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  يتعال بسمه
 سالهاي بين كه مطهري مرتضي استاد شهيد متفكر سخنراني بيست بر مشتمل است اي مجموعه حاضر، كتاب

 است رسيده چاپ به استاد حيات زمان در و شده ايراد عموم براي 1341 تا 1335 با برابر قمري 1382 تا 1378
 در كه رواياتي و آيات آدرس پچا اين در. رسد مي طبع به چاپي بهتر كيفيت و جديد حروفچيني با  اكنون و

 شده گذاري اعراب دقيق طور به عربي جمالت همچنين گرديده ذكر ممكن حد تا بود نشده ذكر گذشته چاپ
 بديع نكات با همراه غني محتوايي و روان بياني از گرانقدر متفكر آن آثار ديگر همچون نيز كتاب اين. ستا

 و باشد مي مطرح اسالمي جامعه براي همواره كه است مسائلي بحث، مورد مسائل اينكه ضمن است، برخوردار
 در نيز شهيد استاد اثر اين ستا اميد. هستند مسائل آن براي مناسب پاسخهاي دنبال به جستجوگر  اذهان

  . افتد مؤثر و مفيد و اسالمي معارف با ما اسالمي جامعه بيشتر آشنايي
  مطهري شهيد استاد آثار نشر بر نظارت شوراي

١٢ 
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  السالم عليه علي نظر از عدالت
 و شديد بأس فيه حديدال انزلنا و بالقسط الناس  ليقوم الميزان و الكتاب معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد«

  ). 1(»عزيز قوي اهللا إن بالغيب رسله و ينصره من اهللا  ليعلم و للناس منافع
«  ). 2(»تذكرون لعلكم يعظكم البغي و المنكر الفحشاء عن ينهي و القربي ذي وإيتاء االحسان و بالعدل يأمر اهللا إن
 سوره از پنجم و بيست آيه اول آيه. است نقرآ از جاي يك در كدام هر و است سوره دو از كريمه آيه دو اين

. است عدالت موضوع آن و شده ياد مطلب يك از آيه دو هر در. است نحل سور از نودم آيه دوم آيه و است حديد
  : فرمايد مي اول آيه در. دارد ديگري به نسبت اي اضافه مطلب آيه هر البته

 مردم تا فرستاديم گيري اندازه وسيله و مقياس و كتاب هاآن همراه فرستادي روشن داليل با را خود پيغمبران ما
. بردارد در بشر حيات براي منافعي و است صالبت با و محكم فلزي كه فرستاديم آهن. كنند عمل عدالت مي بر

   روشن و معلوم و باشد نيامتحا وسيله آنها آمد كه است اين پيغمبران فرستادن ديگر علت
  

  پاورقي
  .است شده ايراد) شمسي 1340(قمري هجري 1381 رمضان 19 شب در سخنراني اين* 
  25/ حديد.1
 90/نحل. 2

  

١٣ 
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 دوم آيه در. است غالب و نيرومند خداوند. شتابد نمي كسي چه و شتابد مي حق و حق ياري به كسي چه كه شود
. ظلم و بد و زشت ايكاره از كند مي نهي و ارحام، صله كمك و نيكي به و عدالت به كند مي امر خدا":فرمايد مي

 ذكر عدالت موازين شدن برقرار را آسماني اديان كلي هدف اول آيه در. "بشويد متذكر شما  مي پند خداوند
 فرمايد مي اسالم، روح معرفي عنوان و اسالم كلي مباني و اصول از اصل يك عنوان به دوم آيه در و كند، مي

 احسان، و عدل موضوع. كند مي نهي ظلمها و بديها و تكاريهازش و فحشاء كند مي امر احسان و عدل به خداوند
 مسلمين ميان در و اسالم تاريخ در شده، ذكر مكرر كريم  قرآن خود در اينكه از گذشته عدل، موضوع خصوصا
 سياسي و اجتماعي ت در اجرايي و عملي نظر از چه و اسالمي علوم تاريخ در علمي نظر از چه دا طوالني فصلي
 ما مخصوصا ،شود صحبت آن اطراف در كه است شايسته است، عدل اصل اسالم اركان از يكي واقعا چون و اسالم

  .دانيم مي عدل را دين اصول از يكي كه شيعيان

  دين اصول از عدل
 اصول از شيعه در اختصاصا امامت و عدل معاد امامت، نبوت، عدل، توحيد،: شماريم مي چيز پنج را دين اصول
 شناسي اسال نظر از كه است اين مقصود، البته كه نامند، مي مذهب اصل دو نام را ايندو گاهي و دهش شمرده دين
 نظر از شود مي معلوم پس است، اسالم اصول از هم امامت و عدل مذهب، اين پيشوايان ديد نظر از و مذهب اين

 همين به لذا. نيست خالقيا مسائل قبيل از مسائلي رد در و است مهم بسيار عدل اصل ما طريقه و مذهب
 با كه آن تاريخچه و اصل اين اطراف در است، مقدور كه حدي تا هست، فرصتي كه عزيز شبهاي اين در مناسبت
 تعلق شبها اين اينكه بعالوه رسانم، مي شنوندگان  عرض به مطالبي دارد يبستگ ما حاضر وضع و ما سرنوشت

 محبت و رحمت و د بشر كامل نمونه انصاف، و حق شيفته مساوات، و عدل مجسمه االطالق، ع عادل امام به دارد
 في قتل و(بود مساواتش و عدل همان او قاتل گفتند اش درباره  ديگران حتي كه) ع(علي متقيان موالي احسان، و

  ).عدله ل محرابه
   او فر بكشته را شه بسا اي              او پر آمد طاووس دشمن
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 من گفت  من صاف خون صياد آن ريخت          من ناف كز آهوم آن

  عدالت شهيد علي،
 اين خوردن ضربت شب امشب. بود احسان و محبت و رحمت نمونه و عدل مجسمه مرتضي علي كه راستي
 در و خورد انسان حقوق از دفاع و عدالت و حق از ناپذيري انعطاف و تصلب راه در كه ضربتي است، عدالت شهيد
 انجام حال در را او و داد اخ راه اين در او رنجهاي و مشقتها و مجاهدتها و مرارتها به ضربت همين حا عين

 كه عادلي امام همچو مرگ در ابد تا را اسالمي جهان اما كرد آسوده را او خود كه ضربتي آورد، در پا از وظيفه
  .ساخت وگوارس پوشيد، مي عمل ج اسالمي درخشان و كامل نمونه جامعه كرد، مي پيدا ادامه مدتي حكومتش اگر

 خودش كالم از كه است تعبيري يافت، آسايش خودش شخص نظر از و كرد راحت و آسوده را او خود اينكه
 در كه است اي تشنه مثل من مثل: فرمود بود افتاده بستر در ضربت اثر در كه حال همان در. ام كرده اقتباس

 خداوند از هميشه من و برسد  آب به گهانينا و باشد روان آب جستجوي در پاياني بي صحراي در تاريك  شب
 آن به كه بود من آرزوي اين و شوم كشته خدا راه در نميرم، در بميرم، شده مقرر وقت هر كه خواستم مي

  ). 1)(»وجد طالب و ورد كقارب إال كنت«(رسيدم

  شد؟ علي شهادت موجب عدالتي چه
 احسانهاي و عدالتها از اي شمه  شب چند اين در سخنم طليعه در است، شبي همچو امشب چون حال، هر به

 چگونه و شد قاتلش) ع(علي عدالت چگونه كه دهم مي توضيح كلمه اي اطراف در و كنم مي عرض متقيان موالي
 عدالت اين و كرد، پا به بود آنها ررض بر مستقيما علي عدالت كه آنها طرف از ها فتنه و آشوبها راه، اين تصلبش

 يا طالق شاهد يا قاضي يا جماعت امام گوييم مي آنچه نظير بود اخالقي صرفا عدالت يك آيا. دبو عدالتي جور چه
 و محبوبيت و شهرت باعث بيشتر بلكه شود، نمي كسي باعث كه عدالتها جور اين باشد؟ عادل بايد شرعي بينه

  نوع و او اعياجتم فلسفه حقيقت، در شد، شناخته قاتلش كه مولي عدالت نوع آن. گردد مي احترام
  پاورقي
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 اجتماعي عدالت كه ورزيد مي اصرار شديدا خودش و داشت اسالمي اجتماعي عدالت در كه بود مخصوصي تفكر
 بين است فرق. بود عدالتخواه نبود، عادل تنها او. كند مي اقتضا را همين صرفا اسالم اجتماعي  فلسفه و اسالم
 مرد شخصا خودش يعني است آزاد يكي. آزاديخواه و آزاد بين است فرق كه طوري همان اه،عدالتخو و عادل
 علم. اوست اجتماعي ايده و هدف آزادي و است  اجتماع آزادي طرفدار يعني است آزاديخواه يكي و است، آزادي

 عمومي  تعليم و سواد و علم عموميت طرفدار اين بر عالوه يكي است، عالم شخصا  يكي: است طور همين هم
. اوست اجتماعي فكر عدالت است، عدالتخواه  يكي و است، عادلي آدم اشخص يكي: عدالت است طور همين. است
 قيام) 1("بالقسط قوا كونوا «فرمايد مي قرآن كريمه آيه در. طلب اصالح ديگري و است  صالح يكي اينكه مثل باز
  .است شخصي جنبه از بودن عادل از غ اين و عدل، پاداشتن به و اقامه يعني قسط به

  عدل؟ يا است بهتر جود
 بهتر جود آيا پرسيد عليه اهللا سل مرتضي علي از كسي: كنم مي نقل سؤالي جواب در خودش از اي جمله اول

