننـد  و خوردند  لوح بودند و گول مي زنان سادهبود كه اند. زماني  تهييج است منع شده

ه در كـ چنان .شـوند  زنان امروزي اهل فهم و كمال و آگـاهي باشـند بـه ايـن امـور وارد نمـي      
شـود كـه متاسـفانه     الطـائالت مطـرح مـي   گـاهي  جالس لهو و لعب تحت عنوان نهم ربيع، م

كنـد و عقـل را    مست مي قم مركز آن است. همان گونه كه خمر انسان رابرخي مناطق شهر 
در براي همين است كه مرحوم كلينـي   .گيرد، لهو هم همين گونه، و حرام است از انسان مي

برخـي از ايـن    ،بنـابراين  ر باب حرمت خمر ذكر كرده است.روايات حرمت لهو را دكافي، 
ه نهـي از نگـاه كـردن زنـان بـه      كـ روايات براي احتياط و بازدارندگي صادر شده است. چنان

خيابان يا ياد دادن خط و نوشتن در همين راستا بوده است، و گرنه اسالم از ادياني است كه 
و چگونه ديني كه به علم وعلم انـدوزي  خواهان تحصيل علم براي همه مردان و زنان است 

اين همه اهميت داده از سواد ياد گرفتن زنان نهي كرده اسـت؟! پيداسـت ايـن حكـم كلـي      
  نبود و مورد خاص را شامل است و ديگر روايات با همين مضامين هم، قابل توجيه است.

روز  مـردي كـه از همسـرش فرمـان بـرد      :ماند يكي از اين روايات كه گفتـه بـود   مي ج.
                                                            

  . مانند برخي از نظرات ديگر مرحوم استاد، نظريه ايشان دربارة فدك پـس از تحريـف از سـوي مخالفـان،    1
مورد مناقشه بسيار قرار گرفت بدون اينكه به كنه اين نظريه پي بـرده شـود. بـراي اطـالع از ايـن نظـر، نـك:        

شـرح خطبـه حضـرت    «بـه بعـد و    329، ص 3ج » سات في والية الفقيه و فقه الدولـة االسـالمية  درا«كتـاب؛  
 (م، ل).  د،، هر سه از آثار ماندگار مرحوم استا»خاطرات«و » 3زهراء
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  روي آتش خواهد افتاد. ،قيامت به صورت
اين روايت ذيلي دارد كه آن را از كلي بودن خارج كرده است در ذيل آن آمده است: 

يعنـي زن  «سوال شـد اطاعـت كـردن مـردان از زنـان يعنـي چـه؟ امـام فرمودنـد:           ×از امام
و وارد مجالس  مثل لباس نازك[هاي نامناسب وارد كوچه و خيابان شود  خواهد با لباس مي

   1.»كه نبايد از زن اطاعت كند ]لهو و لعب شدن
اسـت كـه منجـر بـه     مذموم شود اطاعت كردن از زن در جايي  از اين روايت استفاده مي

همسـرش مطلـب حقـي را    ديـد  انسان در باب مشـورت    اگر واقعاً االّشود و  گناه و معصيت 
اداره  ،و با مشورت در امـور خـانواده  ز آن اطاعت كرد، گناهي نكرده است اگر ا ،گويد مي

  آن بهتر از گذشته خواهد بود.
ها و دخترها قصد رفتن  گويد: اگر زن عالوه بر مطالب گذشته، رواياتي داريم كه ميد: 

گويد: مسجد زن خانه اوست توجيـه آن   و رواياتي كه مي 2به مسجد دارند آنها را منع نكنيد
شـود نمـازش را داخـل خانـه      ري در راه متوجه او مياگر با رفتن به مسجد خط هاين است ك

شـامل   مالك نهي از رفتن زنان بـه مسـجد باشـد،   متوجه شدن خطر، اگر  .بخواند بهتر است
  .ها نيستو مخصوص خانم شود مردها هم مي

  ×درباره غيرت حضرت ابراهيم

 ×ابـراهيم «  فرمايند: نقل شد كه مي 6اگر به خاطر داشته باشيد روايتي از پيامبر اكرم
دهم اين روايت در مقابـل الطـائالتي اسـت     احتمال مي». غيور بود و من از او غيور تر هستم

ذكـر شـده اسـت. قبـل ازآن بـه آقايـان سـفارش         ×كه در تورات درباره حضرت ابـراهيم 
كتاب مقدس به ويژه تورات را بخوانيد تا عظمت و ارزش واالي قرآن برايتان   كنم حتماً مي

ها مطالبي بر خالف موازين در ميان اين داستانكه  آمدهنوعاً داستانهايي در آن روشن شود. 
هـاي   سرايي و بافته در اين كتاب كه پيداست از داستان عقلي و عصمت پيامبران وجود دارد.

هايي به پيامبران خدا نسـبت داده شـده مـثالً     هاي يهودي است اكاذيب و خالف واقع خاخام
به پدرشان شراب نوشانيدند و او را مست كردند و شب اول لـوط بـا   گويد دختران لوط  مي

بستر شد و در شب بعد با دختر كوچكتر و هر دو آبستن شدند و از دختر  تر هم دختر بزرگ
                                                            

 3، ح 517، ص 5، ج الكافي  . نك:1
 354ص  ، 87. بحار االنوار، ج 2
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  1پدر بني عمون متولد شدند. »بن عمي«پدر موآبيان، و از دختر كوچك » موآب« بزرگ

: فعلي آمده است (نقل بـه مضـمون)  در تورات  كه 7اما داستان غيرت حضرت ابراهيم

وقتي كه خداوند به ابراهيم دستور داد به منطقه كنعان بيايد، ايشان حركت كرد و ساره هم «
هـا او را كشـته و    داد مصـري  همراهش بود، ساره زني زيبا بود و چـون ابـراهيم احتمـال مـي    

ردند نگو همسر همسرش را تصاحب كنند به ساره گفت: اگر در دروازه شهر از تو سوال ك
خواستند وارد مصـر شـوند مـأموران زنـان      ابراهيم هستي بلكه بگو خواهر او هستم! وقتي مي

بردند و وقتي از ساره سوال كردند گفت: خواهر ابراهيم هستم!  مي 2زيباروي را براي فرعون
شـد ثـروت و    فرعون هم ساره را به زني گرفت و چـون ابـراهيم بـرادر زنـش محسـوب مـي      

يادي به ابراهيم از طرف فرعون داده شد. پس از اينكه بالهـاي زيـادي بـه فرعـون     امالك ز
نازل شد فهميد علتش ايـن بـوده كـه زن ابـراهيم را تصـاحب كـرده اسـت بعـد بـه ابـراهيم           

فعلـي  يكـي از جعليـات تـورات    هـم  ين ا 3»!!اعتراض كرد و گفت بيا دست زنت را بگير ببر
  !غيرت باشد؟ حاضر است اين قدر بي ،آن عظمت با ×است، آيا پيامبري چون ابراهيم

اش ايـن اسـت:    در روضة كافي روايتي است كه همين قصـه را نقـل كـرده كـه خالصـه     
صندوقي را مهيا كرد و ساره را داخل آن گذاشت و وقتي به گمـرك   ×حضرت ابراهيم«

 ناموسم داخـل آن  رسيد مأموران گفتند: بازكن! گفت داخلش جواهرات است سپس گفت:
 6بنـابراين هنگـامي كـه پيـامبر     .4»خواهم چشم نامحرم به آن بيفتد و طمع كنـد  است نمي

كـه بـا    دهنـد خواهند پاسخي به جعليات تورات  فرمايند: ابراهيم غيور بود، درحقيقت مي مي
  غيرت معرفي كرده است! را افرادي بيگ الهي ربزپيامبران  ،اساس ذكر داستانهاي بي

  جا گيري و غيرت بي سخت

شود كه از افراط و تفريط پرهيـز شـود. دربـاره موضـع      هميشه در علم اخالق توصيه مي
غيرتي خيلي مذموم است و مرد مسلمان نبايـد   گونه كه بيبحث ما يعني غيرت مردان، همان

                                                            
يف در كتب ديني گذشته، نك: از آغـاز تـا انجـام    از سفر آفرينش، درباره تحر 19عهد عتيق، باب   . نك،1

 136ـ  130(در گفتگوي دو دانشجو) نوشته مرحوم استاد، ص 

شاهنشاه، چـين: خاقـان و روم: هراكليـوس     . لقب پادشاهان مصر فرعون بوده همچنان كه لقب شاهان ايران:2
 بوده است.

 از سفر پيدايش. 12. عهد عتيق، باب 3

 رجوع شود. 20و  12و به تورات سفر پيدايش باب  370، ص 8، ج الكافي. 4
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يا خـداي نـاكرده همسـرش بـه او      ـ ؛رگ باشد كه اگر كسي معترض ناموسش شد چنان بي
گـري در   بـه همـين مـوازات افراطـي     .تفاوت باشد ، بي ـ ان شداكتفا نكرد و متمايل به ديگر

اي كه حاكي از سوء ظـن بـه همسـرش باشـد هـم،       جا به گونه هاي بي گيري غيرت و سخت
مذموم است و حرمت دارد و داخل در رذيلة سوءظن و تجسس در امور مؤمنان خواهد شد 

جَتنبـوا َكثيـرًا مـَن    ا{و هم آيـة:   }ال تَجسسوا{: ايم و هم آيه كه در اين باره بحث كرده
   اند. ، آن را نهي كرده}الظَّنِّ

از اينكه همسري بخواهد  6دهد از نهي كردن پيامبر اكرم جابر خبر ميدر همين باره، 
به مردان سوء ظن العمل نشان داده، عكس نيزهاي زنان را به رخشان بكشد چون آنان  لغزش

ـ رأَة كالأن الم«: نقل شده ’از پيامبر اكرم 1خورد. پيدا كرده و زندگي به هم مي ن لع ِإض
زن مانند دنـدة كـج اسـت اگـر      « ،2»ٍجودعه َتسَتمتع به علي عَفَته، رمه َكسن ُتقيَاردت أََ

! منظور اين روايت ايـن اسـت   »شكند، رهايش كن و از او بهره ببر بخواهي راستش كني مي
تواننـد آنهـا را مطـابق تفكـرات      طف هستند و مـردان نمـي  كه زنان همراه با احساسات و عوا

غيرتـي كـه   : «انـد  فرموده 6و رسول اكرم 3خويش در نظر گيرند و گرنه خواهند شكست.
                                                            

 231، ص 2. نك: معجم اوسط طبراني، ج 1
 7066، ش 385، ص 3كنز العمال، ج   . نك:2
گونه روايات، تعبيرات به كار برده شده نه اينكه با هـدف تـوهين بـه زنـان باشـد      . بر فرض صحت سند اين3

يب و نقـص بـراي آنـان نيسـت، بلكـه بـراي آنـان كمـال محسـوب          دهد كه نه تنها عبلكه خبر از واقعيتي مي
شود. مسئوليتي كه به زن در محيط خانواده داده شده مانند امـور مربـوط بـه نـوزادان و حضـانت آنهـا در        مي

رسـد كـه عواطـف و احساسـات در زنـان شـديدتر از مـردان باشـد و اگـر عواطـف و           حالي به سرانجام مـي 
شود. به عقيـده  ، بخش مهمي از امور خانواده و جامعه به تبع آن،  مختل مياحساسات تعطيل يا ضعيف شود

به مسائل جنسي اختصاص دارد، كه اين قضـاوت نشـان از ضـعف آگـاهي و     » از او بهره ببر«عبارت:  ،برخي
بينش آنان از ديدگاه دين نسبت به زنان دارد، ديني كه آمد تا بـه بشـر و انسـان از هـر جـنس، نـژاد، ديـن و        

  ل). ، خواهد باشد، كرامت بخشد، (ماي كه ميقيدهع
مرحـوم بپـردازيم كـه بـه همـين موضـوع       اسـتاد  جا مناسب است به متن پرسش و پاسخي اينترنتـي از  در اين

  پردازد: مي
شـد و آنـان را   دانيم در عصر جاهليت با زنان به عنوان يك وسيله اسـتفاده مـي  با سالم ـ تا آنجا كه ما مي «

ستند و پيامبر با اين كار مخالفت كرد و حقوق زنان را گرامـي دانسـت و بـه آنـان نيـز احتـرام       دان پست مي
دانـد  داند يا ايمان آنهـا را نـاقص مـي   گذاشت؛ ولي بعضي از روايات معصومين زنان را ناقص العقل مي مي

بـه كـار خـوبي تشـويق      گويد اگر شما راكند و ميالبالغه كه انسان را از مشورت با زنان منع ميمانند نهج
كردند اگر واجب بود به حكم واجب بودن آن را انجام دهيد و اگر مستحب بود آن را انجـام ندهيـد و كـًال    

  داند، چرا؟زنان را پست مي
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غيرتي است كـه مـرد بـدون دليـل بـه همسـرش شـك         ،مبغوض است 6نزد خدا و رسول

ـ لـي أََ ع َةيـر ر الغكثبني الَت يا«: به پسرش نصيحت كـرد  ×. سليمان بن داود1»كند هلك 
اي پسرم! زياد نسبت بـه اهلـت غيـرت بـه خـرج نـده! كـه بـه         « �2»كجلأََ ْنر مالشَّرمي ِبفُت

  .»رسد واسطه خودت به تو بدي مي
: انـد (نقـل بـه مضـمون)     فرمـوده  ×شان خطاب به امـام حسـن   در نامه ×حضرت امير

ب آن شـود كـه در   بپرهيز از غيرت در غير محلش كه همـراه سـوء ظـن باشـد چـون موجـ      «
روحيه همسرت اثر بد بگذارد و كانون خانواده را از همان اول محكم و با ثبات كن و اگـر  
عيبي با چشم خود ديدي در خانه، آن را با زبان خـوش برطـرف كـن اگـر عيبـي نديـدي و       

اش گنـاه را بـزرگ شـمردن و     همسرت بـريء و پـاك اسـت، او را عتـاب نكـن كـه معنـي       
گذشته از اينكه سوء ظن داشـتن بـه همسـر از بـاب      3».شمردن استجويي را كوچك  عيب

                                                                                                                                          
  تعاليبسمه

  با سالم و تحيت 
روايات مورد اشاره بر فرض صحت سند، برخي از آنها ممكن است به طور قضـيه خارجيـه نـاظر بـه برخـي      

دخالت داشته و مقابـل حاكميـت او ماننـد بـه راه انـداختن       7زنان باشد كه در امور اجتماعي زمان معصوم
آرايي نظامي كرده و گروهي از مسلمانان را به انحراف و قتل كشاندند و برخـي ديگـر از   جنگ جمل صف