 من ي الجود و مواضعها، االمور يضع العدل: السالم عليه فقال الجود؟ أو العدل أفضل؟ أيهما«(عدالت؟ يا است
  ) »جهتها
 ذيحق به را حقي هر و دهد مي قرار خود جاي در را چيزي هر عدل اينكه دليل به جود از است بهتر عدل فرمود
 اين جود كند، مي خارج مدارشان و خودشان محل ر جريانها و را امور بخشش، و جود اما رساند، مي خود واقعي
 موضع از را اشياء جود پس كند، دجو نيست ذيحق كه ديگري به كند، نظر صرف مسلم حق از آدمي كه است
  . كند مي خارج خود
  آبكش باشد كه بيخي هر به ني         موضعش بر نعمتي وضع عدل

 موضع  است ناداني هم پيل شه، موضع        است ويراني نهي، شه رخ
 است چيزي است، عموم كننده اداره و سائس عدالت  اينكه ديگر) 1(»خاص عارض الجود و عام، سائس العدل و«

 موقع در كه  است استثنايي حالت يك بخشش و جود اما است، مقررات اساس و عمومي زندگي مبناي و پايه كه
  . كند مي ايثار و كند مي جود كسي به كسي خاص
  پاورقي

   135 نساء،. 1
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 اجرا را آن و وضع قانون و مقررات اآنه  براساس و داد قرار عمومي زندگي اصلي مبناي توان نمي را ايثار و جود
 به ندارد، ن ايثار و احسان و جود ديگر درآيد، االجراء الزم مقررات و قانون تحت ايثار و احسان و جود اگر. كرد

 الزم و حتمي مقررات و قانون هيچ كه است ايثار جود تيوق ايثار و جود. آيد مي الزم عدمش وجودش از اصطالح
 پس. كند ج دوستي حيات بلكه و دوستي نوع و گذشت و بزرگواري و كرم خاطر به صرفا و دباش نداشته االجراء
 انساني يك هرگز. جود از عدل افضليت مورد در) ع(مرتضي علي جواب بود اين. است افضل جود از عدل بنابراين

 جود از عدل گويد نمي ،دهد نمي جواب طور اين كند مي گير اندازه فردي مقياسهاي با و ندارد تماعياج تفكر كه
 اجتماعي مقياس با و كند مي نگاه اجتماعي نظر از به خود، قيمت پر بسيار سخن اين در) ع(علي امام است، باالتر
  . دارد روشني اجتماعي فلسفه كه است كسي سخن سخن،. كند مي گيري اندازه

  فردي اخالق ديدگاه از عدل و جود
 اين و دليل اين به عدل گويد مي صراحت كمال) ع(مرتضي علي اما اند، دانسته باالتر عدل از را جود اخالق علماي
 شخصي اخالق و فردي  جنبه از تنها اگر است، ديدگاه دو و زاويه دو از نظر دو اين البته. است باالتر جود از دليل
 عدالت، ملكه از است التربا ايثار و جود ملكه اخالقي، ملكات از. است باالتر عدل از جود كنيم، مطالعه را مطلب

 انساني كمال از حد اي در است، عادل فردي و شخصي اخالق نظر از و شخصا كه جهت آن از عادل شخ زيرا
 جود كه آن اما شود، نمي كسي ناموس متعرض برد، نمي را كسي مال كند، نمي تجاوز ديگران حق به كه است
 نه كند، مي جود ديگران خود دسترنج و خود مال از بلكه برد ينم را كسي مال تنها نه نمايد، مي رايثا و كند مي
 آورد، نمي وارد جراحتي كسي بر تنها نه دهد، مي ديگران به احيانا  هم را خود نوبت گيرد، نمي را كسي نوبت تنها
 به دارويي رود، مي مجروحين و بيماران سر به نبينوايا هاي خانه و ها كلبه در و جنگ ميدانهاي و بيمارستانها بل

 تنها ن كند، مي انتخاب خود براي را بيماران پرستاري شغل مجانا گذارد، مي بجراحت مرهمي ريزد، مي كامشان
 صفات و اخالقي ملكات نظر از پس. كند جامعه خير فداي را خود خون است حاضر بلكه ريزد، نمي را كسي خون

  بلكه است، باالتر عدل از جود البته شخصي
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  .نيستند قياس طرف

  اجتماعي نظر از جود و عدل
 واحد يك صورت به را اجتماع افراد كه عمو جنبه از و اجتماعي زندگي نظر از چطور؟ اجتماعي زندگي نظر از اما
 هاي پايه منزله به اجتماع در عدل. است باالتر جود از عدل كه بينيم مي بنگر، كه نظر اين از آورد، مي در

  درست پايه بايد اول. است ساختمان زينت و ينقاش و آميزي رنگ منزله اجتماع نظر از احسان و است ساختمان
 فايده چه ديگر ،"است ويران بست پاي از خانه"اگر. رسد مي نقاشي و آميزي رنگ و زينت به نوبت بعد باشد
 توان مي ميزيآ رنگ بي و نقاشي بي ساختمان در باشد، محكم پايه اگر اما باشد؟"ايوان نقش دربند خواجه"كه

 خراب پايه چون اما باشد، جالب ظاهرش و با داشته خوب نقاشي العاده فوق ساختمان است ممكن. كرد زندگي
 در كه ايثارهايي و احسانها و جودها همين بعالوه. كند خراب سراهلش بر را  آن است كافي باران يك است،

 او حساب. سني فضيلت گيرنده نظر از است، عالي بسيار فضيلتي كننده جود نظر از و اس مفيد و خوب مواقعي
 بگيرد، صورت نكرده حساب و نشود اجتماعي موازنه  رعايت اگر. كرد بايد هم را اجتماع حساب كرد، بايد هم را

 نكر، حساب و زياد اوقاف و زياد صدقات. گردد مي اجتماع خرابي و عمومي بدبختي موجب  اخالقي فضيلت همين
 كالش و تنبل را ها روحيه كرده، خراب را جامعه سيل نندما شده وارد كه جا هر در نكرده سابح و زياد نذورات

 مصداق نبوده، جرار سپاه يك خسارات و لطمات از كمتر كه آورده وارد خساراتي لطم آورده، بار االخالق فاسد و
  : فرمايد مي كه انفاقات بعضي درباره بوده خدا كالم

 ظلمهم ما و فأهلكته أنفسهم ظلموا قوم حرث اصابت صر فيها ريح كمثل الدنيا الحيوه هذه في ينفقون ما مثل«
  ()."يظلمون أنفسهم لكن و اهللا

 سختي باد مثل عينا دهند، مي آنها به اينها ام و صدقه و انفاق عنوان و كنند مي دنيا اين در كه انفاقهايي مثل
   به رسد مي است همراه سرما با كه است

  پاورقي
 .1  .117 عمران، آل
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 به خودشان نكرده ستم آنها به خداوند. برد مي بين ا را زراعتها آن همه و اند كرده نفس به ظلم كه مردمي زراعت

  .اند كرده ستم خودشان
 نشده حساب وجودهاي احسان. است عدل اجتم سازمان پايه. كرد اداره توان نمي احسان و جود با هرگز را جامعه

  :فرمود) ع(سجاد امام. كند مي خارج خود م از را كارها نشده گيري اندازه و
  )1"إليه باعحسان مستدرج من كم و عليه الستر بحسن مغرور من كم و فيه، ال بحسن مفتون من كم«

 عيبشان از چون مردم از بسياري شدند، فاسد گفتند را مدحشان و را خوبشان بس از مردم از بسياري
 راه از و شد احسان آنها به چون هم مردم از بسياري شدند، مغرور نگرفتن قرار دانتقا مورد و شد پوشي چشم

  .رفتند فرو غفلت در متدرجا شد اداره كارشان و زندگي احسان
 عدل» جهتها من يخرجها الجود و مواضعها االم يضع العدل«: فرمود كه): ع(مرتضي علي سخن معني است اين

 ابتدا مردم از بسياري. كند مي خارج اصلي مجراي از را جريانها جود اما دهد، يم قرار خ مجراي در را كارها جريان
 از عدل شود مي چطور كه كنند مي تعجب دانسته برتر جود از ر عدل سخا، و جود كامل مظهر علي، شنوند مي كه

 و جود كه مايدفر مي كرم جود درباره است، كرم و ايثار و جود اهل سرآمد كه) ع(علي چه يعني ب باالتر جود
 ما كه شد معلوم دادم توضيح كه اي جنبه دو و كردم كه بياني ام كند؟ مي خارج خودش جريان از را كارها كرم

 و بوده قضيه نفساني شخص فضيلت جنبه و اخالقي جنبه آن و ايم كرده مي نگاه جنبه يك از وجود به تاكنون
 تاكنون ما و است قضيه اجتماعي جنبه آن و است مهم يگرد  جنبه اما است، طور همان مطلب جهت اين از البته
 به بشر كه نيست زي مدت كه است اين ايم كرده مي فكر كمتر اينكه علت و ايم كرده مي فكر جن اين از كمتر
  بعضي بيش و كم سابق در شناخته، را اجتماعي قوانين و برده پي اجتماعي مطالعات ارزش

  
  
  281 ص العقول، تحف. 1

١٩ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
  هاي جنبه به فقط قضايا در لهذا است، نبوده مدوني علوم صورت به اما اند داشته توجه ما عاليقدر فكرينم از

  كردم عرض كه جمله اين اطراف در كتابي در كسي تاكنون ندارم ياد من. اند كرده مي نگاه آنها فردي و اخالقي
 كه است اين علتش نظرم به. بوده ه دسترس در و است البالغه نهج در جمله اين آنكه حال و باشد كرده بحثي
  بركت به كه امروز اما باشد، داشته توجهي قابل و درست معني نظرها در توا نمي اخالقي مقياسهاي با جمله اين

 كالم چه كه فهميم مي رسيده، دست به اخالقي مقياسهاي از غير ديگر مقياسهاي اجتماعي، علوم پيشرفت
 و كرد گردآوري را) ع(علي سخنان كه) ره(رضي سيد زمان از بلكه خو زمان از سخن اين چقدر و است پرارزشي

 جمع كه رضي سيد خود زمان، آن در ن ممكن هيچ. است باالتر و جلوتر درآورد، كتابي صورت به البالغه نهج به
 همچو بتواند ت،اس هالبالغ نهج گردآوري عصر فيلسوف بزرگترين كه سينا  بوعلي حتي و است، كلمات اين كننده

  . كند بيان را عالي اجتماعي حقيقت

  احسان با جود فرق
 يأمر اهللا إن «شده ذكر احسان قرين  عدل كريم قرآن آيه در. يكديگرند به نزديك معني لحاظ از احسان و جود

 كه تاس ا مثل حقيقت در كرده سؤال) ع(اميرالمؤمنين از جود و عدل درباره كه سا اين. »االحسان و بالعدل
 و جود البته احسان؟ يا است بهتر عدل آيا"اناالحس بالعدل يأمر اهللا ان«: فرمايد مي قرآن اينكه باشد پرسيده
 شامل هم و است م بخششهاي شامل هم جود، از است اعم احسان زيرا هم، عين نه يكديگرند به نزديك احسان
 ببريد خيابان طرف آن به خيابان طرف اين از را او بگيري را عاجزي دست شما اگر مثال. رساندنها نيكي ساير
  . جود نه ايد كرده احسا باز كنيد، ارشاد را گمراهي يا تعليم را جاهلي اگر و ايد، دهكر احس ايد، نكرده جود

  اجتماعي فلسفه عدالت،
 اي ديده چه از عدل به) ع مرتضي علي كه شود پيدا توجه كه بود اين جواب و سؤال اين نقل از غرضم

 و سؤال اين داشته؟ توجه اجتماعي جنبه به بيشتر يا كرده مي نگاه شخصي و فردي جنبه از آيا نگريسته؟ مي
 يك از كه است اين. داشته توجه مطلب اجتماعي  جنبه به كه شد معلوم فرمود جواب در كه تحليلي و جواب
 انجام خود حكوم و زعامت دوره در هك عملي طرز از مخصوصا او عمل از ديگر طرف از و) ع(علي سخنان از طرف
  معلوم داد
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 بزرگ ناموس را آن و بوده متقيان موالي توجه مورد اسالم اجتماعي فلسفه يك صورت به عدالت كه شود مي

 به نبود ممكن بود، شده تأسيس اصل اين مبناي بر سياستش دانسته، مي باالتر چيزي هر كرده مي تلقي اسالمي
 يگانه بلي -  چيزي يگانه امر همين و كند، پيدا آن از انعطافي و انحراف كوچكترين دفيه و منظوري هيچ خاطر
 مورخ نفر  يك براي است كليدي و مفتاح يك مطلب همين ضمنا و كرد، ايجاد برايش مشكالتي كه بود - چيزي

 انعطاف و تعصب و تصلب امر اين در العاده فوق) ع(علي. كند تحليل را علي خالفت حوادث بخواهد كه محقق و
 و نظر از و عدالت  گفت بايد تعبيري و نظر از كه عدالت، امر در) ع(علي تصلب درباره. داد مي خرج به ناپذيري
 عدالت خوردن هم به عثمان، از بعد را خالفت پذيرفتن  فلسفه كه بس همين بشر، حقوق گفت بايد تعبيري

  :فرمايد مي و كند مي ذكر گرسنه نهگرس و سير سير طبقه دو به مردم منقسم و اجتماعي
 سغب ال و ظالم كظة علي يقاروا ال العلما علي اهللا أخذ ما و الناصر، بوجود الحجة قيام و الحاضر، حضور ال لو(

  ).1)(أولها بكأس آخرها لسقيت غاربها، علي حبلها اللقيت مظلوم،
 دانايان از خداوند اينكه ديگر شد، حجت اتمام من بر و آمدند ام خانه در به ياور و يار عنوان به اي عده كه نبود اگر
 موهبتهاي و ثروتها و اموال قدر آ گروهي كه آيد پيش اوضاعي وقت هر كه گرفته پيمان و عهد ضميران روشن و

 پايمال حقوقشان قدر آن اي عده و شوند بيمار پرخوري از كه بخورند آن و بدهند اختصاص خودشان به را الهي
 بنشينند توانند نمي ضميران روشن دانايان اين احوال، و اوضاع همچو در باشند، نداشته هم جوعي سد مايه بشود

 و رفتم مي كنار كردم نمي احساس حاضر حال در را اي وظيفه همچو اگ. باشند متأسف حداكثر و تماشاچي و
  .كردم مي تهي پهلو اول روز مانند و گرفتم نمي دست در را خ افسار

  
  پاورقي
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  حجت اتمام و نگراني ابراز
 ميل و حيف نگذارد خودش دوره در كه بود اين تنها نه كه داشت حكومتش دوران در اي برنامه طور اين چون و

 خود مال اجحافگرها كه را گذشته شده پايمال حقوق كه بود اين اش برنامه  بلكه شود پايمال مردم حقوق و بشود
 خواهد پا به جنجالي چه كه دانست مي  خودش نقشه، اين و حساب اين روي برگرداند، دانستند مي خود ملك
 غيري، التمسو و ادعوني«: گفت كنند بيعت آمدند كه مردمي به و رفت خالفت زير نگراني و ترديد با لهذا شد،
 ديگر كسي سراغ كنيد، رها مرا"لعقولا عليه تثبت ال و القلوب، له تقوم ال ألوان و وجوه له أمرا مستقبلون فانا

 عهده به من اسالمي وظيفه  آنچه اجراي در موقعيت به اطميناني. است پيش در ناثابت و گارنگرن ا آينده. برويد
 كه شماها همين و گردد مي متزلزل افكار و ماند نمي ثابت دل كه است جلو در آشفتگيها. نيست گذاشته من

 أغامت، قد اآلفاق انّ وإن".برگرديد است ممكن راه وسط از است دشواري بسيار راه يدديد كه وقتي اي آمده امروز
. گشته تثبيت و شده كارهايي مانده، ابرها پشت در خورشيد و گر مه و ابرو را افقها"تنكرت قد المحجة و

 بسيار آنها روش زدن هم بر اند، آمده در بت صورت به گذرد مي اسالم عمر از كه كوتاه تاريخ اين در اشخاصي
  . است دشوار
 و«: فرمود كند، حجت اتمام بپذيرد، را خالفت خواهند مي او از اصرار با امروز كه مردم، اين با اينكه براي آنگاه
 و دانم مي خودم كه طور آن پذيرفتم، را دعوت اين من اگر بدانيد) 1(»أعلم ما بكم ركبت أجب إن أني اعلموا
 به مرا اگر بلي. كرد نخواهم گوش هم احدي توصيه و حرف  مي عمل دارم خودم كه اي برنامه طبق و فهمم مي
 مشاور يك حكم گذش مثل و معذورم من نگذاريد، من برعهده را خالفت و حكومت مسؤوليت و واگذار خود حال

  . داشت خواهم

  عثمان قطايع
 داده قرار اشخاص تيول در را آنها ثمانع و است مسلمين عامه به متعلق كه ياراضي يعني عثمان، قطايع به راجع
 به متعلق كه زمينهايي  قسم خدا به» لرددته االماء به ملك و النساء، به تزوج قد وجدته لو اهللا و«: فرمود بود،
 يا باشند داده قرار زنانشان مهر را آنها چند هر گرفت همخوا  پس داده آن و اين به عثمان و است مسلمين عامه

   كانيكنيز آنها با
  پاورقي
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  .باشند خريده

  

  سبق ما به عطف
 سبق ما به عطف كه بود اين  مطلب اساسي علت آمد، پيش خالفت در اميرالمؤمنين براي زيادي مشكالت

 استقبال و حال سازنده كه است گذشته دارم، كار هم ها گذشته گف مي. صلوات ها برگذشته گفت نمي. كرد مي
  .ساخت توان نمي محكم و عالي بنايي فرسوده، و منحرف و خراب پايه بر ،است

  ظلم تنگ دنياي و عدالت گشاده دنياي
 ديگر چيز هر از بيش عدالت) 1(»أضيق عليه فالجور العدل عليه ضاق من و سعة، العدل في إن«: فرمود بعد

 رضايت  زمينه و كند جمع خود در را همه تواند مي كه وسيعي ظرفيت يگانه. كند راض را همه كه دارد گنجايش
 قانع خود حد و خود حق به آز، و حرص اثر در و طبيعت انحراف اثر در كسي اگر. است عدالت گردد واقع عموم
 روح به فشار نوع دو زيرا. آورد خواهد فشار بيشتر او به ظلم و جور بياورد، فشار او بر حق به قناعت و نباشد
 به ديگري كه است اي تنه آورند، مي وارد اجتماع و محيط عوامل است اي ضغطه و فشار ييك: شود مي وارد آدمي
 است، كرده گرفتار را او ديگ كه است زنداني و حبس آورد، مي وارد ديگري كه است شالقي و ضربه م، انسان
 فشار كينه، فشار د،حس فشار مثل آيد مي وارد آدمي بر روح داخل از كه است هايي ضغطه و فشارها ديگر نوع يك

 زيرا آيد، مي پديد نتأمي خارج عوامل لحاظ از شود، برقرار اجتماعي عدالت اگر. طمع و آز و حرص انتقامجويي،
 قرار فشار و تنگي در را او روح ند توا نمي كسي جهت اين از تجاو، ديگري حق به تواند نمي كسي صورت آن در

 روحي عوامل فشار تحت كه آنها شد، چپاول و غارت و ظلم و زور ميدان ميدان، و نشد برقرار عدالت اگر و. دهد
 رنج و گيرند مي قرار عاملها اين قوي فشار تحت بيشتر و شود مي  تحريك بيشتر مطامعشان هستند طمع و حرص

 از بعد گويد مي الحديد ابي ابن فشار مي را او بيشتر ظلم محيط آورد، فشار او بر عدالت، محيط كه كسي برند مي
  ببينند بودند شده جمع مسجد در مردم عثمان قتل

  پاورقي
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 طرفي از و باشند داشته توجهي او به مردم كه ن ديگر كسي) ع(علي از غير چون و كشد، مي كجا به خالفت كار
 اسالم ا سوابق و) ع(علي شخصيت اطراف در و كردند مي سخنراني و خواندند مي رسما كه بودند اي عده هم