باشد د ناظر به غالب زنان ميآن روايات با توجه و نظر به ديگر رواياتي كه به منزلة شرح و تفسير آن رواياتن
رو در بعضي از آن روايات به طور صريح كه جنبة عاطفي و احساس آنها بر جنبة تعقلشان غلبه دارد و از اين

توان با آنها در اند مورد استثناء قرار گرفته كه ميآن گروه از زنان كه به تجربه قوت تعقّل خود را نشان داده
تـوان تنهـا ادراك عقالنـي را كـه     تني است در سنجش كمال نوع انسـاني نمـي  امور به مشورت پرداخت. گف

معموالً در صنف مردان غالب است يا فقط عواطف و احساس را كه غالباً در صنف زنان شـديدتر اسـت بـه    
عنوان سنگ محك در ترازوي ارزش سنجي انسان قرار داد بلكه آن دو بـا همـديگر مكمـل نـوع انسـان در      

) كه زنـان  187(بقره /  }هنَّ لباس لَُكم و أَنُْتم لباس لَهنَّ{بسا در برخي آيات مانند آية شريفة: كمالند و چه 
اند به همين نكته اشاره باشد. و ضعف ايمان كه علـت آن،  پوشش مردان و مردان پوشش زنان به شمار آمده

ه، شـايد اشـاره بـه تـأثير عبـادات در قـوت       محروم بودن زنان از انجام نماز و روزه در ايام قاعدگي ذكر شـد 
ايمان باشد. بديهي است وقتي انسان به هر دليلي از انجام نماز و روزه محـروم باشـد نـوعي ضـعف ايمـان      

شاءاهللا موفق باشيد. والسالم عليكم آيد. انيعني ضعف ارتباط معنوي و تقرب به خداوند براي او پديد مي
 اهللا. حمةو ر

 7066، ش 385، ص 3، ج كنزالعمال  . نك:1
 107، 35، ص 2، ج ء. كشف الخفا2
 نهج البالغه عباراتي از اين روايت آمده است. 31 ؛ در نامة9، ح 537، ص 5ج   ،الكافي. 3
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باري بر زندگي زناشـويي خواهـد   حرمت دارد؛ آثار زيان 1حرمت تجسس، سوء ظن و ظلم
ها همـراه   ها انسان با او زندگي كرده و در كوران سختي گذاشت و شريك زندگي كه سال

خـورد و   حـي بزرگـي بـه او مـي    جهت به او مشـكوك شـود، ضـربه رو    او بوده، اگر مرد بي
هـايي كـه بـه واسـطه      و چـه زنـدگي   ،شود شيريني زندگي و محبت آن دستخوش تلخي مي

  ها از هم پاشيده است! ها و سوءظن پيگيري همين شك

  غيرت بر فرزندان

و گونـه كـه مسـؤليت حفـظ و نگهـداري خـودش را دارد، بايـد دربـاره زن          انسان همان
يـا َأيهـا الَّـذيَن آمُنـوا ُقـوا      {فرمايـد:  د، آيه شـريفه مـي  اش هم احساس مسئوليت كن بچه

! ايـد  اي كسـاني كـه ايمـان آورده   « �2}َأْنُفسُكم و َأهليُكم نارًا وُقودها النَّاس و اْلحجـارةُ 
  .»اش مردم و سنگند، نگه داريد از آتشي كه آتش گيرانهرا خود، اهل، زن و فرزندان خود 

فرزند يا فرزندانش غيرت و حميت دارد بايد وظايف زيادي را دربـاره   پدري كه درباره
  پردازيم: تربيت اوالدش انجام دهد كه به بعضي از آنها مي

از شير حالل، گوشت، استخوان و پوست او را محكم كنـد، چـون غـذاي     ،پس از تولد
ود، شـيري كـه   حرام در خباثت باطن او اثر خواهد داشت و اگر غذاي حرام به مادر داده ش

  دهد خمير مايه طينت خبيث او خواهد شد. به فرزند مي
ودكي كـه هنـوز اهـل تميـز نيسـت      تر شد و از خردسالي به ك پس از آنكه فرزند بزرگ

آداب مختلف اخيار و نيكان را به او تعليم نمايد. چون بچه ممكن اسـت بـه خـوردن     رسيد،
پرخوري پرهيز كند، با دسـت راسـت لقمـه را    عالقه بيشتري داشته باشد به او ياد دهد كه از 

بردارد و با نام خدا آغاز به طعام كند، قبل از ديگران شـروع بـه خـوردن نكنـد، موقـع غـذا       
خوردن به چهره ديگران نگاه نكند، با آرامش غذا بخورد، غذا را خوب بجود و او را بـراي  

هـاي   از لباساو را ف باشد، كم خوري، قناعت و ايثار ترغيب كند، و لباسي بپوشد كه متعار
  هايي از جنس پنبه و سفيد رنگ براي او بهتر است. جلف و سبك پوشيدن منع كند، لباس
                                                            

هايي كه به من رسيده، خانمي نوشته بود: شوهرم مرا در خانـه زنـداني كـرده، حتـي پـدرم       . در يكي از نامه1
دهد به ديدنش بروم چون به من شك دارد. اينها ظلم  شوهرم به من اجازه نميميرد و  مريض است و دارد مي

 نوع است، حق الناس است.به هم
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ق، سپس او را از خلق زشت مانند: حسادت، لجاجت، عنـاد، دزدي، خيانـت، فسـاد، فسـ    

. چـون از همـان كـودكي بايـد بـر او مواظبـت كـرد        ،دارد هاي پست باز فجور و ديگر خُلق
در اين مرحله از دوستان و رفقاي نابـاب دورش كنـد كـه اصـل مهـم در ادب       ر استسزاوا

  كردن فرزندان مواظبت بر دوستان و رفقاي اوست.
علـم،  معلمش بايد فردي ديندار و صالح باشد كه بتواند قرآن، حـديث،   ؛در بحث تعليم

درخـت حـب    زندگي و فضائل حكايت صالحان و ابرار را بـراي او بيـان كنـد تـا در دل او    
صلحا را بكارد، و او را از اخالق و از حكايات اهل فسوق باز دارد چون در دل او بذر فساد 

اگر معلم او را تنبيه كرد يادش دهد كه صبر و سكوت پيشه كند و نگـذارد   .خواهد كاشت
داري از صـفات مـردان و شـجاعان     و زاري كند، يادش دهد كه خود نگه  بيش از حد گريه

  و زاري كردن از اخالق غيرمردان و نوكران است. هاست و گري
فرزند احتياج بـه تفـريح و بـازي دارد، هنگـامي كـه وظـايف و تكـاليفش را انجـام داد         

 6هاي مباح را در اختيارش بگذارد تا خسـتگي از تـنش بيـرون رود؛ از پيـامبر اكـرم      بازي

ـ م غديـنكُ  ن أري فيأََ كرهإني َأوا و العبوا فلهُأ«: نقل شده است بـازي و تفـريح   «، 1»ًةلَظ
هـا باعـث خواهـد شـد      . بازي در بچه»كنيد، من كراهت دارم كه در دين شما خشونت باشد

  ذهنشان كور نشده، قلبشان نميرد و شاداب و با طراوت شوند.
صـبر، شـكر، توكـل، رضـا، شـجاعت، سـخاوت،         به اعمال صالحه ترغيـب شـود چـون:   

رذيلـه بـاز داشـته شـود چـون: حسـد،        گفتـار و كـردار  و از صدق، نصيحت، مردم داري.... 
عداوت و دشمني، كينه، ترس، بخل، غـرور، عجـب، فحاشـي، مـال حـرام خـوردن، دروغ،       

  قبيح و زشت.خود و ديگر اعمال و كردار  غيبت، تهمت، خيانت، كالم بي
ز فهمـد، او را بـه طهـارت ا    هنگامي كه فرزند به سن تميز رسيد كـه خـوب و بـد را مـي    

امر كند؛ و از او بخواهـد در مـاه مبـارك رمضـان بعضـي روزهـا را        ،حدث و خبث، و نماز
روزه گيرد. اصول عقايد و برخي حدود الهي را يادش دهد و اگر كار خوبي انجـام داد، در  

 شبـه رويـ   زيـاد براي بـار اول  داد جمع ديگران تشويقش كند و اگر كار بد و قبيحي انجام 
اگـر   .ته خود را به تغافل زند تا پرده دري نشده، و آبرويش حفـظ شـود  نياورد و ناديده گرف

كاري را مخفي كرد و والدين كارش را برمال و بزرگ كردند چه بسا جسـور شـده وعمـل    
دهد، ولي اگر بازهم تكرار كرد، مخفيانه به او تذكر داده شود، بـه او   قبيح را علني انجام مي
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دهـي!   داني كه كارت بد است كه مخفي انجام مي يخودت ممعلوم است  :د كهنيادآور شو
مواظب باشد ديگران نفهمند تا مفتضح نشود. فرزند را نسبت به كارهـاي   :و به او گفته شود

رود؛ پدر بايد هيبت خودش را حفـظ   خالفش زياد عتاب نكند چون ابهت پدر از دست مي
با كالم نرم آرام و لطيف با  كند و مادر بايد در حفظ اين ابهت و هيبت پدر بكوشد. هميشه

  او صحبت كند.
چگونگي معاشرت با دوستان، بزرگان، اسـاتيد و احتـرام و حفـظ حرمـت آنهـا را بـه او       
گوشزد كند. اهل بخشش به ديگران باشد و بداند كه بزرگي به آن است كـه دسـت دهنـده    

يش ندانـد؛ طـال، نقـره،    اي بـ  اي بار آيد كه مال دنيـا را وسـيله   داشته باشد نه گيرنده! به گونه
اسكناس و مقام دنيا به دلش بسته نباشد، و از اين دلبستگي چنان ترسانده شـود بـه مقـداري    

ترساند تا بدانـد محبـت دنيـا از سـم مـار و عقـرب بـراي انسـان          عقرب ميو كه او را از مار 
  ضررش بيشتر است.

ابيـدن را يـادش   حركات و سكنات او چون راه رفتن، نشستن در حضور ديگـران، و خو 
، و از امكانـات  نشـود لـذّت و عافيـت طلـب     ،كسـل و تنبـل  تا دهد. نازك نارنجي بار نيايد، 

دنيوي به مقداري بهره برد كه بهتر بتواند وظايف خودش را انجام دهد بدانـد. دنيـا جايگـاه    
  شود، مرگ حق است و آخرت جايگاه ماندن و قرار! ماندن نيست و سپري مي
ا گول زدن و كاله گذاري بر سر ديگران نداند و بدانـد كـه زيركـي    زيركي و زرنگي ر

جا و اضـافي   تالش كند، سعي كند حرف بيخود آن است كه از دنيا براي اندوختة آخرت 
نزند، دروغ نگويد، قسم نخورد گرچه حرفش راست باشد، از مسخره كـردن و خنـده زيـاد    

ترها بيشتر گـوش كنـد، و اگـر فرزنـدش      پرهيز كند، بيشتر بشنود تا بگويد، در مقابل بزرگ
اوست انجام دهـد چـون   ت شأن و موقعيدختر است عالوه بر موارد ذكر شده آنچه مطابق با 

  هاست. سفارش به حفظ حجاب، عفت، حيا، وقار، و صفات ديگري كه از صفات خانم
 مطلب اين است كه اگر فرزندان از كودكي به آداب مختلف و فضائل اخالقـي  واقعيت

اخالقي  رذائلكند، و اگر  رسوخ مي نآن ملكات در دل و جان آنا ،رند، پس از بلوغيخو گ
سـت؛ پـس والـدين نبايسـتي در     آنهااي همـراه   آنها هم چون ملكه ندرا از كودكي فرا گرفت

انـد   هاي الهي نزد والدين تأديب اوالد از دوران كودكي مسامحه كنند، چون فرزندان امانت
را از اول پاك كرد تا صفحه دل، روح و ذهن او كه هنوز نقش و صـورتي   آنانو بايد قلب 

متمايل بـه خـوبي و سـعادت     ،ش گردد. اگر فرزندها منقّ پذير است؛ به خوبي ندارد و عادت
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دنيا و آخرت شد، پـدر و مـادرش در آنهـا شـريكند و اگـر بـا گناهـان خـو گرفـت و از او          

  ناه او شريكند.فضيحت و عار صادر شد، پدر و مادرش در گ
پس از اين مراحل بايد والـدين حـدس بزننـد كـه او بـراي چـه كـاري مناسـب اسـت و          

، كشـف كننـد و در   را مند اسـت  اي كه توان دارد و به آن عالقه استعدادهاي او در هر رشته
هركسي براي كاري مستعد است و همه افـراد در   .همان جهت مشغول به كار و فعاليت شود

شدند، امـور   استعداد و عالقه ندارند و اگر همگي به يك شغل مشغول مي يك رشته توان و
  1شد. مختل مي ،است مندها نياز ها و شغل اي كه به تمام حرفه جامعه

  غيرت بر مال

هايي است كه خداوند به انسان عطـا كـرده اسـت. انسـان بـراي ادامـه        مال يكي از نعمت
يگر دارد كه در شرايط زندگي كنـوني تفـاوت   نياز به غذا، لباس، منزل و امكانات د ،حيات

فردي  .كرده است. از نظر دين، كسب روزي حالل از راههاي شرعي، خودش عبادت است
را ديـد كـه در آن سـن بـاال و در روز گـرم،       ×كه از شام به مدينـه آمـده بـود، امـام بـاقر     

هاشـم!   بني و با حالت اعتراض گفت: شيخي از اشياخ ×كند رو كرد به امام كشاورزي مي
اي؟! اگر در اين حال مرگت فرا  چرا در اين سن باال و پيري عمرت را صرف كار دنيا كرده

اين حالت بهترين وقت عمر من است براي «فرمودند:  ×برسد چه جوابي خواهي داد؟ امام
  ».كنم اينكه اهل و عيالم بارشان بر دوش ديگري نباشد براي كسب روزي حالل كار مي

اش اين نيست كه اگر خـدا نعمتـي بـه تـو داده      به مال و امكانات دنيوي معنياعتنايي  بي
بقاي حيات در دنيا، تحصيل سعادت آخـرت، كسـب علـم و     :رهايش كني! چون هريك از

رود، نياز به غذا و امكانـات   عمل، توقف بر بدن و قوت انسان دارد و بدن چون به تحليل مي
به مال اين است كه از ايـن وسـيله خـدادادي بـراي     مستمر دارد، پس غيرت و حميت نسبت 