 را ديگري و كنيد رها مرا فرمود كه را سخنان. كردند بيعت) ع(علي با و آوردند هجوم مردم كردند، مي صحبت
 انحرافي كوچكت دانم مي خود آنچه از كه نيستم كسي من بعالوه و است چنان و چنين آيند اوضاع زيرا بگيريد،

 را سخنان آن خود، كار اول در حجت اتمام عنوان  به و كنند بيعت بودند آمده كه بود وقت همين در كنم، پيدا
  . كرد ايراد

  مهم اخطار
 و كرد تصريح بود گفته اشاره با گذش روز آنچه به و رفت منبر باالي مسجد در رسما دوم روز در: گويد مي

 پيغمبر از. ندارم است، قد و رياستي كه جهت آن از خالفت امر به اي عالقه من كه داند مي خودش خداوند: فرمود
 نگه صراط بر را او قيامت روز بگيرد، ستد به را امت امور زمام من از بعد كس هر: فرمود كه شنيدم اكرم

 همان موجب به را او خداوند كرده رفتار عدالت به اگر كنند، مي باز را او عمل نامه الهي مالئكه و داشت خواهند
 چپ و راست طرف به بعد. اندازد مي جهنم قعر به را او و خورد مي تكاني اطصر گرنه و داد، خواهد نجات عدالت
 را آنها دنيا كه اي عده آن: فرمود آنگاه و گذراند نظر زير از بودند كنار و گوشه در كه را خاصياش و كرد نگاهي
 را اينها همه كه فردا ند،ا كرده تهيه خود برا اندام نازك كنيزكان و عالي اسبان و نهرها و امالك و كرده غرق خود

 را ما علي كه ن و نيايند دارند، حق كه داد واهمخ قدر همان آنها به و گردانم مي بر بيت به و گيرم مي آنها از
 من. كرد محروم داشتيم آنچه از را ما و آمد علي ك مي عمل ديگري طور حاال و گفت مي چيزي اول كرد، اغفال

 بودند قائل امتياز خود براي كه اي عده چون و كرد صحبت شرحي بعد. كنم مي الماع را خود برنامه االن همين از
 چنان و چنين اسالم راه در و دار را پيغمبر مصاحبت و صحبت حق ما كه بود اين دليلشان بودند، ماتها مور و

 است چيزهايي اينها اما نيستم، افراد خدمت سابقه و صحبت فضيلت منك من: فرمود آنها به ايم، كشيده زحمت
. بگذاريم فرق ديگران و آنها ميان ما ا كه شود نمي مجوز اينها. داد خواهد را آنها پاداش و اجر خود خداوند  كه
  شود نمي واقع تبعيض مالك امور اين
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   گيريها بهانه و گيريها آناره آغاز
 مشورت باهم مدتي و ستندنش كنار به و آمدند شد خواهند علي حكم مشمول ميدانستند كه آنها ديگر روز

! اباال يا: داشت اظهار و آمد. بود معيط ابي بن عقبة بن وليد نماينده. فرستادند خود طرف از اي نماينده كردند،
 خوشي دل داريم اسالم جنگهاي در تو ك بقيسوا واسطه به ايم نشسته اينجا كه ما همه كه داني مي خودت اوال
 نظر صر جهت اين از ما ولي شده، كشته تو دست به وقتها آن در كه داريم نفر م زا كدام هر غالبا و نداريم تو از

 كاري شده چه هر گذشته به و نكني سبق به عطف اينكه يكي: كنيم بيعت تو با حاضريم شرط دو با و كنيم مي
 كن م به هستند آزاد االن كه را عثمان قاتالن آنكه دوم كن، عمل خواهي مي طور هر اين از بعد باشي، نداشته

 اما: فرمود. شويم ملحق معاويه به و شام برويم ناچاريم ما كني نمي قبول را كدام هيچ اگر و كنيم، قصاص كه
 اختالف باشد، شده هريخت شخصي كينه واسطه  به كه نبوده خوني شده ريخته سابق در كه خونهايي موضوع
 داريد،  اعتراض اگر شما شد، پيروز باطل بر حق طل،با براي شما و جنگيديم مي براي ما بود، مسلك و عقيده

 به من اينكه موضوع اما. ساخت نابود و شكست در را باطل چرا كه بگيريد حق از برويد خواهيد، مي خونبهايي
 من عه به خدا كه است اي وظيفه نيست، من اختيار در نم،نك سبق ما به عطف و باشم نداشته كاري گذشته
 ديروز همان خودم كنم قصاص را آنها كه دانستم مي خود وظيفه من اگر عثمان قاتلين عموضو اما و گذاشته
 سخنان و رفت مسلكانش  هم ميان به و بازگشت قاطع و صريح بيانات اين شنيدن از بعد وليد. كردم مي قصاص

 علني و يكطرفي دشمني، و مخالفت بر را خود تصميم و رفتند و كردند حركت هم آنها. گفت هاآن به را امام
  . كردند

  دوستان تقاضاي
 عليه و شده تشكيل گروهي كه شدند مطلع و واقف جريانها از همينكه) ع(علي اصحاب از اي عده: نويسد مي بعد

 اينها شده سبب كه اي عمده عامل كردند عرض و) ع(علي خدمت آمدند كنن، مي تحريك و تخريب علي زعامت
 عثمان قاتلين تسليم قضيه حتي ،مساوا و عدل بر است تو اصرار مسأله ندبده تشكيل گروهي و بشوند ناراضي

  . كنند تحريك وسيله اين به را عوام مردم خواهند مي تقاضا اين روي است سرپوشي و بهانه هم
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 مقصود حال، هر به. بود او كننده پيشنهاد اصال يا و بود كنندگان پيشنهاد اين از يكي اشتر مالك اند گفته بعضي

 در شايد فكر اين كه دانست) ع(علي. كن نظر تجديد خود تصميم اين در تواني مي كه بود اين پيشنهاد اين از
 براي و مسجد به رفت و كرد حركت. ندارد لزومي طلبم اين به اصرار قدر اين حاال كه شود پيدا مردم عامه دماغ
 به لنگي مانند ديگر پارچه يك انداخته،  هشان روي پارچه يك فقط كه حالي در. شد آماده عمومي خطابه يك
 كرد صحبت به شروع. زد تكيه كمانش به و منبر باالي ايستاد بود، كرده  حمايل نيز شمشيري و بسته كمر

 ت. است ما حال شامل او نهادن و عيان نعمت. كنيم مي شكر ماست معبود و ما پروردگار كه را خداوند: فرمود
 مردم افضل: فرمود آنگاه. باشيم داشته استقال خود از ما اينكه بدون است گذاشته ما بر كه است منت او نعمتهاي

 خدا كتاب كند، پيروي بيشتر و بهتر را پيغمبرش سنت كند،  اطاعت را او بهتر كه است كس آن خدا نزد در
. تقوي و طاعت نميزا به مگر نيستيم قائل فضلي احدي به نسبت احدي براي ما. كند احياء بهتر ر قرآن يعني
 مساوات و عدالت مبناي بر دانيم مي همه كه است پيغمبر  سيره اين و است حاضر ما جلوي كه است قرآن اين

 ديگري مطلب آن  كه بورزد معاندت و كند ورزي غرض بخواهد كسي آنكه مگر نيست مخفي احدي بر بود، برقرار
 لتعارفوا قبائل و شعوبا جعلناكم و أنثي و ذكر م خلقناكم إنا ناسال أيها يا«: كرد تالوت را قرآن آيه اين آنگاه. است
 لغو را شما ازاامتي آيه اين حكم به من بفهماند كه خواند منظور اين به را آيه اين). 1("أتق اهللا عند أكرمكم إن
  . كنم مي

  اموال مصادره
 خريد بهاي يا و زنان مهريه آنكه لو و دانمگر مي بر را زمينها"فرمود كه ها جمله آن شرح در الحديد ابي ابن نيز و

   بود گفته همانطوريكه گويد مي با گرفته قرار كنيزان
  

  پاورقي
 1  13 حجرات،
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. بودند شده خارج اختيارش تحت از و بودند كرده فرار و نبودند حاضر آنهاييكه مگر كرد ضبط را اموال همه
 ال القديم الحق إن«: گفت مي كه جمله اين با اجتماعي قحقو زمينه در را"كند مي سبق ما به عطف قانون"اصل

 باطل ،)شود نمي زمان مرور مشمول تثاب مسلم حق برد، نمي بين از چيزي هيچ را قديم حق)(2 ء شي يبطله
  . خواند

  معاويه به عمروعاص نامه
  :معاويه براي نوشت اي نامه عمروعاص بينها اين در

 قبل فاصنع صانعا كنت ما  ).1("لحاها العصا عن تقشر كما تملكه مال كل من أبيطالب بنا قشرك إذ
 تو از اي كرده جمع مدت اين در و داري هرچه طالب ابي پسر كه بكن است ساخته تو از كه كاري هر نوشت
  .كنند مي جدا آن از را دستي عصاي پوست كه طو آن كرد، خواهد جدا تو از و گرفت خواهد

  داد؟ آشتن به را او عدالتش چگونه
 اين اش معني) شد قاتلش كه بود عدالتش در  تعصب و تصلب منتهاي("عدله لشده محرابه في قتل"اند گفته اينكه
 و اسالم جنگه در اينكه مسأله و عثمان قاتلين تسليم قبيل از مسائل ساير شود مي  معلوم. كردم عرض كه است

 اين از خصوصا بوده، اجتماعي عدالت اجراي سألهم سر بر حرفها همه بوده، بهانه شده، چنان و چنين جاهليت
 كرد مي سبق ما به عطف كند، شروع آينده حال از و باشد نداشته كاري گذشته به كه نبود قانع) ع(علي كه نظر