سعادت دنيا و آخرت محافظت شود، و براي همين، افرادي كه سفيه هستند و توان مصـرف  
و ال ُتْؤُتـوا  {اموالشان را ندارند نبايد مالشان را در اختيار آنها قـرار داد: صحيح داري  و نگه

ثـروت و مـال را وسـيله قيـام     در همين آيـه   .2}ه َلُكم قيامًاالسَفهاء َأمواَلُكم الَّتي جعَل اللَّ
                                                            

توان به كتب روايي، تربيتـي و   . دربارة وظايف والدين نسبت به فرزندان مطالب بسياري وجود دارد كه مي1
 اين باره مراجعه كرد. ديگر منابع در
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انسانها بيان كرده است. هر كشور و دولتي هم بايد ثروت داشته باشد. ثـروت كشـورها هـم    
آن را ندارنـد  كارشناسـانة  مصرف  و عمليِدست افراد سفيه ونادان، كه توان علمي  درنبايد 
صـنعت و ايجـاد شـغل، و خالصـه در راه ترقـي و      توانند آن را در توسعه كشاورزي،  و نمي

  پيشرفت جامعه، مصرف كنند؛ قرار گيرد.
بايد به فكر ديگران هم باشد، و بـراي ايثـار و    ،كسي كه مال دارد عالوه بر مصرف خود

و {گويـد:  خطاب كرده مـي  اوبه از زبان قوم قارون انفاق به ديگران سهمي قرار دهد قرآن 
م كيبَنص ال َتْنسكِإَلي َن اللَّهسْن َكما َأحسَأح ْنيا وبهره و نصيب خودت را « ��}َن الد

. ايـن بهـره   »كه خدا به تـو خـوبي كـرده اسـت     گونهاز دنيا فراموش نكن و خوبي كن همان
ت بلكـه مـراد از بهـره    سـ امـوال ني بردن نصيب خود از دنيا به معني ريخت و پاش و خوردن 

در واقع  و اينهاهد د است كه ا نسان انجام مي ان كارهاي خيريمه ،دنيويو بردن از نصيب 
فرمايـد خـوبي و    ؛ وادامه آيه كه مـي ماند ت ميربهره نصيب واقعي است كه براي جهان آخ

احسان كن بيان همان نصـيب انسـان از بهـرة دنياسـت. بنـابراين از كسـاني كـه دستشـان بـه          
مك كنند. جواناني كه خانه ندارند، در جـايي  رسد انتظار است به ديگران هم ك دهنشان مي

اي كتـاب نـدارد را؛ فرامـوش     مدرسه يا پل نياز است، دختري بدون جهـاز مانـده، كتابخانـه   
و  6گفتـه شـده آمدنـد خـدمت پيـامبر      .نكنند. البته انسان در مقام انفاق بايد معتدل باشـد 

رون در آورده به سـائل داد  چون چيزي آماده نداشت كه به سائل بدهد پيراهنش را از تن بي
عُنقـك وال َتبسـْطها ُكـلَّ اْلبسـط       و ال َتجعْل يدك مْغُلوَلًة ِإلى{كه اين آيه نازل شـد: 
دست بسته باش و نه چنان گشـاده دسـت بـاش كـه سـرزنش      نه « ،2}َفَتْقعد مُلومًا محسورًا

ت به خـرج بـده و نـه زيـاده روي     نه خس يعني درباب انفاق»! شده و درمانده بر جاي بنشيني
  كن كه خودت بماني!

هـايي   از خـرج  و ،غيرت در مال اين است كه از اسراف و هدر دادن آن پرهيـز از موارد 
يكي از مصاديق مصارف مفيد آن است كه اگـر   3اثر است خودداري شود. فايده و بي كه بي

شـود،   د خير انسان توسط مردم مـي رسد و موجب يا فرزندي داري كه در آينده به جايي مي
                                                            

 .77)، 28. القصص (1
 29)، 17. اإلسراء(2
دهم يكي اينكه دسـتم را بگيرنـد و    من پول را به دو گروه مي«  گفت: . مرحوم آسيد ابوالحسن اصفهاني مي3

 »!ديگري كه پايم را نگيرند
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غفلت نشود، و به جاي اينكه صرف فرزنداني شود كه پس از مرگ انسان، مـال را در فسـاد   

در راه فـالح و خيـر   مـال را  كنند؛ بيشتر بـه مصـرف فرزنـدي برسـد كـه       و گناه مصرف مي
بـال  و مال را صرف امور شر كردند جز وزر و ،كند. اگر فرزندان يا همسر ناباب مصرف مي

خورنـد و انسـان بايـد     ماند؛ نااهالن مـال را مـي   براي انسان در قبر و قيامت، چيز ديگري نمي
  لعن و نفرينش را تحمل كند. 

انسان بايد از مالش محافظت كند كه از بين نرود و در مقابل متجاوزين به  ،عالوه بر اين
كسـي در راه حفـظ    اگـر «مالش از خود غيرت و حميت به خرج دهد و بر اسـاس روايتـي:   

  1».شود مالش كشته شود، شهيد محسوب مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
�

                                                            
  5161، ش 95، ص 4؛ من ال يحضره الفقيه، ج 3، ح 52، ص 5، ج الكافي، »ماله فَهو شهيد من ُقتلَ دونَ . «1



 

 

  
  
  
  
  

  و صالبت شخصيت  ُخردبيني
  ُخردبيني شخصيت

�  
يكي از رذائل نفساني آن است كه انسان خود را كوچـك ديـده بـراي شخصـيت خـود      

دروغ  ، متوسل بـه تملّـق،  چند روزه براي يك لقمه نان، و پست و مقامي .ارزشي قائل نباشد
گويي شود. انساني كه براي خود شخصيت قائل نيست عالوه بر روي آوري به ريا و خالف

جرأت انجام وظايفش را ندارد و به بهانه اينكـه مـثالً بـه او متعـرض      ،گويي و تملق و خالف
دهد، از امور واجب و مهمي چون امر  شود و حاكميت به او بها نمي د يا فراموش مينشو مي

يادم هست در ايام مبـارزات بـا رژيـم شـاه بـا افـراد        .زند نهي از منكر سرباز مي به معروف و
كردند و  زيادي سر و كار داشتيم كه به همين دالئل سكوت، يا همراهي با حكومت شاه مي

اند! يكي از اين آقايـان   تر شده اين بماند كه حاال بعضي از آنها پس از پيروزي! از ما انقالبي
شود با شاه مبارزه كرد؟! به  اينكه شما با شاه مخالفيد درست نيست! مگر مي  گفت: به من مي

  شود شاه هم آدمي است مثل ما؛ و ديديم كه شد. او گفتم: بلي مي
 ×مـؤمن بايـد عزيـز باشـد و حـق نـدارد خـودش را خـوار و ذليـل كنـد. امـام صــادق           

ـ  ْنأََ ليـه ا ضوَفلم يا وهلَُّك هورمُأ مِنؤلي الما وضَف لَّوجزَّان اهللا ع«: فرماينـد  مي  وَنيُك
خداونـد امـور   « ،»1}نوللَّه اْلعزَُّة و لَرسوله و لْلمْؤمني{ول: ُقعالي يَت اَهللا عسمما َتليًال َأَذ

اي كـه خداونـد    را به او واگذار كرده است و واگذار نكرده كه ذليل باشد، آيا نشنيده مؤمن
 ×. در ادامــه ايــن روايــت امــام »ت از آن خــدا، رســول و مــؤمنين اســت فرمايــد: عــز مــي
تـر   تـر و محكـم   پس مؤمن عزيز است و ذليل نيست، همانا مؤمن از كوه با عزّت «فرمايند: مي

                                                            
 8)، 63. المنافقون(1
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  1».شود چيزي كم نمي ولي از دين مؤمن شود با تيشه كنده مي، زيرا از كوه تاس

، براي عـالج آن بـه بحـث عـالج     هاي جبن است چون خودكوچك و خُردبيني از نشانه
  جبن مراجعه شود.

  صالبت شخصيت

خرد ديدن شخصـيت خـويش اسـت، انسـان     و ضد كوچك  ،صالبت نفس و شخصيت
بايد تحملش در برابر شدايد، مشكالت، كمبودها و فشـارها زيـاد باشـد. خداونـد در سـورة      

ارش به حـق؛ و  والعصر شرط عدم خسران انسان را پس از ايمان وعمل صالح، تواصي و سف
در  مـابقي ، اندانـد و جـز اينـ    ها سفارش يكديگر به صـبر مـي   پس از عارض شدن گرفتاري

يعني مؤمن از كوه  2،»لبالج َنب مصَلَأ مُنْؤالم«اند:  فرموده ×اند. امام باقر خسران و زيان
ود شـ كند: چون از كـوه كـم مـي   بيان ميگونه اينعلتش را  و تر است تر و با صالبت محكم

 َني المؤمعَطَأ ٰعاليَت اَهللا إنَّ: «اند ؛ هم چنين فرموده»شودولي از دين مؤمن چيزي كم نمي
ـ والم رِةاآلخنيا وي الدلح فوالَف رِةاآلَخنيا وي الدف زَّ: العصاٍلخ الَثَث ـ   ِةهاب دوِرفـي ص 

دنيا و آخرت، فـالح   عزت در خداوند به مؤمن سه خصلت را عطا كرده است:« 3،»ميَنالالّظ
. واقعـاً اگـر كسـي عـزت خـود را      »و رستگاري در دنيا و آخرت و هيبت او در دل ظـالمين 

شخصـيت خـودش را    ،حفظ كرد و به ظالمين باج نـداد و بـراي چنـد روز آزادي از زنـدان    
اگر كسي  4كنند. اند و از او به عظمت ياد مي نفروخت، حتي ظالمين هم برايش احترام قائل

صالبت نفس را داشته باشد از او خوب بگويند يا بد، احترامش كنند يا نكنند، ملكة 
فقير باشد يا پولدار، مريض باشد يا سالم، به او مقام بدهند يا ندهند، بـرايش فرقـي   

بـاال  و كند و از اين پائين  ندارد. او عظمت و بزرگي شخصيت خودش را حفظ مي
  شود. ها و تقّلب احوال متأثر نمي رفتن

د و اگر كسي بخواهـد ملكـه صـالبت را تحصـيل     نالبته افراد اين چنيني كمتر وجود دار
                                                            

 1، ح 63، ص 5. الكافي، ج 1
 37، ح 241، ص 2ج   ،همان. 2
 157، ح 138، ص 1؛ الخصال، ج 310، ح 234، ص  8ج  . همان،3
داد و بـراي   مـي اهللا خميني همين گونه بود و باكي از فشار و زندان نداشت، به حكومت باج ن . مرحوم آيت4

 كرد. همين بود كه حكوت روي شخصيت ايشان حساب باز مي
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كند بايد به تدريج، نفس خودش را بر اين امر وادار كند و از آنچه موجب هدم شخصـيتش  
  اجتناب كند. ،شود مي

  ثبات نفس

احب اند و ص را باالتر از صالبت نفس شمرده» ثبات نفس«علماي اخالق، فضيلتي به نام 
آورد و هـر   خم به ابـرو نمـي   ،گاه از مشكالت، شدايد و آالماين صفت كسي است كه هيچ

كند. از جمله مـوارد ثبـات    شكست روحي پيدا نمي هرگزچقدر هم هجوم باليا بيشتر شود، 
گـذارد چـون در    هـا بـر ايمـانش اثـر نمـي      است كـه تشـكيك   هنفس، ثبات در ايمان وعقيد
اطمينان كامـل دارد؛ خداونـد     جهان هستي، واقعياتديگر  و تعقايدش نسبت به خدا، قيام

ـ {فرمايد: دربارة اينها مي ف ِل الثَّاِبتُنوا ِباْلَقويَن آمالَّذ اللَّه تَثبـي    يف ْنيا ويـاِة الـدي اْلح
  .»تكند خدا آنها را كه ايمان آوردند به گفتار ثابت در دنيا و آخر مي تثبيت« ،1}خَرِةآلا

چنين اطميناني از شرايط كسب كمال و اعمال فاضله است. ايمان نيك و ثابت، انسان را 
و معاد محكم  أانسان اعتقادش به مبدكه كند كه كار خوب انجام دهد، و تا زماني  وادار مي

گيرد كه اعمـال صـالح انجـام دهـد و اگـر گـاه هـم سـراغ          نمي و ثابت نباشد عزم و تصميم 
هـا   بر انجام آنها ثبات و مواظبت ندارد، و مانند كسي است كه شـيطان  رود فضائل اعمال مي

  2او را احاطه كرده و در زمين حيران و سرگردان است.

  مصداق بارز ثبات نفس  ×امام حسين

 ×اگر بخواهيم از اطمينان و ثبات نفس مصداقي ذكر كنيم، بارزترين آن امـام حسـين  
شخصي مثل يزيد بن معاويـه خليفـه مسـلمين    است كه با عزت و عظمت نفس، وقتي ديدند 

نوشـد، و حـاكم منصـوب از طـرف او، روز چهارشـنبه       شده كه سگ باز است و شراب مي
هاي اسالمي منحرف شده و حاكميت اسـالمي تبـديل    خواند، عقايد و ارزش نماز جمعه مي

 بـا عـزت نفـس،    ،به وليعهدي شده است؛ و وقتي مسـلّم شـد راهـي بـه جـز شـهادت نـدارد       
ايستادگي كرده و با اهل بيت پاكش به شهادت رسيد؛ و اين ذلّت نيست، راوي در حق سيد 

جاشًا  ربُطَأ، هه، و اصحابلدل وتد ُقَق طُّورًا َقسواهللا ما رأيت مك«گويـد:   مي ×الشهدا
                                                            

 27)، 14. ابراهيم(1

2 .Gَرانيضِ حي الْأَريُن فالشَّياط تْهوتَهي اسكَالَّذ F)71)، 6، االنعام 
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كسـي را نديـدم كـه ايـن همـه مصـيبت ديـده باشـد كـه           قسـم  بـه خـدا  «، »السالم ه عليهُنم

 ×تر و استوارتر از امام حسين اند با اين حال دلش محكم حابش كشته شدهفرزندانش و اص
ربـك راضـيًة     ارِجعي ِإلى يا َأيُتها النَّْفس اْلمْطمئنَُّة{. نفس مطمئنه در آيه شريفة: »باشد

  است.تطبيق داده شده  ×سيد الشهداء}� �
 مْرضيًة
 »يطيقٰالتعرض لما ال هةكرا: «را تيتر زده به ناممرحوم شيخ كليني در كتاب كافي بابي 

بابي درباره اينكه كراهت دارد انسـان خـود را متعـرض امـري كنـد كـه طاقـت آن را          يعني:
اقدام كند اند اگر ظاهرش اين باشد كه انسان نبايد  ندارد! ايشان رواياتي كه اينجا ذكر كرده

ايـن روايـات، بـا روايـات      بايد گفـت:  د،به كاري كه ممكن است زحمت براي او داشته باش
امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر      دالئـل  امربه معروف و نهي از منكر تزاحم مالكين دارنـد.  