  . »ء شي يبطله القد الحق إن«: گفت مي و

  خالفت عنوان از استفاده و علي
 كرد مي موضوع اين در خودش بر كه گيريهايي سخت و شخصي كارهاي از جزئي قسمتهايي سخن، آخر در

  كس نه و خودش نه نب حاضر وجه هيچ به) ع(علي. كنم مي عرض
  

  پاورقي
  90ص ،1 ج الحديد، ابي ابن البالغة نهج شرح. 2
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 في شد، نمي حساب هم استفاده سوء گاهي حتي. كنند استفاده سوء خالفت عنوان از يارانش و بستگانش از ديگر

 كه رفت مي بازار به اگر. خودش شدند، مي قائل او درباره ديگران كه اولويتي هم آن رفت، مي شمار به لاو الجمله
 مبادا آنكه براي است، اميرالمؤمنين خليفه او هك نشناسد را او كه كن پيدا را كسي كرد مي كوشش بخرد چيزي

 مناصب. بكند استفاده خودش عنوان از نبود حاضر هم قدر همين. بگذارد فرق ديگران و او بين و بكند را او مال
 گفت نبايد بكند استفاده خودش عنوان از نخواهد و دهد انجام را خودش وظيفه واقعا كه كسي نظر از اجتماعي

. وظيفه  يعني تكليف بهره، و استفاده يعني حق. تكليف و حق بين است فرق.  است تكليف گفت بايد است، حق
 بايد بدهيم، آنها به حق عنوان توانيم نمي بينيم مي  وقت آن بگيريم اجتماعي مناصب از ار ها استفاده سوء ما اگر

 فالن شامل آيا  كه كنيم بحث بمناص بعضي درباره بخواهيم اگر كه است وقت آن. بدهيم آ به تكليف عنوان
 آنها به حق اين آيا اينكه نه نيست؟ يا هست آنها ش تكليف اين آيا بگوييم بايد شود، مي صنف فالن و دسته
 لهذا حق نه است تكليف"سربازي"گوييم مي مثال. شود مي عوض بكلي مس صورت خير؟ يا رسد مي
 شود، عمل خالص و نشود استفاده سوء عناوين شود بنا اگر. "سربازي حق"گوييم نمي"وظيفه سرباز"گوييم مي

 گونه  هيچ كه علي براي. است حق شرايط از غير هم تكليف شرايط. حق نه است تك اينها همه شود مي معلوم
 اي وظيفه و تكليف از شود بنا اگر نه بود تكليف حكومت و خالفت كرد، نمي خالفت از اي استفاده سوء

 صددرصد كه خواندن نماز اگر. گذاشت رويش حق نام غلط به شود مي تكليفي هر شودب نامشروع هاي استفاده
 نماز جو استفاده شخص آن نظر از بشود كسي زندگي درآمد منبع و ودش واقع استفاده سوء مورد است  تكليف
  .نيست طور اين حقيقت اما باشد، است ممكن هم حقها بزرگترين تكليف، نه است حق جماعت امامت يا خواندن

 چيزي وقتي كه كند استفاده خود عنوان از قدر اين نيست حاضر حتي كه بينيم مي را) ع(مرتضي علي وقتي
 ح بگوييم بايد -  بفروشد تر ارزان او به خالفت مقام احترام به مبادا - را او كه خرد مي كسي از بخرد دخواه مي

 رياضت است، باالتر هم تكليف از نيست تكليفي آن از باالتر كه تكليفي، چه حق، نه است تكليف هم خالفت
 گرم هواي آن در و بيايد اي كننده مر ادامب نشست، مي سايه در و داراالماره بيرون آمد مي گرم روزهاي در. است

   ترين مشقت پر بود، رياضت وا در اين. نكند پيدا دسترسي او به
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 تكليفها  .بود

  :نويسد مي بود حجاز والي خودش طرف از كه عباس بن قثم به اي نامه در
 لسانك، سفيرإال الناس إلي كل يكن ال و العالم، ذاكر و الجاهل،  علم و المستفتي، أفت و العصرتين، لهم اجلس و«
  ). 1(»وجهك إال حاجب ل و
 و نادان و ده جواب شخصا آنها سؤاالت به و كن معين رعيت امور به رسيدگي براي ساعتي شام و بامداد هر در

 جز مده قرار مردم و خود بين اي واسطه زبانت جز. باش تماس در دانشمندان با. ساز متوجه را گمراهشان
  .حاجبي ات چهره

 مالك به  :نويسد مي اشتر
 الذي هللا فيه فتتواضع عاما مجلسا لهم تجلس و شخصك، فيه لهم تفرغ قسما منك الحاجات لذوي اجعل و«

 سمعت فاني متعتع، غير متكلمهم يكلمك حتي شرطك و أحراسك من أعوانك و جندك عنهم تقع و خلقك،
 غير القوي من حقه يهاف للضعيف يؤخذ حتي أمة قدست لن: موطن غير في يقول آله و عليه اهللا صلي اهللا رسول
  ).2(»متعتع
 عمومي مجلسي موضوع، اين براي و برس گرفتاريهايشان به شخصا خود و كن مقرر وقتي رجوع ارباب براي

 و ارتش موقع اين در و. كن فروتني داده مقام اين و آفريده ت كه خدايت براي مجلس آن در و ده تشكيل
 رسول از مكرر زيرا گويند،  سخن تو با هراس و پروا بدون تا كن دور مردم چشم جلوي از را نانپاسبا و مأموران

 و اقويا از ضعفا حق آنها ميان در آنكه مگر رسيد نخواهد پاكي قدا به ملتي هرگز: فرمود مي كه شنيدم خدا
  .شود گرفته پروا و لكنت بدون نيرومندا

  
  پاورقي

   67 نامه البالغة، نهج.1
  53 نامه البالغة، نهج  .2

٢٩ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
  :نويسد مي احتجاب منع درباره باز
  ).1(»الضيق من شعبة الرعية عن الواله احتجاب فان  رعيتك عن احتجابك تطولن فال«

  .است تنگي و فشار نوع خود داشتن، پنهان اين كه مدار پنهان در زياد رعيت از را خود
  : گويد مي بوستان در مضمون همين در سعدي

 كي تو  خوابگاه كله برت كيوان به           دادخواه ناله بشنوي
  خروش آرد بر دادخواهي اگر          گوش به فغانت كايد خسب چنان

  
  

  يپاورق
. 1  همان
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  *اسالم در عدل اصل

  اسالمي عدل از مسلمين انحراف اصلي علت
 و نشد، عمل آن به شد، صيهتو عدالت  اصل به قدر اين اسالم در اينكه با چرا كه شود مي مطرح سؤال اين وقتي
 آمد، وجود به تبعيضها و عدالتيها بي انواع و شد عدالتي بي دچار سخت اسالمي جامعه كه نكشيد طولي بلكه
 اين مسؤول كه است اين رسد مي فكر به زود و اول درجه در كه چيزي آن شود، مي مطرح سؤال اين كه وقتي
 ب اول دستور، اين اجراي زيرا نشد، تنفيذ و اجرا خوب، دستور اين هك شد سبب آنها و بودند خلفا از اي عده كار
 اجرا مانع و نداشتند را بزرگ مقام آن شايستگي و داشتند نيت سوء آنها و بشود مسلمين زعماي و خلفا طرف از
 درست وابج اين. آمد وجود به تبعيضها و عدالتيها بي انواع اسالمي جامعه د نتيجه در و ندشد اصل اين تنفيذ و

 عمل، آن ضد بر و نكردند اجرا كنند اجرا بايست مي كه آنها كه بود اين علتها از يكي كه معني اين به اما است،
  . است مطلب اين صادق گواه عباسي و اموي خلفاي تاريخ

  عدالت شدن تفسير بد
  بيشتر اگر اول  علت از اثرش كه هست هم ديگر مهم علت يك. نيست اين علت تمام اما
  

  يپاورق
  است شده ايراد 81 رمضان بيستم شب در سخنراني اين* 
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 از اسالم در عدل اصل كه است اين علت آن. كنم بحث علت اين اطراف در خواهم مي امشب. نيست كمتر نباشد
 مقاومت مقابل در ديگري عده آنكه با و شد داده توضيح و تفسير بد اسالم علماي پيشوايان از اي عده طرف
 در و شود تفسير خوب بايد اول درجه رد عالي و خوب قانون يك. بردند پيش اول دسته و نكرده اي فايده ،كردند
 هستند تنفيذ و اجرا متص كه آنها فرضا نشود، تفسير خوب اگر. گردد تنفيذ و اجرا خوب بايد  دوم درجه

 اجرا خوب قصد هم اگر و شده، سيرتف كه ميكنند اجرا همانطوري زيرا ندارد، فايده كنند، اجرا خوب بخواهند
 تفسير كنندگان اجرا سوء نيات با مطابق قانون، تفسير متصديان وقتي هتر،ب چه آنها براي باشند ندا كردن
 تفسير آنكه خواه اند، داده نجات مردم دردسر و زحمت از را آنها ان كرده آنها به خدمتي نتيجتا و عمال كردند،
 روي فقط اشد،ب نداشته قصدي  همچون يا و كنند، خيانت مردم و قانون به كه اشدب اين قصدشان اول از كنندگ

 در اصل  اين منكر كه كساني همه شايد و غالبا. شد طور همين عدل اصل تفسير در. كنند تفسير بد فهمي كج
 مابانه عبدمت و كردن فكر قشري روي فقط اند، نداشته نيتي سوء - كرد خواهم عرض كه شرحي به - شدند اسالم
 در نيت سوء مصيبت يكي: آمد پيش مصيبت دو اسالم براي كه بود اين. انداختند روز اين به را مسلمانان كردن،
 نژاد تفضيل صورت به خود، اصلي محور روي خالفت چرخ نگرفتن قرار اثر در اوايل همان از كه تنفيذ، و اجرا
 و اموال و حقوق در اي عده دست گذاشتن آزاد رتصو به و قريش غير بر قريش تفضيل و عرب غير بر عرب

 هم باالخره و بود انحراف اين با مبارزه براي بيشتر خالفت در) ع(علي قيام و آمد، پيش يگرد عده كردن محروم
 و ماب قشري اي عده طرف از ديگر مصيبت. يافت شدت خلفا ساير و معاويه زمان در هم بعد و شد، شها به منجر
 پرداختند معوج و كج ايتفسيره و ها توضيح نوع يك به خشك، افكار سلسله  يك روي كه شد دوار ماب متعبد
  . است باقي هم هنوز آثارش

  آالمي ريشه
 به اي عده شد، پيدا هجري اول قرن نيمه از كالم علم. دارد كالمي ريشه يك اجتماعي اصل اين اينكه توضيح 

  صفات و توحيد مربوط مباحث به و دين اصول در بحث
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 خوانده اسم اين به اينها چرا اينكه در. شدند خوانده متكلمين نام به اينها. پرداختند معاد و تكليف و خداوند
 مدتي را اينها فكر كه اي مسأله مهمترين كه بود اين علت اند گفته بعضي اند كرده ذكر وجوهي مورخين شدند

 اسم خودشان اينها اند گفته بعضي است اهللا كالم كه بود مجيد قرآن قدم و حدوث در بحث بود، كرده مشغول
 با مرادف اسمي خواستند كردن انتخاب بود شده رايج تازه كه منطق اسم مقابل در خودشان فن براي را كالم
 سخن معني به كه كردند انتخاب را كالم اسم اينها است،  نطق معني به منطق چون كنند، انتخاب منطق اسم
 اي دسته همچو حال، هر شدند خوانده متكلم پرداختند مي مباحثه و مجادله به زياد چون اند گفته  بعضي. است
  . شدند پيدا

  الهي عدل
 اين نه؟ يا است عادل خداوند آيا كه بود الهي عدل مسأله شده واقع بحث مورد كالم علم در كه مسائلي از يكي

 عدالت اصل مسأله به قهرا اش دامنه و كرد يداپ زياد متفرعات و ها شاخه و كرد پيدا اهميت خيلي مسأله
 آنكه با هم اهللا كالم بودن قديم و بودن  ثحاد مسأله از مسأله اين. شد كشيده نيز ماست بحث مورد كه اجتماعي

 اين در اثبات و نفي واسطه به بطوريكه كرد، پيدا اهميت بيشتر شد ريخته برايش و كرد پا به ها فتنه مسأله آن
 غير و الهي، عدل اصل طرفداران يعني عدليه. ع غير و عدليه: شدند نحله دو متكلمين عدل، مسأله ييعن مسأله
 قدي زمان همان از جهت همين به و هستند، عدليه از عموما شيعه متكلمين. الهي ع اصل رينمنك يعني عدليه
 اسالم نظر از يعني. معاد ،امامت ن، عدل، توحيد،: است تا پنج اسالم دين اصول بگويد شيعه كه شد معمول
  .است تا پنج اسالم اصول شيعي شناسي

 و جماد از زمين، و آسمان از عالم  تكوين و خلقت آيا اينكه يكي: شد بحث قسمت دو در الهي عدل مسأله در
 موجودي هيچ به آفرينش و خلقت در و است عدالت موافق و عدالت موازين بر آخرت، و دنيا از حيوان، و نبات
  )1(؟»االرض و السموات قامت بالعدل «آيا برپاست؟ عدل به عالم اين و شود نمي مظل
 يشاء ما فعال كند، محدود را او اراده تواند نمي چيز هيچ و است مطلق مشيتش و اراده چون خداوند اينكه يا

   ما يحكم و) 2(يشاء ما يفعل"است
  پاورقي

  .الرحمن سوره از ،7 آيه ذيل صافي، تفسير. 1
. 2  40/عمران آل
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 چه اينكه نه است عدل بكند او چه هر و باشد تواند نمي قانوني و قاعده هيچ و ميزان هيچ تابع خلقتش ،)1(يريد

  . كند مي او است عدل مقتضاي
 طبق و كند مي رفتار است عدل موازين  كه موازيني وفق بر قيامت در خداوند آيا كه سؤال اين جواب در لهذا

 نيست، طور اين گفتند آنها نيست؟ اينطور يا جهنم؟ به را ديگري و برد مي  بهشت به را يكي اي قاعده و حساب
 ظلم و عدل اوست، امر و او فعل تابع ناموسي قانون هر باشد، حق فعل بر حاكم تواند نمي ناموسي و قانون هيچ
 و او اراده اس، عدل كرده او چون هم باز جهنم، به را عاصي و ببرد بهشت به را مطيع ا اگر اوست، فعل تابع هم
 قسمت يك اين. هستند او اراده تابع موازين و قوانين  همه نيست، قانوني برابر در خاضع و ميزاني تابع او فعل

 نه؟ يا است عدل ميزان با موافق آيا كه بود عالم  نظام و موجودات خلقت اساس به راجع كه عدل اصل درباره
 دستورهاي كه است اين به مربوط است، ديني دستورهاي به مربوط است، تشريع نظام به مربوط ديگري قسمت
 تابع نظام آيا چطور؟ شود مي خوانده اسالمي قانون و شريعت نام به و رسيده) ص(اكرم پيغمبر وسيله به كه الهي

 است،  قعيوا مفسده و مصلحت يك و حقيقت يك تابع حكمي هر و شده وضع عادالنه آيا نه؟ يا است عدل ميزان
 و تجويز و تحليل چيزها سلسله يك بينيم مي كنيم مي نگاه اسالم شريعت قوانين به كه وقتي نيست؟ اينطور يا

 و شده امر امانت و درستي به: شده شناخته ممنوع و شده تحريم رعكسب ديگر امور عده يك و شده واجب بلكه
 كرده  نهي آنچه و است خوب كرده امر آنچه گفت يدبا بالفعل كه ندارد شك. شده نهي ظل و خيانت و دروغ از
 چون هآنك يا كرده، نهي اين از و كرده امر آن اسالم اند بوده بد بدها و بوده خوب خوبها چون آيا اما. است بد

 دروغ به اگر بود، كرده عكس به اگر و شده؟ بد كرده نهي يكي آن از چون و شده خوب ك امر يكي اين به اسالم
 بد واقعا اينها بود كرده نهي عدالت و امانت و راستي از ا و شدند مي خوب واقعا اينها بود كرده امر ظلم و خيانت و

 خوب بيع االن كه ندارد شك. حرام ربا و است حالل بيع كه دهدا دستور اسالم شارع! شدند؟ مي بد يعني بودند
   مفيد و نافع بشر براي و بوده  خوبي چيز خود خودي به و بالذات بيع آيا حاال. بد ربا و است
  يپاورق

  1/مائده. 1
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 بشر جامعه حال به و بوده بدي چيز بالذات ربا اما و شده شمرده حل اسالم در بوده مفيد و خوب چون و بوده
 الذي يقوم كما إال يقومون ال الربوا يأكلو الذين «گفته و شمرده حرام را آن اسالم بوده مضر و بد چون و داش ضرر
 را ربا چون و شده خوب است حالل گفته سالما چون را بيع است، برعكس يا 1(»المس من الشيطان خبطهيت

   شده؟ بد است حرام گفته

   عقلي قبح و حسن
 و شدند عقلي قبح و حسن طرفدار  دسته يك: آمدند وجود به اسالمي علماي ميان در دسته دو كه بود اين

 اشياء عقلي قبح و حسن منكر ديگر دسته و است، اشياء واقعي فساد صال و قبح و حسن تابع شارع فرمان گفتند
 حدود و حقوق به مربوط كه هم ظلم و عدل درباره. است شرعي دستور تابع اشياء قبح و حسن گفتند شدند
 حقي االمر  نفس و واقع در عدليه نظر مطابق. آمد پيش حساب اين است، اجتماعي  موضوع يك و است مردم
 اسالم دستور كه هم آن از قبل. است واقعيت يك خودش نبودن حق ذي و بودن حق ذي و حقي، يذ و هست
 را خود دستورهاي و آمد اسالم. ماند مي محروم يكي و درس مي خود واقعي ح به يكي بود، حقي ذي و حقي برسد
 عدالت كرد، ظيمتن عدالت و مطاب را خود دستورهاي اسالم. برسد خود حق ذي به حقي هر كه كرد تنظيم
 و بود حقيقتي باز داد نمي دستور هم اسالم اگر كه است امري عدالت و حق. "حقه حق ذي كل إعطاء"يعني
 و عدل همچنين و نبودن حق ذي و بودن حق ذي و حق دوم دسته نظر مطابق و. دش نمي طوري بودنش حقيق
 نظام كه طوري همان دسته اين عقيده. كند عوض قانون چگونه اسالم شارع كه است اين تابع ندارد، حقيقت ظلم

 و قانوني هيچ به نسبت است خداوند مطلقه مشيت و مطلقه اراده مولود و حق فعل اينكه موجب به تكوين
 قانوني هيچ به نسبت و نيست اصلي هيچ تابع موجب همين به هم تشريع نظام نيست، تابع و خاضع  اي قاعده
 عدالت دهد قرار او كه طور هر و شود، مي حق يعني است، حق بكند وضع اسالم قانون چه هر. نيست خاضع
  زحمت چه هر مردم همه كه بود مي طور اين اسالم دستور اگر. است

  
  پاورقي

  275 بقره، 1
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 رنجي هيچ كه ديگر نفر يك را حق ذي و ندارند حق آنها از هيچيك ك مي توليد و برند مي رنج و كشند، مي

  . است اين بلكه نيستند واقعي حق ذي بود، خواهد طور اين هم واقعا كند، معرفي يدهنكش زحمتي و نبرده

  قبح و حسن بحث اجتماعي و عملي اثر
 اسالمي موجود قوانين درباره دسته دو هر حال، هر به دارد؟ عملي ثمره چه بحث اين كه شود گفته است ممكن