اش بالها و مشكالتي برايش عارض شد، با اين حـال   گويد اگر انسان در راه انجام وظيفه مي
و بزرگـواري شخصـيت   كه عين عـزّت  لها ذلّت كه نيست ب بايد اقدام كند و اين اذيت شدن

اميه را عامـل   هنگامي كه حاكميت فاسد بني ×ه حضرت سيد الشهداءكانساني است، چنان
بنـابراين  1و تا پايان ايسـتادگي كردنـد.  » السالم علي اِإلسالِمو«هدم اسالم ديدند فرمودند: 

  اند مناسب نيست. عنواني كه مرحوم كليني در كافي آورده
  
  
  
  
  
�

                                                            
لفـا و نظـام   بينيد كه با خ شما چرا سيره ائمه(ع) را نمي گفت: . يكي از بزرگان قم در دوران مبارزه به من مي1

هم يكـي از ائمـه(ع)    ×آنها سازگار بودند و كاري به كار آنها نداشتند؟! در جواب گفتم: ولي امام حسين
! ديگـر  ؟امام نبـود  ×فرمائيد امام حسين گفتم: يعني مي !×حاال گذشته از امام حسين هستند. ايشان گفت:

 ود.ها متفاوت ب هم اگر اقدام نكردند چون شرايط و زمينه ^امامان



 

 

  
  
  
  
  

  همت بلند

�  
 ُةنـاء د«آيـد   يكي از فروعات اخالق زشتي كه به دنبال جـبن و تـرس سـراغ انسـان مـي     

همتي است. انسانِ پست همت كوتاه نفس، هميشه نفسش عاجز از رسيدن يعني پست» ةمالِه
ت پـائين،     ها قناعت مي هاي مختلف است و به پائين هاي باال در عرصه به مقام كند. ضـد همـ

هـا   انسان هميشه در طريق كسب مقامات معنوي و علم، به دنبال باالترينعلو همت است كه 
هـاي دنيـوي    باشد. در اين راه كسي كه همت بلند دارد نگران از دسـت دادن منـافع و مقـام   

مال و مقامش هم از دست برود باكي نـدارد،   ،نيست و اگر در راه رسيدن به مقامات معنوي
يـا و هرچـه درآن اسـت، بيشـتر     نعلمي و معنوي از همة دداند رسيدن به مقامات عالي  او مي

ارزش دارد، و حتي اگر در اين راه جان خود را تقديم كند بـاك نـدارد. يادمـان هسـت در     
گذاشـتند و از   زمان جنگ كه جوانان رزمنده اين كشور چگونه بـراي شـهادت مسـابقه مـي    

اگر كسي همتش بلند باشد در كشته شدن هراسي نداشتند؛ اين ناشي از همت بلند آنان بود. 
رور اسـت  ترين س كند و مرگ براي او بزرگ راه رسيدن به هدف حتي از مرگ استقبال مي

  در عالم ديگر، به اومقامات باالتري عطا خواهد شد. داند چون مي
مـرگ را بـراي   : «سوال كردند ×فرمايد از امام صادق مي ×حضرت موسي بن جعفر

د: مـرگ بـراي مـؤمن، بهتـرين بـويي اسـت كـه استشـمام         ما توصيف كنيد حضرت فرمودن
  1».كند و براي كافر مثل گزيدن عقرب يا شديدتر از آن مي

  گويد: حافظ مي
  مرگ اگر مرداسـت گـو نـزد مـن آي    

ــاودان    ــتانم ج ــري س ــن از آن عم   م

  تــا در آغوشــش درآرم تنــگ تنــگ  

  آن زمن دلقـي سـتاند رنـگ رنـگ    
                                                            

 1، ح 287؛ معاني االخبار، ص 50، ح 172؛ 6، ح 152، ص 6ج   االنوار،. بحار1
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بـه مقامـات پسـت دنيـوي      كهعت نفس است. كسي همت بلند داشتن از آثارِ ملكة شجا
ولـي آنكـه بـه     .دلخوش كرده است، ضعف شخصيت دارد و از شجاعت بويي نبـرده اسـت  

بر اساس فطرت خويش  ،مراتب پست قناعت ندارد و به دنبال كسب مراتب عالي و باالست
را  اوهـم  خداونـد   ،خواهد به كماالت باالتر برسد و در عوض عمل كرده است كه از او مي

كساني كه در راه ما « 1}والَّذيَن جاهدوا فينا َلَنهدينَّهم سبَلنا{:كند هايش هدايت مي به راه
  .»كنيمهايمان هدايت مي كوشش كنند قطعاً به راه

نظر داشته باشيد. د علمي و معنوي نبل يها بلند همت باشيد و به مقام ،سعي كنيد از ابتداء
سازي بيش نبود. روزي خواست بـه دربـار حـاكم وقـت       دانيد، او قفل ا ميداستان سكّاكي ر

دهنـد.   برود، ولي راهش ندادند؛ اما ديد دسته دسته علما را با عزّت و احترام به دربار راه مي
مدت يك هفتـه بـه    .سازي را كنار گذاشت و سراغ مكتب و درس رفت از همان لحظه قفل

پوسـت سـگ بـا    گويد: شيخ مي، دبغن ياَ عدر ِبطهي ِبْلالَك لدِج :قال الشيخ او ياد دادند:
شود. فردايش از او سوال كردند و خواستند درس را پـس بدهـد او عوضـي     دباغي پاك مي

سگ گفت: پوسـت اسـتاد   ، ان يدبغ ر بعدهجلد الشيخ يط :قال الكلب  پاسخ داد و گفت:
او برخورد شد از شهر بيرون آمـد، از  اش كردند و با تندي با  شود! مسخره با دباغي پاك مي

!، تـا اينكـه بـه    نسازي كه نگرفت، اين هم از درس خوانـد  خودش نااميد شد، و گفت: قفل
بـا   .چكيد و بر سنگ اثر گذاشـته بـود   تخته سنگي رسيد كه از باال قطره قطره آب بر آن مي

ك اشـتباهي  تـر؛ يـ   تر نيست و دل من از سنگ سفت علم از آب شل خود فكر كرد و گفت:
ام چرا همت خود را به كار نبندم؟! آمد مدرسه و درس خواند و از علما شـد و كتـاب    كرده

آبـادي كـه از علمـاي     علـي نجـف  حاج سيد اهللا آيتمرحوم را نوشت. همين » مفتاح العلوم«
هـاي  و در تـاريخ نظيـر ايـن انسـان    سالگي عزم و همت درس كرد.  25واال مقام شد در سن 

  اند، بسيار است.همت بلند به جايي رسيده بزرگ كه با
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  هاي فلسفي، عرفاني، كالمي، توضيحي دربارة برخي واژه

  رجالي و اخالقي از زبان مرحوم استاد

�  

انسان كه داراي حركت با اعضا و جوارح خود است پس از مرگ، تمام اجزاء و  تجرّد نفس:
شـود؛ يعنـي نـه     انند؛ اما حركت ادراك تمام نميم جوارح سر جايش هست ولي از حركت باز مي

شنود و قواي المسه و ديگر قوا حيات ندارند ولي، فعاليـت ديگـري از    بيند، نه گوش مي چشم مي
  گويند. مي» روح مجرد«ماند كه هويت و شخصيت او به آن است كه به آن  وي به جاي مي

  
عَرض و مـاده نيسـت ـ كـه بـه       نفس؛ جوهِر ملكوتي است ـ يعني « تعريف و اسامي نفس:

  ».حسب ذات، مجرد، و در مقام فعليت، به بدن و ماده محتاج، و حقيقت ذات انسان است
  نفس داراي اسامي مختلفي به حسب اعتبارات گوناگون است؛

  چون حيات بدن و جسم بر آن توقف دارد. الف: روح؛
  شوند. چون توسط آن معقوالت ادراك مي ب: عقل؛
  هاست. ن محل قلب و انقالب خاطرهچو ج: قلب؛

البته اسامي ديگري هم براي نفس وجود دارد، و گاهي اسامي ذكـر شـده در معـاني ديگـري     
  شوند. شود كه با شواهد و قرائن با معاني ذكر شده متفاوت مي استعمال مي

  
  گويند. كالم خدا در غير قرآن را مي حديث قدسي:

  
  . تقـوا  2. ورع 1 حرمـات، داراي چنـد مرتبـه اسـت:    خائف در كف نفـس از م  مرتبة صدق:

كـه اخـص از   » صـدق «داري از محرمـات و شـبهات اسـت امـا در      نگـه » ورع و تقوا«. صدق. 3
كند كه مبادا بـه   ها هم پرهيز مي دوست، عالوه بر پرهيز از محرمات و شبهات، از بسياري حالل آن

هاست كه طمع انسان را زياد، و به گناهـان   دام شبهه و سپس به حرام افتد. چه بسا خيلي از حالل
گويند چون صاحب آن، هم با خودش صادق اسـت هـم بـا    » صدق«كند؛ اين مرحله را  گرفتار مي

  خداي خود.
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در اصطالح علم اخالق، ترجيح دادن خود بر ديگران اگر بـه اعضـاء و    تفاوت كبر و تكبر:

بروز و ظهور داشت و بـه اعضـاء و جـوارح    گويند و اگر » كبر«جوارح انسان سرايت نكند به آن 
  گويند.» تكبر«سرايت كرد به آن انسان 

  
، انكسـار  باشـد  مـي براي اينكه عجب، خود بزرگ بيني بدون مقايسه با ديگران  انكسار نفس:

  نفس و خود را كوچك ديدن، ضد و مخالف آن است. اما ضد و مخالف تكبر، تواضع است.
  

تواند از اراده مـا جلـوگيري    گويند: ما فاعل مختاريم و خدا نمي مي معتزلهامٌر بين االمرين: 
كند. ولي اماميه اعتقاد دارند: امٌر بين االمرين است يعني نه جبر اشعري و نه تفويض معتزلي؛ بلكه 

اند ولي اعضاء و جوارح و ارادة انسـان جـزو    در عمل من، هم اراده خدا و هم انسان هر دو دخيل
اش (حدوثًا  و حكمت آن وابسته به مشيت حق تعالي است چه از ابتداء چه ادامهنظام وجود است 

و بقاءًا). پس انسان، فاعل مختار است اما در طول اراده خدا، و از خود استقاللي ندارد. در حقيقت 
ارادة خدا بر اين تعلق گرفته كه انسان فاعل مختار باشد، پس نه جبر است نه تفويض بلكه امٌر بين 

  مرين است.اال
  

  حقد از ثمرات قوه غضب، دشمني و عداوت باطني است. حقد:
  

 آيـد  يكي از فروعات اخالق زشتي كه به دنبال جبن و ترس سـراغ انسـان مـي    دنائت همت:
همتي است. انساِن پست همت كوتاه نفس، هميشه نفسش عاجز از رسيدن يعني پست» ناءُة الهِمةد«

  كند. ها قناعت مي هاي مختلف است و به پائين رصههاي باال در ع به مقام
  

همت بلند داشتن از آثاِر ملكة شجاعت نفس است. كسي كـه بـه مقامـات پسـت      علو همت:
دنيوي دلخوش كرده است، ضعف شخصيت دارد و از شجاعت بويي نبرده است. ولـي آنكـه بـه    

. بر اساس فطرت خويش عمـل  مراتب پست قناعت ندارد و به دنبال كسب مراتب عالي و باالست
هـايش   خواهد به كماالت باالتر برسد و در عوض، خداوند هم او را به راه كرده است كه از او مي

كساني كه در راه ما كوشش كنند قطعـًا  « }والَّذيَن جاهدوا فينا َلَنهدينَّهم سبَلنا{كند: هدايت مي
  ».كنيمهايمان هدايت مي به راه

  
انـد و   را باالتر از صالبت نفس شمرده» ثبات نفس«علماي اخالق، فضيلتي به نام : ثبات نفس

آورد و هـر   گاه از مشكالت، شدايد و آالم، خم به ابرو نميصاحب اين صفت كسي است كه هيچ
كند. از جمله موارد ثبـات نفـس،    چقدر هم هجوم باليا بيشتر شود، هرگز شكست روحي پيدا نمي

گذارد چون در عقايـدش نسـبت بـه     ها بر ايمانش اثر نمي قيده است كه تشكيكثبات در ايمان وع
  اطمينان كامل دارد.  خدا، قيامت و ديگر واقعيات جهان هستي،
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صالبت نفس و شخصيت، ضد كوچك و خرد ديـدن شخصـيت خـويش     صالبت شخصيت:
اشـد. خداونـد در   است، انسان بايد تحملش در برابر شدايد، مشكالت، كمبودها و فشارها زيـاد ب 

سورة والعصر شرط عدم خسران انسان را پس از ايمان وعمل صالح، تواصي و سفارش به حق؛ و 
داند و جز اينان، مـابقي در خسـران و    ها سفارش يكديگر به صبر مي پس از عارض شدن گرفتاري

  اند. زيان
  

ينـد يعنـي: عقلـش    يعني باغ پوشيده، از ماده جنَّ. به مجنون هـم، مجنـون گو  » جنت« جنّت:
پوشيده شده، به سپر جنگي، جّنه گويند چون پوششي در برابر تيرهاست، به جنين مادر هم جنـين  

  يعني: شب بر آن پوشش داد.» جنَّ عليه الليل«گويند چون بچه در آن پوشيده شده، و
  

ت است؛ كه صـاحب آن دربـاره چيزهـايي كـه      ت:عصبيه، عصبياز ديگر عناوين قوة غضبي
ربوط به اوست تعصب به خرج دهد چون: شهر و منطقه، دين، آبـاء و اجـداد، عشـيره و قبيلـه،     م

حزبش و ديگر موارد. سعي در حمايت از آنها گاهي در گفتار و گاه در كردار است. البتـه گـاهي   
 كند مانند اينكه: به دين و آئين و عقايدش حمله و انسان از موارد ذكر شد به جا و به حق دفاع مي

كنند، يا قصد تعرض به مال يا ناموسش را دارند؛ كه اينجا هر انساني بايد عزت و غيرت  توهين مي
گـوئيم. ضـمن اينكـه     مـي » تعصب ممـدوح «گونه از حمايت، داشته و از آنها دفاع كند، كه به اين

ستاد، جا و سعي در حمايت ناحق و بدون فايده از شهر منطقه، ا ، دفاع بي»تعصب مذموم«منظور از 
  عشيره، و ديگر موارد است.