 و قبح و حسن اول معتقدند دسته يك هست كه چيزي است، عدالت و حق موافق و صالح به مقرون كه معتقدند
 گويند مي ديگر دسته و ك تنظيم نهاآ طبق را خود دستورهاي اسالم شارع بعد و بود ناحقي و حق و فسا و صالح

 و ناحق و حق و قبح و حسن گويند مي اي عده يك. اند شده پيدا دستورهاي دنبال به و اند نبوده اول از اينها كه
 چه و علي خواجه چه حال است، اينها مقياس دين گويند مي عده يك است، دين دستورهاي ياسمق و عدالت
 مصلحت اطراف در اند شده اصول و فقه مسائل وارد كه دست دو هر علماي الهذ. است يكي نتيجه خواجه، علي

 عملي اثر نيست، طور اين خير، كنم مي عرض جواب در. اند كرده بحث ديگر، مصلحت بر مصلح تقديم و احكام
 و حقي كه بپذيريم اول نظريه اگر. است اسالمي احكام استنباط در علم و عقل دخالت مسأله  آن و دارد مهمي
 بر كه مواردي در قهرا داشته مي منظور را واقعيات آن ه اسالم شارع و بوده واقعي قبح و حسن و بوده عدالتي

 فساد و است كدام صالح چيست؟ عدالت مقتضاي و چ حق مقتضاي كه علم و عقل صريح حكم به ميخوريم
 كند، درك را فساد و صالح ميتواند كه يموارد در راهنما يك عنوان به را عقل و كنيم توقف اينجا ناچاريم كدام؟

 الشرعية الواجبات"اند گفته يا"الشرع به حكم العقل به حكم كل"كه اند گفته عدليه كه را اي قاعده و بپذيريم
 براي ما مبنا آن روي زيرا باشد، آن خالف نقلي دليل يك ظاهر گيرم ببنديم، كار به"العقلية واجباتال ألطاف
 منحرف هرگز خود هدف از و دارد هدفي اسالم كه داريم يقين قا، هدفي و غرضي و روحي اسالمي احكام
 فهميديم مثال همينكه يستيم،ن  صورت و شكل و فرم تابع قضايا در ديگر رويم، مي هدف همان همراه به شود، نمي
 باز بدهد صورت و فرم و شكل تغيير بخواهد كه اندازه هر فهميم مي نيست، حرام هم جهت بي و است حرام ربا

 كل و گدايي ماهيت و دزدي،  دزدي ماهيت و ظلم، ظلم ماهيت و است، ربا ربا ماهيت رود، نمي جايي حرمتش
  گدايي بودن اجتماع بر
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 عوض را قيافه و شكل آنكه يا باشد گدايي و سرقت و ظلم و ربا شكل همان صورتش و فرم شكل آنكه خواه است،
 قواني باشد، راهنما تواند نمي وجه هيچ به عقل دوم، نظريه بنابر اما. نمايد تن بر عدالت و حق جامه و كند

 و شكل همان هست چه هر دهيم، ق اصل ار معني و روح اين ما كه ندارد معنايي و روحي يك اسالمي مقررات
 نام چند هر نظريه اين مطابق اصوال. شود مي عوض چيز همه صورت، و فرم و شكل تغيير با و است صورت و فرم
 شكل همان نام ندارد، واقعي مفهو يك اما شود، مي برده ديگر مصلحت بر مصلحتي تقديم و مصلحت نام و و حق

 و عدالت و حق به ما اول، نظريه مطابق پس. اند گذاشته اينها لامثا و حق و لتعدا و مصلحت را صورت و فرم و
 گمراهي سبب يك. خيالي فرض يك عنوان به دوم نظريه بنابر اما كنيم، مي نگاه واقعي امر يك عنوان به مصلحت

 دين عنوان حتت را زشتي و قبيح هر و بود شده سلب آنها از بدي و خوبي درك قوه كه بود همين جاهليت مردم
 گويد مي و كند مي انتقا آنها از را جهت اين كريم قرآن. گذاشتند مي آن روي شرعي و ديني نام و كردند مي بولق

 كند تجويز را زشتي كار خداوند نيست ممكن و اند زشت خود ذات در زشت كارهاي كه بفهميد اينقدر بايد شما
: فرمايد مي كن نمي امر آن به خداوند ميدبفه شما اينكه براي است كافي چيز يك زشتي دهد دستور او به و
 أ قل تعلمون ال ما اهللا علي أتقولون بالفحشاء يأمر ال اهللا إن قل بها اهللا و آبائنا عليها وجدنا قالوا فاحشة فعلوا وإذا«

 و آباء سنت اينكه يكي: كنند مي ذكر خود كار براي دليل دو شوند فحشاء مرتكب كه وقتي يعني). 1("بالقسط
 اجازه را فحشاء خداوند بگو آنها به. داده اجازه خدا و است همين خدا دستور گويند مي  اينكه ديگر است، ادياجد
 عفاف و شود نمي عفاف فحشاء خدا نهي و امر با. دارند واقعيت هستند، حقيقتهايي عفاف و فحشاء خود. دهد نمي

 امر روي ميانه و اعتدال عدل به خداوند. دهد نمي اجازه را آن و. كند نمي امر فحشاء به هرگز. شود نمي فحشاء
 خداوند كه بدهيد تشخيص مقياس، اين با و دهيد قرار مقياس و تشخيص و بفهميد بايد خودتان را اين. كند مي
  .كند مي نهي چيز چه از و كند مي امر چيز چه به
  

  پاورقي
 1  29 و 28 اعراف،
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  چهارگانه دليلهاي
 با اسالمي علماي اتفاق يعني -  اجماع سنت، قرآن،: است چهار شرعيه ادله گفتند عدليه علماي كه بود اين

 يك و شود شمرده شرعيه ادله از عقل كه ندارد معني هيچ عدليه غير نظر ا اما عقل، چهارم - مخصوص شرايط
  .است حكمفرما محض تع آنها نظر از. گيرد قرار شرعي احكام استنباط و اجتهاد هاي پايه از پ

  آور شرم ستداللهايا
 را خود بلكه بودند مسلمان واقعا كه شدند پيدا اي دسته اسالم در بشنود كسي اگر شود مي تعجب اسباب خيلي

 آن. دانستند مي پيغمبر سنت تابع صددرصد را خود و بودند متعبد خيلي شم مي تر مقدس و تر مسلمان ديگران از
 به تشريعيات، در هم و تكوينيات در ه الهي، تعدال انكار بر مبني خود حرفهاي نشاندن كرسي به براي همينها و

 آو شرم كه اند كرده ذكر آفرينش و خلقت در عدالتيها بي از خود خيال به نمونه طرفي از. پرداختند استدالل
 عدالت طبق بر عالم جريان اگر گفتند آوردند، دليل را شيطان خلقت زدند، مثال دردها و بيماريها به. است
 امثال و بگيرند، يوسف بن حجاب و ابيه بن زياد را او جاي بعد و شود كشته طالب ابي بن علي بايست نمي بود مي
 كنند ثابت اينكه براي هم تشريع نظام و تشريعيات قسمت در. تكوين نظام و تكوينيات قسمت در اين. مثالها اين

 تفرقه و متفرقات جمع بر شرع يبنا گفتند ن قبحي و حسن و فساد و صالح و قانون و قاعده تابع اسالم قوانين
 اسالم شارع شود مي ديده موارد بسياري در دارد، وجود دين دستورهاي در تناقض  همه اين لهذا است، مجتمعات

 مشابهت كمال كه چيز دو برعكس، شود مي موارد بسياري در و نيستند، هم مثل آنكه حال و داده حكم يكجور
 براي گذاشته فرق مرد و زن بين اسالم چرا گفتند. دارند حكم جور دو ند،باش داشته حكم جور يك بايد و دارند
 كه را او دست گفته دزد درباره چرا نداده؟ اجا شوهر يك از بيش زنان براي و كرده تجويز را زن چهار تا مردان
  ...و رزناكا همچنين برند؟ب است جرم آلت كه را زبانش كه نگفته دروغگو براي اما ببرند، است جرم آلت
 درباره همه اين قرآن و دانستند مي قرآن  تابع را خود كه شدند پيدا اي عده بخواند تاريخ در انسان است آور شرم
 نظ عدالتي بي و حكمت نفي در دسته اين اما و گفته سخن تشريع، نظام در تكوين نظام در هم الهي، عدل

   حكمتي بي در و آفرينش

٣٨ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
  .اند داده سخن داد اسالم، دستورهاي

  عدل منكران پيروزي
 و بردند پيش عاقبت خونريزيها و ها فتنه و مجادله و مباحثه و خورد و زد قرن يك از پس اينكه آورتر شرم آن از

  . انداخت جلو را آنها وقت سياست آمدند، فائق
 و ميل موافق كه نظر آن از يا كرد،  حمايت را فكر اين متوكل. گرفت صورت عباسي متوكل دست به كار اين

  :نويسد مي مسعودي الذهب مروج در. نفهميد كه نظر آن از يا بود سياستش
 ايام في الناس عليه كان لما الترك و الجدال في المباحثة و النظر بترك أمر المتوكل الخالفةإلي  أفضت لما

  ) 1.(الجماعة و السنة وإظهار بالتحديث المحدثين الشيوخ أمر و التقليد، و بالتسليم الناس أمر و الواثق، و المعتصم
 در مردم داد دستور شود، گرفته عقلي بحثهاي داد دستور رسيد خالفت به و شد منتهي متوكل به كار همينكه
 داد دستور گرفت، مردم از را دين دستورهاي در تعقل و كردن فكر حق و باشند داشته صرف تعبد دين مسائل
 را جماعت و سنت و بپردازند رنظ اظهار بدون حديث نقل كار به بودند عدل اصل نكرم كه حديث اهل شيوخ
  .كنند اظهار

  . كرد جلوگيري است عقلي بحث اينكه جرم به بود شده شايع مدتي كه نيز فلسفه شيوع از متوكل

  سني واژه
 معني اين به سابق در شده اصطالح"شيعه"مقابل در فعال كه"سني"كلمه: شود گفته است خوب هم نكته اين