  
معني عام بغي يعني: هركس با ديگـري سـر جنـگ و طغيـان دارد، يـا بـه او زور        بغي عام:

كنند ميان آنها سازش  اگر دو طايفه از مؤمنان با هم قتال مي«فرمايد:  گويد. در آيه شريفه كه مي مي
گويد با او بجنگيد تا  ه به ديگري زور مياگر يكي از آن دو طايف« فرمايد:  و سپس مي» برقرار كنيد

گونه كه مشخص است در اينجا بحث اطاعت يا عدم اطاعت از حاكم بر ؛ همان»به امر خدا برگردد
كنند. ايـن   گويند و تعدي مي اي بر عده ديگر استكبار ورزيده، زور مي حق مطرح نيست بلكه، عده

و امام بر حق يا غير آن. بغي بـه معنـاي مطلـق    معني اعم است از اطاعت و انقياد در مقابل حاكم 
كشـد،   دارد، آنها را مي شود كه بر مردم خود ظلم و ستم روا مي وعام شامل حاكم و رهبري هم مي

  كند، كه اين از مهلكات عظيم است. يا زندان يا شكنجه يا تحقير مي
  

كرده و اطاعـت او را   انسان در مقابل كسي كه بايد منقاد و رام باشد طغيان يعني :بغي خاص
و حـاكم بـه حـق مسـلمين. دربـاره       ^نكند مانند اطاعت از: خداوند، پيامبران و ائمه معصومين

مشخص است كساني كه از آنها اطاعت نكنند، يكي از معاصـي بـزرگ را    ×و امامان 6پيامبر
 6براند؛ و اطاعت نكردن از آنها هالكت ابدي است چنانچـه كفـار زيـر بـار پيـام      مرتكب شده

، كسي كـه  ^سرپيچي كردند. اما به جز معصومين ×رفتند و امثال معاويه از امير المؤمنين نمي
براساس شرايط خاص به خود، حاكم شد، اگر دستوري بـر خـالف مـوازين شـرعي و قـوانين و      
تعهدات متقابل صادر نكرد، الزم است مردم از وي اطاعت كننـد و اگـر اطاعـت از حاكمـان در     
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كه معصيت خدا و نقض پيمان و تعهدها باشد، اطاعت جايز نيست چنانچه از حضرت اموري باشد 

؛ و ايـن عـدم انقيـاد و    »اطاعت مخلوق در معصيت خالق جـايز نيسـت  «نقل شده است:  ×امير
  شود. اطاعت، از مصاديق بغي محسوب نمي

  
رده شـده و  معني لعن، دور و طرد شدن از رحمت الهي است. گاهي لفظ ملعون به كار ب لعن:

گونـه نسـبت دادن   معني خبري و گزارشي دارد يعني: فالن كس از رحمت الهي دور اسـت. ايـن  
دهد، علم غيب ندارد و شايد  حرمت دارد زيرا لعن كننده كه خبر از طرد رحمت الهي از كسي مي

خبرش خالف واقع باشد و اين خبر دادن يك دروغ و افتراست و اگر كسي از وقوع مطلبي يقـين  
تواند از آن خبر بدهد. و اما گاهي استعمال لعنت بـه نيـت نفـرين يـا دعاسـت، يعنـي        ندارد نمي

خواهد كه فالن كس را از رحمت خودش طرد كند اين لعـن و نفـرين هـم     كننده از خدا مي لعنت
جايز نيست و از ذمائم اخالقي است مگر سه طائفه كه در قرآن و روايات لعن كـردن آنهـا جـايز    

هـاي ديگـري كـه در     ده كه شامل: كفار، منافقين و فاسقين است. البته ممكن است دستهشمرده ش
  اند، داخل همين سه دسته شوند. قرآن و روايات لعنت شده

  
، بـه  »ةفسق التمـر «گويند:  آيد مي در عرب هنگامي كه هستة خرما از پوستش بيرون مي فسق:

  د چون از لباس تقوا بيرون آمده است. گوين كند فاسق مي كسي كه عادل نيست يا فحاشي مي
  

در يك معيار كلي، الفاظ زشتي كه در فرهنگ اهل فساد مرسوم است و با اسـتفاده از   فحش:
زنند چه به شوخي چه جدي، راضي باشند يا نباشـند بـه ويـژه اگـر      الفاظ ركيك يكديگر را صدا مي

 يا نباشد ـ مانند الفاظ ناموسي ـ ،  موجب تنقيص طرف مقابل باشد و موجب اذيت طرف مقابل باشد 
  در شمار فحش محسوب شده و حرمت دارد.

  
حركتي است كه با زور و فشار شكل گرفتـه و بـر خـالف    » َقسري«حركت  سري:حركت َق

خالف طبع است و بر ايـن اسـاس، حـاكميتي كـه      ،طبيعت است و چون زور و فشار، قهر و غلبه
رد و اگر حاكميتي به دنبال دوام و ماندگاري است بايد باعث اش اين عوامل باشد دوام نداپشتوانه

  عالقه، عشق و اميدواري مردم به خود شود كه اطاعت مردم را در پي دارد.
  

عّزوجل تركيب شده از؛ عزيز: صفت ايجابي يعني غلبه كننده، و جّل: جالل و صفت  عزّوجل:
  سلبي، يعني منزه بودن خدا از نقائص.

  
ستايش خدا بر صـفات  »: حمد«تفاوت حمد و تسبيح اين است كه:  تسبيح:تفاوت حمد با 

يعني منـزه بـودن خـدا از    »: تسبيح«گويند، و  مي» جماليه«ثبوتي و ايجابي است كه به آنها صفات 
اول  ،»سـبحانَ اهللا و الحمـدهللا  «گوئيم:  گويند وقتي مي مي» جالليه«نقائص كه به آنها صفات سلبيه و 

  دانيم. كنيم و سپس كماالت و فضائل را از خدا مي ت سلبي و نواقص تخليه ميخدا را از صفا
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اگر انساني به مجرد اعتقاد به خدا، خود را موحـد قلمـداد كنـد و بـر اثـر       غرور و سفاهت:
وسوسه و فريب شيطان از عمل صالح بازمانده و تنها آرزوي فالح و رستگاري داشته باشد، بـه آن  

  گويند.غرور، سفاهت و حماقت 
  

اگر يقين به حصول امري يـا عـدم حصـول آن داشـته باشـيم بـه        انتظار مكروه و محبوب:
بر ظن و گمان غلبه كند، ديگر از موضوع خوف و رجاء خارج شده است و بـه   ،اي كه يقين گونه
  گويند.  و خوبي مي» انتظار محبوب«و بدي، و » انتظار مكروه«آن 

  
  پديد آمدن امري مكروه كه ممكن الحصول است. تألم و ناراحتي روحي از  خوف:

  
  باشد. اميدواري انسان از پديد آمدن امري محبوب كه ممكن الحصول است، ميرجاء: 

  
با همة تاكيداتي كه دربارة خوف شده است، بايد توجه داشت كه اعتـدال   اعتدال در خوف:

حد وسـط و معتـدل باشـد،     در خوف بايد رعايت شده به حد افراط نرسد، چون هر چيزي كه در
اند كه براي ادب كردن از آن استفاده  اي تشبيه كرده مطلوب شارع مقدس است. خوف را به تازيانه

شود، تازيانه اگر خيلي نرم و آرام باشد اثري در تربيت ندارد، و اگـر چنـان شـديد باشـد كـه       مي
يست؛ خـوف نيـز چـون    موجب تلف يا صدمه جسماني يا روحاني شود مضر بوده و مورد قبول ن

اي براي واداشتن انسانها به علم و عمل، و رسيدن به قرب خدا و درك لّذت آن است و اگر  تازيانه
  اي نداشته باشد، اثري ندارد. اي كم و ماليم باشد كه فايده به اندازه

  
طبقات در رجال يعني راويان حديث بر اسـاس زمـان و تـاريخي كـه در آن      طبقات رجال:

برسانند؛ در اين باره  ×اند به صورت پله پله و طبقه طبقه حديث را به امام معصوم تهحيات داش
اند و ما هم نياز به اين طبقات  بندي كرده فرمودند: اهل سنت رجال خود را طبقه آقاي بروجردي مي

  كردند.سال يك طبقه، طبقات را معين و مشخص  30رجال داريم. لذا ايشان بر اساس هر 
  

گونه كه در علم بديع آمده اين است كه شما لفظي نظير لفظ طرف مقابل بكـار  همان مشاكله:
خواهيـد   با استعمال لفظ مكر مانند لفظ طـرف مقابـل مـي   مثًال: بريد اما قصد ديگري داشته باشيد. 

  تواند مكر كند و مكر مّكاران را جبران كند اما مكر خدا غير از مكر آنهاست. بفهمانيد خدا هم مي
  

خبر متواتر خبري است كه از طرق مختلف نقل، و به دسـت مـا رسـيده     قسام خبر متواتر:ا
. تواتر 1قسم خارج نيست:  سهگونه خبر از  شود، ايناست كه موجب يقين به صدور از معصوم مي

رسد كه به هريك يقين نداريم ولـي   اجمالي: در اين تواتر دربارة يك واقعه داستانهاي مختلفي مي
توان به مفهومي مشـترك   ن گفت همگي توطئه و هماهنگي بر كذب كرده و في االجمال ميتوا نمي

. تواتر لفظي: در اين تواتر، لفظ واحدي از 2 ×رسيد مثل داستانهاي متفاوت درباره شجاعت علي
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. تواتر معنـوي: در ايـن تـواتر الفـاظ     3» َافضل اَالعماِل َاحمزها«طرق مختلف نقل شده است مثل 

شـود ماننـد: مـاجراي     وجود دارد، اما محتوا، معنا و مضمون واحدي از آنها استخراج ميمختلفي 
نقل شـده باشـد، داللـت بـر واليـت       6از زبان پيامبر» مولي«يا و » امير«غدير خم كه چه لفظ 

  دارد. ×حضرت علي
  

اگر انسان پي به عظمت خدا برد خواهي نخواهي در مقابل خدا، عدالت و  خشيت و رهبت:
  گويند.» رهبت«و » خشيت«نتقام او خائف خواهد شد. در عرفان، به اين خوف، ا

  
) است كه در زبان عربي به فردوس معـرب شـده   Perdaisفردوس معرب پردايس ( فردوس:

  .است
  

و ترسو كسي است كه: درباطن و ظاهر ترس دارد و اهل حركت، عمـل  » جبان«انساِن  جبان:
ت است كه اگر به مال، جان و حتي به ناموسش هم تعـدي شـود،   خاصي و اقدام نيست و چنان بي

  كند.  دفاع نمي
  

گويند كه: اهل حركت، اقدام و دفاع شجاعانه هست، ولـي   كسي را مي» خائف«انسان  خائف:
ها و مكـاره عارضـش شـود. در حقيقـت نسـبت بـين        خوف و وحشت آن دارد كه برخي از بدي

دهد چـون   است يعني: گاه انساني اقدامي انجام نمي، عموم و خصوص من وجه شجاعت و خوف
اش نيست، اما گاهي به وظيفـه خـود عمـل     هم ترس دارد هم خوف؛ و گاهي ترس ندارد و باكي

  كند و شجاع است اما خوف هم دارد. مي
  

انسان گاهي از خدا و صفات او چون قدرت و منتقم بودن او، و يا از معاصـي   خوف مذموم:
-مـي » مـذموم «گونه از خوف، دارد بلكه خوف او از امور ديگري است كه اينو جناياتش خوف ن

  باشد. 
  

گاهي هم خوف او از خدا، عظمت او و از گناهان است كـه از فضـائل قـوة     خوف ممدوح:
  گويند. مي» ممدوح«شود به اين نوع از خوف، غضبيه شمرده مي

  
بر در انسان كمتر باشد، تواضـعش  تواضع صفت مخالف تكبر است و به هر اندازه تك تواضع:

يعني پائين بودن. متواضع بودن يعني خود را پائين ديدن به اين دليل كه » وضع«بيشتر خواهد شد. 
همگي ما مخلوق خدا و داراي نقص هستيم و اگر چيزي داريم همگي از آن خداسـت و از سـوي   

تقـوايي داريـم بـدان وسـيله     ديگر از سوء خاتمه خود خبر نداريم پس نبايد اگر مـال، علـم يـا    
  بين شويم.  خودبزرگ
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اسـت چـون تسـبيح    » حمد«قبل از » تسبيح« ،معموًال و براساس قاعده تسبيح و تسبيحات:
منزه شمردن خدا، و حمد، ستايش كردن خدا به كماالت است. پس در وهله اول خدا را از شـرك  

ركوع هم تسـبيح قبـل از حمـد     در ذكر .كنيم و صفات ضد كمال منزه و سپس آراسته به حمد مي
مرتبه سبحان اهللا  34است. از قديم االيام در ذهن من بود كه تسبيحات حضرت زهراء هم بايد اول 

مرتبه الحمدهللا باشد و اين ترتيب بر اساس قاعده است و مقدم بـر تسـبيحات مشـهور     34و سپس 
گفـت:   ي يكـي از دوسـتان مـي   دانند. من موفق نشدم ببينم ول است كه حمد را بر تسبيح مقدم مي

صدوق هم در نهايه تسبيح را بر حمد مقدم كرده است. اگر دقت كنيد تسبيحات زيارت حضـرت  
  گويند حمد متاخر از تسبيح است. معصومه (س) هم طبق قاعده است. برخي از معاصران هم مي

  
بـوده، او يكـي از    7است كه از اصـحاب حضـرت عيسـي   » پولس«، همان »بولس« پولس:

ظاهر شـده اسـت. وي    ×ادعا كرد مسيح ×هاي متعصبي است كه پس از صعود عيسي يهودي
ها خيلي به او اهميت  يعني قديس و مسيحي» پول«وارد كرد.  ×تحريفات بسياري در دين عيسي

  را تحريف كند. ×ها مأموريت داشته كه دين عيسي دهند، شايد او از طرف يهودي مي
  

دوح نيست بلكه فقري مدح شده كه در پرتو آن انسان به گنـاه  هر نوع فقري مم فقر ممدوح:
آمـده  روايتـي   درروي نياورد و فقري باشد كه به انسان جهت، راه و روش نشان دهـد. همچنـين   

  ها چون ظرفيت الزم را ندارند فقر برايشان اصلح و مفيدتر است.برخي از انسان :كهاست 
  

گويند. در احـاديثي آمـده:    مي» محاسن الرجال«را رويد  مويي كه در صورت مردان مي لحيه:
تو را بـا   خلق شد نگاه كرد و ديد چيز سياهي روي صورتش پيدا شده، جبرئيل گفت: 7وقتي آدم

اسم دو استخوان داخل فك اسـت كـه   » لحيه«اين سياهي روي صورت تا روز قيامت زينت دادم. 
ها قرار دارد، بـه ريـش،    روي اين استخوان اند و به لحاظ اينكه موي صورت ها به آن متصل دندان

ايم و مناسب است موي  درباره موي صورت بحث كرده» حلق لحيه«هم گويند. ما در كتاب » لحيه«
صورت در حد متعارف باشد نه زياد بلند نه زياد كوتاه. ريش خيلي بلند هم خوب نيست و نبايـد  

شوند  . به خصوص آقاياني كه پيرمرد مياز يك قبضه بيشتر شود و متعارف آن موجب زيبايي است
  هاي صورت، كمتر مشخص است. اگر ريش داشته باشند زيباترند و چين چروك

  
شود و رأي و نظـرش را از   چه بسا انسان داراي عجب، اهل نظر و رأي مي استبداد به رأي:
اش را كامل  قيدهكند و ع داند و در پي آن، چنان از خودش تعريف و تمجيد مي ديگر افكار برتر مي
  داند. مينياز  داند كه خود را از پرسش، سوال، مشورت و انتقاد ديگران بي و بدون نقص مي

  
آيد و آن اينكه؛ وقتي كمالش را مستقل از  گاهي همراه صفت عجب، حالت ديگري مي ادالل:

را شود، و اگر احسـاس كمبـودي كـرد خـدا     خداوند صاحب كمال دانست، از خدا طلب كار مي
خواهد كه خدا در بين خاليـق   خواهد، مي داند، ناز و غمزه دارد، از خدا مزد بيشتري مي مقصر مي
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  گويند.مي» ادالل«كند كه به اين حالت   يبه او توجه بيشتر

  
كه در انساني وجود دارد. تفاوت عجب  است خود بزرگ بيني به واسطه كمال يا صفتي عجب:

كند بلكه به آنچه از كمال يـا صـفتي    خودش را با كسي مقايسه نميبا تكبر اين است كه در عجب، 
كند. ولي انسان متكبر در مقام مقايسه، براي ـ ، خود را بزرگ حساب مي  دارد ـ واقعي باشد يا نباشد 

خود مزيتي نسبت به ديگران قائل است و با مقايسه ديگـري خـود را داراي صـفت كمـالي بـاالتر      
تكبر يك فرد متكبر الزم است و يك طرف ديگري كه خودش را بـا او مقايسـه   داند. بنابراين در  مي

نعمت، كمال و صفتي كه دارد بـه آن   ،اند اين است كه: انسان كند. تعريف ديگري كه از عجب كرده
ها همگي از سوي خداسـت. بنـابراين اگـر بـر      اعتماد كرده و فراموش كند كه اين كماالت و نعمت

  .ناميم را عجب نميعتماد دارد ولي آنها را از ناحيه خدا بداند، اينفضائل خود تكيه و ا
  

هر علتي، معلولش هم از سنخ اوست. از آب جز خنكي و از آتش جز گرما انتظـار   سنخيت:
اند. و چون خداوند كمال مطلق اسـت و مـا    ديگري نيست. صفات معلول با صفات علت هم سنخ

شود تمام جهاتمـان   هستيم. ولي چون ما معلول هستيم نميمعلول او هستيم پس ما هم كمال طلب 
يـم ولـي   ربا خدا يكي باشد. او واجب الوجود است و ما ممكن الوجود، ما محدوديت و ماهيت دا

خدا ندارد پس ميان علت و معلول هم شباهت هست و هم نيست چون: علت، كامل است و معلول 
زوج تركيبي است؛ يعني ماهيت دارد ولـي ذات  گونه كه حكماي قديم گويند: ممكن ناقص؛ همان

» ايگونه«گوئيم ميان علت و معلول به حق وجود مطلق است و حد ندارد. براي همين است كه مي
  سنخيت هست.

  
ماليمـت و برخـورد خـوش بـا      :رفق و مدارا قريب به هم هستند، هر دو يعني رفق و مدارا:

  و آزارها را هم بايد تحمل كند.مردم، اما در مدارا شخص مدارا كننده اذيت 
  

  .قضاء يعني احكام كلي خداوند و قدر، وجود خارجي و مصاديق وجودات قضاء و قدر:
  

همان تجّردي است كه نطفه پس از بسته شدن، و طـي شـدن چهـار مـاهگي،      تجرّد طبيعي:
تكامل طي  شود و سير طبيعي خويش را در مسير روح حيواني و سپس روح انساني در او دميده مي

  شود. كند. منشأ علوم و ادراكات تجّرد است، و تا تجّرد طبيعي نباشد علم هم محقق نمي مي
  

تجّردي است كه انسان به اختيـار خـود از عاليـق عـالم مـاده دل كنـده و        تجرّد اختياري:
شـتن  گيرد. حصول اين تجّرد با مجاهده نفس، تخليه و سپس تحليـه و وادا  نورانيت جاي او را مي

  شود. نفس به ملكات حاصل مي
  

درك حقايق عالم هستي است مانند: خدا، مالئك، وسايط فيض و  كمال در قوه نظري نفس:
  عالم عقول.
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اين است كه انسان صفات رذيله را از خود تخليه، و خود را بـه   كمال در قوه عملي نفس:
از غير خدا پاك كند. لّذت مرتبـه  اي برود كه حريم قلب را  اخالق و فضائل مزين كند و به مرحله

عالي نفس، به همين است كه پاك شده و رذائل از آن زدوده شود و درد مرتبه عالي نفس،  غـرق  
  هاست.  شدن در گرداب پستي

  
لّذت نفس، بما هو نفس، به كار انداختن قـوه نظـري و عملـي در راه صـحيح و      لذّت نفس:

اسوي اهللا است؛ و درد و رنـج آن، جهـل بـه حقـايق و     درك حقايق عالم، و پاك كردن نفس از م
  گرفتار اخالق رذيله شدن است.

  
وجود خداوند تبارك و تعالي، موجودي عين قدرت و حيات است، اين وجـود   قوس نزول:

اسـت:    كامل ظل، پرتو و جلوه دارد. اين نظام كه وجود ظّلي خداونـد اسـت، داراي سـه مرحلـه    
  گويند.  مي» قوس نزول«آييم به اين سير،  باال كه به پائين مي مجردات، نفوس و ناسوت. از

  
خداوند بر اثر قدرتش، همين ماده كه در عالم وجود است را، در اثـر حركـت    قوس صعود:

جوهري و تكاملي، از نطفه در رحم مادر حركت داده و پس از وجود نباتي، داراي روح حيواني و 
شـود كـه    تخّلق به اخالق حسنه شده و پاك شد، مستعد ميشود. پس از آن كه م سپس انساني مي

يابد و به مرحله عقل كامل خواهد  علوم حقيقي را پذيرا باشد، و علم به خدا و حقايق هستي را مي
اش از عالم ناسوت آغاز، به مرحله نفوس و سپس عقول و عقـل كلـي    رسيد. پس، حركت تكاملي

گويند. به همين دليل بـه انسـان   مي» قوس صعود«به آن است، خواهد رسيد كه  9كه مانند پيامبر
گويند؛ يعني از عالم ماده ترقي كرده به عالم عقول رسيده است و پس از آن وقتي  مي» كون جامع«

شود شود، كه در اين مرحله جامع كماالت مي اهللا مي به مرحله عقل كل رسيده، وجودش واصل الي
  است.» لّذت نفس«و همين 

  
به ذات خدا كه موجودي نامحدود و مستقل است، با قطـع نظـر از    ا غيب الغيوب:هاهوت ي

  گويند. صفات سلبي و ايجابي مي
  

به ذات خداوند با مالحظه همه صفات كمالي اعم از سلبي و ايجابي كـه عـين ذات    الهوت:
  گويند.خداست، مي

  
  است، گويند.عالم هستي متأخر از ذات و صفات خدا را كه عقول مجرده  جبروت:

  
  وجود متأخر از عقول مجرده كه عالم نفوس كلي است را، ملكوت گويند. ملكوت:

  
ترين مرتبه وجود، عالم طبيعت و ماده است چه زميني باشد چه آسماني  و سپس نازل ناسوت:
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  گويند. كه به آن عالم ناسوت مي

  
بين: مجردات، ملكوت و عـالم  كنند چون جمع  تعبير مي» ون جامعَك«انسان را به  ون جامع:َك

  ماده است. 
  

فايده آن، تمايل به غذا، تناول، هضم و جذب مواد الزم و دفع مـواد زايـد بـدن     قوة غاذيه:
  است.

  
  كاركرد آن مصرف مواد غذايي در جهت رشد و نمو بدن است. قوة منميه:

  
  نقراض نسل بشر است.كار اين قوه، اعمال مربوط به توليد مثل براي عدم ا قوة مولده:

  
كاركرد آن يا ادراك كلي و نظري حقايق امور است كـه   قوة عاقله (عقل نظري و عملي):

گونه كه از اسمش پيداست، با دليل و برهـان نظـر    گويند. عقل نظري، همان مي» عقل نظري«به آن 
و تميز افعال خيـر و   دهد كه مثًال: خدا، و مالئك وجود دارند. و كاركرد ديگر قوه عاقله ادراك مي

  گويند. » عقل عملي«شر، و حسن و قبح آنها از يكديگر است كه به آن 
  

كاركرد اين قوه حميت و دفاع از جان، مال، ناموس، وطن و دين است. از فوايد  قوة غضبيه:
اين ديگر اين قوه، غضب در مقابل قوه شهويه و وهميه است؛ بر اثر اين قوه است كه اگر انسان از 

كند و با حميـت و غيـرت آن دو را    دو قوه در مسير شّر بهره برد، نفس خود را عتاب و مالمت مي
  كند. كنترل مي

  
تواند به كماالت برسد، قوه شهويه است. هدف  از ديگر قوايي كه نفس با آن مي قوة شهويه:

بـراي اكـل، و ادامـه     هاي الهـي  برداري از نعمت و فايده اصلي اين قوه با حكمت خدادادي، بهره
  حيات و هم چنين ادامه نسل انسان است.

  
كاركرد و فايدة اين قوه، ادراك و تصرفات در امور و معاني جزئي اسـت مـثًال:    قوة وهميه:

چيـدن، امـور دقيـق،     صغرا و كبـرا ها،  ها، نقشه فالن كس دوست يا دشمن است و مجموعة طرح
  گردد تا انسان را به اهداف صحيح برساند. تنباط ميخدعه و مكر؛ همگي توسط قوه وهميه اس

  
، صغرا و كبراسازد و از تركيب  در اين قسمت، قوه وهميه موضوع و محمول مي قوة متخيله:

قوه متخيله بخشي از قوه متصرفه است؛ قـوه متصـرفه كـه كـارش تركيـب و       كند. گيري مي نتيجه
و اگـر در  » اهللا موجـود «گويند ماننـد:  » مفّكره«ه آن ريزي است اگر در استخدام عقل باشد ب برنامه

قوة «با » علي«گوييم: علي شجاع است،  گويند. هنگامي كه مي» متخيله«استخدام وهميه باشد به آن 
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شود، توسـط   مشخص مي» است«، و رابطة بين علي و شجاعت كه با »وهم«با » شجاعت«، و »خيال
  شود. درك مي» قوه متخيله«

  
نفس انسان به حسب فطرت اوليه از تمامي صفات و ملكـات اخالقـي خـالي     اولي:هيوالي 

باشد. در اصطالح به موجودي كه خالي  است، او موجودي داراي قوة محض، كه فعليتي ندارد مي
گويند و پس از آن، بر اثر تنازع ميان قـوا بـه   » هيوالي ُاولي«از فعليت و حاوي قوة محض است، 

  رسد. فعليت مي
  

گاه انسان در تنازع و تدافع ميان قوة عاقله و قواي شـهويه و غضـبيه، شكسـت     نفس لوامه:
شوند، ولي چون نفسـش پـاك اسـت، او را بسـيار      خورد و در كردار و گفتار، آن دو پيروز مي مي

  شود. هم تعبير مي» وجدان«كند. از اين حالت نفس به  مالمت و سرزنش مي
  

كه تمام قواي، غضبيه، شهويه و وهميه در اختيار و فرمان قوة عاقلـه   هنگامي نفس مطمئنه:
اي كه نفس از آرامش خاص برخوردار شده و از اضطراب به دور اسـت، بـه    قرار گرفت، به گونه

به بـاالترين مرحلـه و اطمينـان رسـيده و     » نفس مطمئنه«گويند. صاحب » مطمئنه«اين حالت نفس 
  قل و مغلوب كردن ديگر قواست.بري ع دلش مستحكم از فرمان

  
هاي نفس، الهام شدن و از درون يادآور شـدن اسـت.    از ديگر حاالت و ويژگي نفس ملهمه:

رود ولي اگر بيدار شود، خداوند هم عنايت كرده و صاحب آن با  اين نفس گاه به خواب غفلت مي
د و خوب، و حق و باطـل را در  كند، قوة تميز  ميان ب پيوندي كه ميان عالم غيب و خود برقرار مي

  يابد. پرتو عنايت الهي، مي
  

در كشور بدن، اگر قوه عاقله مغلوب و تسليم ساير قوا شود بدون اينكه در مقابل  نفس اماره:
  گويند. آنها حالت تدافعي داشته باشد، به آن نفس اماره مي
  

دهد كه مشمول مرور زمان شده  گاهي انسان در عالم طبيعت عمل يا گفتاري را انجام مي حالّ:
و شايد به دليل انجام يك يا دو بار آن، در روح انسان اثر زيادي نگذارد و كسي كه عمل خوب يا 
بد را تكرار نكرده، چون اثر آن در روحش رسوخ نكرده شايد انجام دوبارة آن براي انسان، همـراه  

  گويند.مي» حاّل«گذر سختي، مرارت و كسالت باشد كه به اين كردار يا گفتار زود
  

گاه كردار يا گفتار حادث شده توسط انسان، زودگذر نيست و براي چنـد بـار تكـرار     ملكه:
شود و اثر صورتي كه از عمل يا قول براي انسان حاصـل شـده، بـا روح او عجـين و پايـدار       مي
  گويند. مي» ملكه سيئه«يا » ملكه حسنه«شود كه به آن  مي
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گوينـد   مـي » امتـزاج «شوند كه به آن  عناصر مختلفي با هم مخلوط ميگاهي  امتزاج و مزاج:

مانند، قاطي كردن ماست و شيره، يا ماسه و سيمان. و گاه با عناصر تركيب شده، صورت ديگـري  
شود از تركيب عناصر اوليه: آب، خاك، هوا و آتش كـه   شود مانند: بدن انسان كه گفته مي پيدا مي

  گويند. مي» مزاج«ه است. به اين عناصر طبيعت است، درست شد
  

خير و خوبي مطلق، همان ايجادكنندة نظام عالم است. بنابراين خير مطلـق يكـي    خير مطلق:
االطـالق اسـت، خواسـته اسـت      بيشتر نيست كه خداوند است و از طرفي خداوند كه فياض علي
س فـيض او، از قـوس   باشد، براسا انساني كه در قوس نزول ـ عالم عقول، نفوس و ناسوت ـ مي  
كه محصول عالي همـين عـالم    |نزول به قوس صعود برسد و از آن، عقل كل مانند نبي اكرم

  ماده است، پرورش يابد.
  

مقدمه و راه براي رسيدن به خير مطلق است و برخالف خيـر مطلـق كـه در آن     خير مضاف:
ـ   هاي رسيدن به خير مطل راه ،تفاسير و چندگانگي ديدگاه وجود ندارد  ، ق ـ كه براي همه يكي اسـت 

خواهيم به قلة كوهي برسيم، هـر يـك راهـي را از دامنـه كـوه       مختلف است. به عنوان مثال ما مي
  ها متفاوت است. كنند و هدف همگي رسيدن به قّله است اما راه انتخاب مي

  
ارد و گونه كه انسان تا زنده است، زمينة سعادت روحي و بدني را دبدين سعادت در حيات:

ها در اين بـاره داراي مراتـب هسـتند.     در حصول سعادت، مجموع اين دو شرط است. البته انسان
اش غلبه داشته باشـد ولـي در عـين     اش بر سعادت روحي ممكن است كسي بالفعل، سعادت بدني

حال، شوق وصول به معنويات را دارد و به دنبال تقويت معنويات است و امكان دارد به بـاالترين  
رتبه برسد يعني هم در مرحلة فعليت كه از آِن جنبه مادي اوست، و هم به واسطة جنبه شـوق، در  م

مسير كماالت قرار گيرد. درست است كه در مقام فعليت اسير دنياسـت ولـي، از آنهـا بـه انـدازه      
  برد. كند و از آنها به عنوان ابزار و مقدمة تكامِل روح، بهره مي ضرورت استفاده مي

  
منحصر به نفس و روح است، چون وقتي نفس از بـدن   در ممات سعادت دت در ممات:سعا

طبيعي جدا شد، ديگر به آن محتاج نيست. در دنياي مردگان اشتغال و وابسـتگي بـه بـدن وجـود     
 ،هاي مادي است برايش جاذبه و معني ندارنـد بنـابراين   ندارد، شهوت و غضب و وهم كه از جنبه

  س است.سعادت تنها از آِن نف
  

ها كه ميان خداوند عادل و مهربان، و شرور واقع  اي از ثنويه و مجوسي عده يزدان و اهريمن:
اند: در عالم هستي دو مبدء وجود دارد: مبـدء   اند سازگاري برقرار كنند گفته در نظام عالم، نتوانسته

ين دوگانگي در مبدأ، فرار از هدف آنها از ا». اهريمن«، و ديگري مبدا شّر به نام »يزدان«خير به نام 
  اند. نسبت دادن شرور به خداوند است ولي در نتيجه براي خدا شريك قائل شده
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:كنـد عبـادت    كند. تفـاوتي نمـي   يعني عالوه بر خدا، ديگر موجودات را عبادت  شرك جلي
ـ    شوندة غير خدا، بت باشد يا موجود ديگر مانند: ستاره و يا شيطان ن نـوع از  و يا خورشيد. بـه اي

 گويند. هم مي» شرك در عبادت«شرك، 
  

 :انساِن مشرك عبادت و طاعت را از آِن خدا مـي  شرك خفي ،دانـد امـا، در    در شرك خفي
كند، و براي غير خدا هم در عاَلم وجود، مؤثر ديگري فرض  اعمال و رفتارش مشركانه برخورد مي

پيروي كنيم، ولي چون اين  اطاعت مي :و امامان پيامبران مانندكند. البته گاهي ما غير خدا را  مي
دانـيم،   آنها را اطاعتي مستقل و در عرض اطاعـت خـدا نمـي   پيروي در طريق اطاعت خداست، و 

  اشكالي ندارد.
  

عـين ذات  او ذات خداوند كه در آن هيچ تركيبي نيست و صفات  مقام احديت و واحديت:
ها ـ يعني اشـاعره ـ     ه بر اين، و در مقابل تكثيرياست و عالو» مقام احديت«و بسيط است نامش: 

  است.» مقام واحديت«خدا واحد است و دو نيست كه نامش: 
  

معني توحيد افعالي اين است كه تنها خداوند فاعل مطلق است كه موجودات  توحيد افعالي:
در كسـي   و آورد و در اين راه هيچ كس شـريك خـدا نيسـت    را از كتم عدم به عرصة وجود مي

  .نياز از غير است و بي كند مانند رازقيت و مدبريت جهان، به او كمك نمي يكارهاي
  

به خدا نداشته   در اين مرحله و مرتبه ممكن است كسي عقيده قشر القشري:توحيد مرحله 
  شود. ، نام مسلمان بر او گذاشته مي»ال اله االّ اهللا«باشد ولي به ظاهر حكم شده و  با گفتن يك 

  
يعني انسان وقتي شهادتين گفت، به معني و مفهوم آن قلبًا عقيده پيدا  توحيد قشري:مرحله 

  كند. مي

  
است. اين مرتبة توحيد باالتر از توحيد زبـاني  » يُلب«مرتبه ديگر توحيد،  ي:توحيد لبمرحله 

ه است كـه  اي را خوانده و وجدانًا يافت همراه با اعتقاد قبلي است؛ چون صاحب آن شبهات مدرسه
بيند اشراف و شهود حـق   اند، و آنچه او مي در نظام هستي تنها يك وجود مؤثر است و مابقي جلوه

  اند. است و مابقي ربطي

  
شوي كـه غيـر خـدا هـيچ      در توحيد اين مرتبه، به قدري فاني مي ي:اللب توحيد لبمرحله 

قي كه به عشق مجازي گرفتار است بيني به مانند عاش بيني، حتي جلوه بودن خودت را هم نمي نمي
بيند! به مانند كسـي كـه بـه جـالل و      بيند، خودش را هم نمي اش ديگران را نمي و غير از معشوقه

بيند حتي خودش را هم! اين مرحلـه   برده و توجه به او دارد و چيز ديگري نمي جبروت سلطاني پي
گويند و اين نهايت  مي» فناء في التوحيد«اهللا است. اهل معرفت به اين معرفت تام: و مرتبة فاني في

  است.توحيد 
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يعني اعتماد و واگذاري همه امور به خداوند؛ چون انسان موحـد تنهـا مـؤثر و فاعـل      ل:توكّ

  داند. مطلق در عالم هستي را خداوند مي
  

يعني: فريفتن توسط كسي كه بسيار زبان باز » ُكُربزي«معرب است، فارسي آن » جربزه« جربزه:
مطالبي را بـه هـم بافتـه و     ،كند است و سريع به چيزي اعتقاد پيدا كرده، در مقام تفكر تندروي مي

هدفش گول زدن ديگران است. صاحب اين رذيله اخالقي ذهني جوال دارد، و ذهنش به بيراه رفته 
اهـل   كند و در اموري كه نياز به دقت نظر است، يا گاه مطابق واقع نيست گرچـه  ويراني ايجاد مي

داند و چه بسا در واقعيات، امور عقلي  علم است، اما خود را بيش از حد اهل فكر، دقت و نظر مي
  شود. كند و منجر به فساد در اعتقاد و نفي حقايق عالم هستي مي هم شك مي 9و در خدا و پيامبر

  
دانـد. آنهـا منكـر     سوفيسط يعني كسي كه خود را محب حكمـت و الهيـات مـي    سوفيسط:

گويند اينكه خورشيد، ماه، آسمان و سـتارگان را   دانند و مي قعيات هستند و همه چيز را خيال ميوا
كند. آنهـا   نداشته باشند و خيال من آنها را تصور مي واقعيتگوئيد هستند، از كجا معلوم! شايد  مي

ل من هم خيال گويند: اين خيا اند و مي اند كه حتي در وجود خيال هم شك كرده تا جايي پيش رفته
  است!

  
هستند كه اعتقـاد بـه واقعيـات    » ها رئاليست«گران،  ها يا سفسطه در مقابِل سوفيسط رئاليست:

خواسـته پاسـخ    ، مـي »انديشـم پـس هسـتم    مـي «گويـد:   كه مـي » ِرنه دكارت«عالم هستي دارند. 
هـد و منشـاء آن   خوا گويد: من انديشه دارم و اين انديشه منشاء مـي  ها را بدهد؛ او مي سوفسطايي

فهمم كه من هستم. البته اين استدالل محل اشكال  اسـت   خود من هستم پس، از انديشه كردنم مي
  كه در جاي خود بايد بحث شود.

  
يعني جاهل و عالم نيست و » بسيط». «ندانستن، نفهميدن«يعني » جهل« جهل بسيط و مركب:

، كـه صـاحب آن خـودش را جاهـل     »كـب جهل مر«اش اعتراف دارد؛ در مقابل به جهل و ناداني
  ».داند داند كه نمي و نمي ،داند نمي«داند:  ندانسته و عالم مي

  
، :علم بـه خـدا و صـفات او، معرفـت مالئـك وسـايط فـيض، پيـامبران         اصول عقايد:

، معاد و در يك كالم: علم به امور واقعيه و حقايق عالم هستي، از خدا گرفته تـا معـاد.   :امامان
علـم اصـول   «مربوط به قوه عاقله است كه مرحله كامله و اعالي وجود انسان است به آن اين علم 

  گويند. مي» عقايد
بـراي تنظـيم و   » علـم اخـالق  «مرحله متوسط وجود انسان غرايز و اميال است،  علم اخالق:

نفساني دور ساخته، و به فضـائل و معـارف زينـت     رذائلمديريت اين مرحله است تا انسان را از 
انـد،   دهد. حيوانات هم تا حدي از حب، بغض، عاطفه و عشق، بهره دارند امـا چـون فاقـد عقـل    
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تكليفي متوجه آنها نيست. اما انسان به واسطه علم اخالق، اميال و غرائز خدادادي را سامان دهـي  
  كند.  مي

   باشد. نفس ناطقه كه همان حقيقت انسان است، مي موضوع علم اخالق:
  چيزي به جز كمال انسان نيست. اخالق: هدف و فايدة علم

  
، مرحلة اعضاء و جوارح است. اعضاء و جوارح انسان هم نياز انسان تر مرحله پائين علم فقه:

دار اين مرحله وجودي انسان است، علم فقه اسـت   تنظيم و تكامل دارند. علمي كه عهده  به كنترل،
و مباحات است كه توسط اعضاء و جوارح كه شامل: حالل، حرام، واجبات، مستحبات، مكروهات 

 شود. انسان چون دست و پا، چشم و گوش صادر مي
  

مشـهور شـده اسـت    » كالمعلم «دليل اينكه علم اصول عقايد به  گذاري علم كالم: دليل نام
قديم اسـت  » كالم خدا«كردند كه آيا  اين است كه از زمان حسن بصري در محافل علمي بحث مي

 ،كم به ديگر مباحث اعتقادي گسترش يافت، براي همـين  مان زمان اين مبحث كميا حادث؟ و از ه
هـا شـد و    ها روي اين بحث جنـگ  گذاردند. مخفي نماند كه سال» كالم«اسم علم اصول عقايد را 
  حتي افرادي كشته شدند.

  
و » عـالم امـر  «شود مانند مجـردات   عاَلمي كه به امر حق، موجود مي عاَلم امر و عالم خلق:

  ».َاال له الخلق واألمر« ،گويند» عاَلم خلق«عاَلم ماده را 
  

صاحب يقين در همه حال و هر كار در برابر خدا خاشع و خاضع  تفاوت خضوع با خشوع:
است. خشوع امري قلبي و خضوع امري ظاهري است، خشوع امري باطني و خضوع امري عملـي  

  است.
  

  عملي مثل و مانند دستور داده شده، انجام دهد. امتثال، از ماده مثل است، يعني امتثال:
  

» جنـاب «جناب همان درگاه است. وقتي شما در نامة خود به بزرگي، او را خطاب بـه   جناب:
اش اين است كه نامه من قابل نيست كه به خود شما نوشته شود و شأن شما از ايـن   كنيد معني مي

  .ارم. اين رسم احترام گذاردن استنگ باالتر است، پس آن را خطاب به درگاه شما مي
  

در اين مرتبه انسان به حقيقتي علم دارد و اعتقادش هم محكم، مطابق با واقـع و   علم اليقين:
خارج است. در اينجا گرچه انسان خودش چيزي را نديده اما از لوازم و آثار، آن را درك كرده به 

كنيد،  كه به هوا خاسته است را مشاهده ميبرد به عنوان مثال: شما از پشت كوهي دودي  آن پي مي
بريد كه آتشي در وراي آن كوه افروخته شده است. انساني كه به وجود خدا يقين  بالفاصله پي مي
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بـرد كـه آنهـا را     و علم دارد از موجوداتي كه در نظام خلقت وجود دارد، پي به وجود خالقي مي

  خلق كرده است.
  

ن به جاي ديدن آتش از دور، به آن نزديك شده و داخل آتش در اين مرتبه، انسا حق اليقين:
برد، مانند كسي كـه داخـل    سوزاند آن وقت پي به آتش مي اي كه آتش او را نميرود به اندازه مي

برد. در اينجا وحـدت معنـوي،    شود و آن وقت پي به وجود آب مي شود و در آن غرق نمي آب مي
ت حق وجود دارد و ربط بين عاقل و معقول است و عاقل ربط حقيقي و پيچيده شدن حقيقي در ذا

داند و از او منفك نيست و به بصـيرت بـاطني دايـم، فـيض      اي از خالق و معقول مي خود را شمه
  كند. وجود و افاضه حق را مشاهده مي

  
اين مرتبه از علم باالتر است و انسان خود شيء مورد يقين را به عينـه مشـاهده    عين اليقين:

كنيد.  برديد، در اينجا خود آتش را مشاهده مي كند. اگر در مرتبه اول شما از دود پي به آتش مي مي
گونه است. انسان صاحب يقين در اين مرحله خدا را مشاهده همين ،دربارة يقين به حق باري تعالي

درك  اي باالتر از مشاهده با چشم سر، يعني با چشـم بصـيرت و بـاطن، خـدا را     كند، مشاهده مي
  كند، چون خدا مجرد است و احاطه به مجردات با موجودي مادي محال است. مي

  
بيني نه ما سوي اهللا را! عـين ربـط و جلـوة     در اين مرتبه نه خود را مي حقيقت حق اليقين:

اي و غيـر حـق    بيني! تو ديگر فاني في اهللا شده اي! اما اينجا جلوه و ربط و خودت را نميحق شده
داني كه غير حق ديگر چيزي نيست. در اين مرحله تو در انوار  بيني و با عمق جان مي يچيزي را نم

شوي كه نـه خـودت، نـه     اي! آنقدر محو مشاهده حق تعالي مي اي و سوخته آتش الهي داخل شده
داني اگر بخواهيم يكي از مصاديق بـارزش را بگـوئيم    بيني. مي ربط تو به او و نه هيچ ديگر را نمي

  را بايد مثال زنيم؛ به مانند اوست حقيقت حق يقين! ×مؤمنين علياميرال
  

خواهـد يـك شـكل     : فكر يعني سير نفس از مقدمات به سوي مقاصد. وقتي انسـان مـي  تفكر
رسد. اينها با فكر تنظيم خواهـد شـد.    و سپس به نتيجه ميچيده  صغرا، كبرامنطقي را درست كند، 

ل. يكي از معاني باب تفعل اين است كه عملـي را بـه خـود    تفكر از مادة فكر است و از باب تفع
ه در دين يعني رو َتّفقُّتكليف كنيم. از ديگر معاني باب تّفعل، فرو رفتن و تدبر در مبدء است از اين

فرو رفتن در فهم دين چنانچه: َتطَّبب زيد يعني: زيد در علم طب فرو رفته است. َتَفُكر هم به ايـن  
  نفس انسان در فكر فرو رود و آن را ادامه دهد. معني است كه

  
گويند، سه قسم اسـت:   مي» ناسوت«همين عالم ماده و طبيعت كه به آن  اقسام عالم ناسوت:

الف: عالم زمين و آنچه در زمين است از عناصر اربعه چون آب، خاك، هوا و آتـش و حيوانـات،   
همان فضاست؛ كـه داراي طـول، عـرض و     نباتات و انسانها، تشكيل شده است. ب: عالم جو كه

رعد و برق باالتر از زمين است. ج: عالم سماوات هم جزو عالم و ابر   عمق است. در اين جو، باد،
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گفتند و امـروز بـه    گانه مي ناسوت است. خورشيد، ماه، ستارگان كه در نجوم قديم به آن افالك نه
  ند.ا گويند كه همگي قابل لمس و درك مي  آنها كهكشان

  
گوينـد.   هم مي» خاطره«كند كه به آن  يعني چيزي كه به قلب انسان خطور مي» خاطر« خاطره:

گوينـد.   گاهي مجازًا به خود نفس و قلب هم به عالقه حاّل و محل، ظرف و مظـروف، خـاطر مـي   
  يعني در قلبم خطور كرد. » َخَطر في خاطري«

  
قلب و انقالب است. منظور از قلـب، يـك    گويند چون دايم محل هم قلب مي» قلب«به  قلب:

قلب صنوبري و يك تكه گوشت و رگ و پي نيست؛ بلكه مراد از آن در اصـطالح، نفـس انسـان    
  است. 

  
قلب و نفس انساني به طور دايم محل خطور افكار است؛ ايـن افكـار اگـر     الهام و وسوسه:

ها و افكار، سوء، و انگيزش  اگر خاطرهگويند و  مي» الهام«خير، محمود و داعي به نيكي باشد به آن 
  گويند.» وسوسه«به شر و بدي باشد، به آن 

  
 گويد: ال اله اّال اهللا. در اين مرحله فقط انسان با زبان مثًال مي :زباني ؛اول مراتب ذكر:

زباني و قلبي: در اين مرتبه اگرچه ذكر زباني و قلبي با هم هستند، اما محتواي ذكر هنوز  دوم؛
گويد اما دل، موقتـًا متوجـه خـدا     لب او جاي نگرفته است. با اينكه با زبان و دل ذكر خدا ميدر ق

رود و چون ناپايدار است با اولين وسوسه و خاطرة  شده، و اگر مراقبت نباشد اين حالت از بين مي
 رود. سوء، دل به جاي ديگري مي

تـوان   كرده كـه بـه سـهولت نمـي    ذكر پايدار: در اين مرحله، ذكر قلبي به قدري نفوذ  سوم،
منحرفش كرده و از ياد خدا به ياد غير خدا، منصرفش كرد دلي كه متوجه عالم غيب شـده باشـد،   

 رود. خدايي و پايدار شده و به زحمت جاي ديگر مي

ذكر فاني: در مرتبه چهارم به قدري قلب انسان غرق در حقايق عالم هستي و خداوند  چهارم،
كند. او فاني في اهللا شده و  كه حتي قلب خود، و ذكرش را هم فراموش مي جّل و اعلي شده است

كه خداوند است، فرو رفته، و رنگ » مذكور«نه با ذكر و قلب بلكه، با سراسر وجودش در مكاشفة 
رسد كه اهل معرفت و ايمان حتي ذكر را، حجـابي  خدايي و الوهيت گرفته است. كار به جايي مي

دارد. آنهـا ذكـر را    كه ذات حق است، باز مي» مذكور«ه آن، انسان عارف را از دانند كه توجه ب مي
  دانند و مطلوب بالذات نزد آنان همين محو جمال يار شدن است. مقدمة كشف واقع مي

مطلوب و مغز اصلي ذكر، همين مرحله است و ديگر مراحل مطلـوب بـالعرض، مقدمـه و راه    
  اند. براي رسيدن به اين مرحله
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باشد، يكي از معاني باب تفعـل زيـاده روي   تهور از مادة تفعل از: هور، يهور، تهورًا مي :تهور

در كارهاست و در اينجا تهور يعني: كسي كه بدون فكر و تدبر خود را در امر، مهلكه و مصـاديق  
  آن اندازد.

  
گيـر   كسي است كه گوشهجنبه تفريطي در قوة غضب، جبن است. انسان جبان و ترسو  جبن:

شده و نفس او براي انجام انتقام و اقدام بر كارها، عافيت طلبي پيشه كرده است و به دنبال جبن و 
  شود. ديگري عارض انسان مي رذائلترس از حركت بر هر اقدامي، 

  
هايي كه مبدء  پديد آمدن غضب كه كيفيت نفساني است گفته شده: وقتي صحنهدرباره غضب: 
گيرد، روح حيواني غليان پيدا كرده و از آن بخارات  انتقام است در مقابل انسان قرار مي آن شهوت

كه جلوي نور عقل را گرفته و كـار كـرد آن را ضـعيف     1شود و چيزهايي همانند دود متصاعد مي
  تواند قوه غضبيه را كنترل كرده و نگذارد به حالت افراط برسد. كند و قوه عاقله ديگر نمي مي

  
كه در اين دنيا هستند. فاعل حركـت  گويند  ميهايي  همة فاعلبه فاعل حركت  اعل حركت:ف

كنـد.   اند را با هم تركيـب مـي  آورد بلكه موجوداتي كه از عدم به وجود رسيده چيزي را پديد نمي
  سازد.  اي را ميخانهبا تركيب مصالح ساختماني مثل كسي كه 

  
اين عالم وجود مانند بّنا، يـا صـنعتگر نيسـت، خداونـد     و اما خداوند نسبتش به  فاعل الهي:

تمامي موجودات را از كتم عدم به عرصه وجود آورده و حدوثًا و بقاءًا وابسته به ذات حق تعـالي  
است. اگر بخواهيم براي تقريب به ذهن مثالي بيان كنيم مانند انسان، كه مثًال كـوهي از طـال را در   

گرچه كوه طال در جايي موجود نيست ولي نفس آنقـدر قـوي    كند، نفس خود تصور و موجود مي
تواند آن را تصور كند. اين تصور، وجود است و عدم نيست و هم در حدوث هم بقاء  است كه مي

  و هم عدم آن، متعلق به نفس است.
  

اش از هستي و وجود كم است، علـم،   جماد چون حّظ بهره ُلبس بعد ُلبس، لبس بعد َخلع:
اش از نبات  تش هم كم است. اما وقتي وجود به مرحله حيواني رسيد، مرحله وجوديقدرت و حيا

رسد؛ اما انسان عـالوه بـر مراحـل جمـادي، نبـاتي و       و جماد بيشتر است اما به مرحله تعّقل نمي
كننـد انسـان    اند اين است كه فكر مـي  ها كرده حيواني، مرحله تعّقل را هم دارد. اشتباهي كه خيلي

ه نفس نباتي، حيواني و انساني است! حال آنكه اين گونه نيست بلكـه يـك نفـس بيشـتر     داراي س
تر شده و انسـاني   نيست و همان نفس نباتي بر اثر تكامل، حيواني شده، و سپس بر اثر تكامل قوي

قـرآن كـريم   ». ُلبس بعـد َخلـع  «است نه » ُلبس بعد ُلبس«شود. براي همين در اصطالح گويند:  مي
                                                            

بنابر نقل و تعريفي است كه برخي علماي علم اخالق چـون مرحـوم نراقـي    » غضب«اين توصيف استاد از  .1
 ل).، اند، (مدر جامع السعادات كرده
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؛ يعني همين نفس }ُثم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ{ فرمايد: رحم مادر مي احل تكاملي نطفه دردربارة مر
  نباتي و حيواني را َخلق ديگري كرديم.

  
به عقيدة ما، كالم مطلق يعني: آنچه ابرازكنندة ما فـي الضـمير    كالم مطلق، قديم و حادث:

پس كالم به اين معني قديم است و مراد از  است مانند خلقت و نظام وجود كه مبرز ذات خداست
مسبوق به زمان نيست و قديم ذاتي  ،قديم، قديم زماني است نه قديم ذاتي. يعني خلقت نظاِم وجود

  منحصر در خداست. اما كالم به معني قرآن، حادث است.
  

  گويند.ها را ميآفاق؛ موجودات عالم وجود و انفس؛ نفوس خود انسانآفاق و انفس: 
  

بـه طـور كلـي اگـر بخـواهيم موجـودات را        بندي كلي موجودات عالم هستي:تقسيم
ــ مركـب. اگـر    4ـ بسيط 3ـ جوهر 2ـ عرض 1بندي كنيم، از چهار قسم خارج نيستند:  تقسيم

انسان بخواهد همة اين موجودات با انواع، اقسام، اصناف و با توجـه بـه اخـتالف صـفات و     
ي ظاهري و باطني آنها را بشناسد، ـ حتي به طور اجمالي ـ ،   هيئات، لوازم، آثار، خواص، معان

نيازمند صرف عمري طوالني و نوشتن فصول طـوالني اسـت، و اهـل تحقيـق اگـر بخواهنـد       
  هاي اين عالم را بدست آورند به مقدار اندكي شايد دست يابند. ريزه

  
تفاوت دارند. به عنـوان  دانند حال آنكه اين دو  بعضي شوق و اراده را يكي مي شوق و اراده:

خورد ولي چون تلخ اسـت شـوق نـدارد،     شود، بيمار مي مثال داروي تلخي به بيماري داده مي
باشد، كه همـان  حالت انفعالي براي نفس مي  خورد. شوق شود، ولي با اراده مي ناراحت هم مي

نفس است، يك عالقه شديد است. ولي اراده از سنخ انفعاالت نفساني نيست و از سنخ فاعليت 
  حالت اجماعيه نفس براي عملي است كه ترديدي در آن راه ندارد.

  
يعنـي: قهاريـت؛   » جبـر «يعني خـدا و  » ئيل«؛ »جبر، و ئيل«جبرئيل تركيب شده از:  جبرئيل:

  جبرئيل يعني، ملك قهاريت خدا كه واسطه وحي است.
  

ايـن صـفات بـه هـم      .وقـار  تّأّني، توقف، سكون و تأّنّي، توقف، سكون و وقار و سكينه:
شود بلكه از ابتدا فوايد و  انسان از اول وارد كاري نمي توقف:نزديكند و تفاوتشان اين است كه در 

دهـد. و در   دهد و اگر قوه عاقله امر به انجـام داد، انجـامش مـي    مضارش را مورد بررسي قرار مي
دهد ـ ، حين  سپس انجام ميو يده آيد ـ كه جوانب امري را سنج  كه پس از مرتبه توقف مي تأنّي:



 فراز و فرود نفس  = 470

 
هم در  سكون:برد و  كند و همان موقع هم آن را با صبر و حوصله پيش مي انجام كار تندروي نمي

شامل تأني و  وقار:برد. و  مرحله عمل است كه همانند تّأّني با طمأنينه و آرامش كار را به پيش مي
راه با وقار و سـنگيني بـه كـاري پرداختـه     شود يعني چه اول، وسط، و چه پايان كار هم توقف مي

است كه اگر به مرور زمان به صورت ملكه در آمد، تبديل به » اطمينان ظاهر«شود. وقار در حقيقت 
  است. »سكينه«شود كه نامش  مي» اطمينان باطن«

  
شود كـه در وجـود بـه مـاده     مبتدعات به عالم عقول مجرده اطالق مي مبتدعات و كائنات:

شود كه براي وجود آمدن آنها بـه مـاده نيـاز    ارند؛ و كائنات به موجودات مادي گفته مينيازي ند
  است.

  
حسن خلق يك معناي اعم و فلسفي، و يك معناي اخص و  معني عام و خاص حسن خلق:

عرفي دارد؛ حسن خلق به معني اعم و فلسفي يعني كسي كه تمام صـفات نيكـو را دارد و معنـي    
دش با ديگران همراه با نرمـي و  ركنند يعني: برخو ت كه مردم استعمال ميعرفي و اخص همان اس

  زبان خوش است.
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