 عدليه و بودند، اشياء واقعي قبح و حسن و عدل اصل منكر كه گفتند مي آنهايي كلمه اين بلكه شد، نمي گفته
 قد نتوانستند مشخص مكتب يك ورتص به و رف تحليل متوكل زمان از معتزله و معتزله، و شيعه به بود منحصر

   تنها و كنند علم
  

  پاورقي
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. گفتند جماعت و سنت ا را شيعه غير مسلمانان همه بعدها كردند، حفظ را خود عقيده كه بودند  شيعه متكلمين

 را اشعري مسلك آمدند بعد كه سنت اهل علماي همه كه نيست طور اين: دانست بايد هم را ديگر نكته اين
 علماي اكابر از زمخشري مثال. پذيرفتند را عدل لاص آمدند، بعد كه سنت اهل علماي از بسيا نه، كردند، انتخاب

 كاستي كالمي مجادالت كم كم. ديگر بسياري همچنين دارد، قبول را عدل اصل و است معتزلي است، سنت اهل
 در عدليه عقايد چطور كه نيست قسمت اين شرح مجال فعال. يافت راه ديگر دسته در اي دسته هر عقايد و گرفت
  . كرد پيدا عموميت  مصيبت و درآمد شكلي چه به و يافت راه عدليه در عدليه يرغ عقايد و عدلي غير

  اشعري انديشه پسندي عوام
. بود محض تبعيت و تعبد و تسليم بر مب فكر اين چون پسنديدند، مي را عدليه غير فكر زمان آن در مردم عامه
 اگر الن عوام نظر از. دارند وحشت آن از و ددانن مي خطرناك را تعقل و فكر طبعا ندارند تفكر چون الناس عوام

 عمل اين جهت، همين به. دين براي  است اهميتي و عظمت نوع يك نيست عقل قانون تابع شرع حكم بگوييم
  سنت و دين از حمايت عنوان به و آمد پسنديده مردم عامه نظر در خيلي  گرفت را فكر آزادي جلوي كه متوكل
 محبوبيتي شدند، مند عالقه او به مردم بسيار بود ستمگر و شرير و فاسق مردي متوكل اينكه با. شد تلقي پيغمبر

 مردم عام. كرد ياري را خدا دين آنها عقيده به كه عمل اين از تشكر بر مبني سرو مدحش رد اشعاري و كرد پيدا
 گرفتند جشن بود اسالم عقلي حيات براي بزر مصيبت و بود اسالم فكري و علمي فاجعه روز واقع در كه روز آن
  :گفت مدحش در شعرا از يكي كردند شاديها و

 افتخار كمال با پيغمبر سنت ديگر حاال. بود  نشده خوار اينكه مثل شد، محترم و عزيز پيغمبر، سنت ديگر امروز
 پشت) يهعدل بدعتگزاران اين. افكند مي زمين به باال از را زور و باطل هاي نشانه و كند مي تجلي و خودنمايي

 و پيغمبر سنت تابع كه متوكل خليفه وسيله ب خداوند. گشت نخواهند بر ديگر و رفتند جهنم به و كردند
    كه است كسي همان متوكل. گرفت بدعتگزاران اين از را مسلمانان دل داد است پيغمبر سنت به مند عالقه

٤٠ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 كه است كسي همان است، عباسي  ندانخا فرد بهترين و خداست رسول عموي پسر است، من پروردگار خليفه
 سالمت را او و بدارد مستدام ما بر را او سايه و كند زياد را او عمر خداوند. داد نجات تفرقه از و كرد ياري را دين
  .دهد قرارش خود پيغمبر همنشين برين بهشت رد را او كرد، دين از كه بزرگ ياري اين پاداش به و دارد نگه
 و الهي عدل اصل منكرين پيروزي و الهي عدل از بحث اثر در كه مسأله اين تاريخي جريان از مختصري بود اين
 سرنوشت و افتاد بدي روزگار به هم اسالم اجتماعي عدل اصل عدليه، د عدليه غير افكار كردن سرايت اثر در

  .شد مامت گران اسالم عالم براي فكري تشويش و اضطراب اين. كرد پيدا شومي

   يوناني گري سوفسطايي و اسالمي گري اشعري
 دين يا است دين مقياس عدالت و حق آيا كه شد پيدا حق موضوع در دسته دو ميان اسالم در كه فكر اين

 حقيق آيا: شد پيدا حقيقت درباره االيام قديم از فالسفه ميان در آنچه  به است شبيه است، عدالت و حق مقياس
 ذهن  تابع حقيقت و است عكس به رام اينكه يا و است، حقيقي ادراك يك ما ذهن و هست االمر نفس و واقع

 يك مختلفه انحاي به است ممكن مختلف  اشخاص چون و است، حقيقت آن بكنيم درك ما كه طور هر ماست،
  حقيقت پس است، ديگري براي آنچه غير است چيز يك آنها از كدام هر به  نسبت حقيقت كنند درك را مطلب
 را حقيقت نه دانستند، حقيقت مقي را انسان انديشه كه دشدن پيدا گروههايي قديم يونان در است؟ نسبي

 خوانده"سوفسطاييان"فلسفه تاريخ در اينان. است انسان چيز  همه مقياس گفتند و انسان انديشه مقياس
  . شوند مي
 عدل اصل منكرين داليل نظير اند آورده خود مدعاي بر داليلي و اسالمي متكلمين بر مقدمند زمان لحاظ از آنها
  و تناقضها خود خيال به عدل اصل منكرين. اسالم در
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 شود نمي تناقضات اين دليل به گفتند و كردند پيدا اسالمي دستورهاي در متشابهاتي تفرقه و مختلفات جمع
 آنها. است فساد و صالح و بدي و خ مقياس اسالمي دستورهاي بلكه باشد، ديني دستورهاي مقياس واقعي فساد
 بلكه باشد، ذهن مقياس حقيقت يستن ممكن گفتند شود مي پيدا حس و در كه خطاهايي و تناقضها دليل به هم

 كم هم اخير عصرهاي در كه يوناني غير و يوناني شكاكان آن به فالسفه كه جوابهايي. است حقيقت مقياس  ذهن
 و شكاكان را آنها است خوب كه ديگر دسته آن به عدليه ايعلم ا جوابهايي شبيه عينا اند داده اند بوده بيش و

  .شوم نمي مبحث اين تفصيل وارد. اند دهدا بخوانيم ديني سوفسطاييان

  انديشي روشن و جمود جنگ
 تعقل و انديشي روشن و بيني روشن  بين و فكري ركود و جمود بين جنگ عدليه، غير و عدليه جريان كه ديديم

 خس نه شد، وارد اسالم عالم بر خسارتها راه اين از و آمد فايق انديشي  تاريك و ركود و جمود متأسفانه. بود
 زي ديني امور برابر در خواهد مي خود خيال به گاهي كه هست حسي آدمي در. معنوي خسارت بلكه مادي
 مياندازد ردو را عقل چراغ يعني اس دين خود اجازه خالف بر كه كند مي خضوع صورتي به وقت آن كند، خضوع

 عالم و متنسك جاهل: رجالن ظهري قصم«: شده روايت اكرم رسول. كند مي گم هم را دين راه نتيجه در و
: شكستند مرا دين پشت و مرا پشت نفر دو(»متهتك عالم و تنسك،م جاهل: اثنان ظهري قطع«:يا) 1(متهتّك
  ).ابالي ال عال ديگر و زاهد، و متعصب نادان

 حجت و است عقل باطن، حجت. ظاهر حجت ديگر باطن، حجت يكي: دارد حجت دو دخداون: است حديث در
  . پيغمبران ظاهر،

  جمودها قرباني علي،
 كردم، صحبت امشب كه نظر همين از شود شهيد حضرت آن شد موجب كه اموري و) ع(علي شهادت داستان
  .است انگيزي عبرت داستان تدين، از تعقل انفكاك نظر از يعني

  
  پاورقي

  111 و 106 ص ،2 ج االنوار، بحار. 1
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 شهيد ضربت همان اثر در و خورد ضربت ش مي نماز آماده يا بود، نماز مشغول كه حالي در مسجد، در) ع(علي
 دشمنها  برايش عدالت امر در ناپذيري انعطاف و تصلب آن"عدله لشده محرابه  في قتل و"كه است درست. شد

 آستين از فكري ركود و جمود و جهالت دست نهايت، در اما كرد، پا به صفين جنگ و جمل جنگ كرد، درست
  .كرد شهيد را) ع(علي و آمد بيرون شدند مي ناميده"خوارج"نام به كه مردمي

  خوارج
 مذهب و زدند سرباز اطاعتش از)  ع(علي اصحاب و ياران از دسته يك آمد، پيش حكميت داستان صفين در

 فرق از خوارج. بود مذهب خارجي مرد يك دست به خورد علي فرق كه شيريشم. آوردند وجود به را خارجي
 را خودشان فقط بلكه دانستند يم مسلمان را خود آنها اما كافرند، آنها ما عقيده طبق اينكه گو هستند،  اسالمي
 به خوارج كه نكرده ادعا كس هيچ. آوردند مي حساب به دين از خارج دين بي را ديگران و دانستند مي مسلمان

 خصلت. بودند معتقد اسالم به زيادي  تعصب با و شديدا آنها كه دارند اعتراف همه بلكه اند، نداشته عقيده اسال
 و جاهل ولي معتقد مردمي را آنها برد مي نام آنها از كه) ع(علي خود. است تعقل و فكر از دوريشان اينها بارز

 بلكه و تعقل، كم و مغز سبك و جاهل اما قاري، و دار ندهز شب متعبد، بودند مردمي. كند مي معرفي قشري
 عن نهيتكم كنت دق و«: گفت آنها به فرمود آنها با كه حجتي اتمام آن در) ع(علي دي كار در تعقل و فكر مخالف

 سفهاء الهام، أخفاء معاشر أنتم و هواكم، إلي رأيي صرفت المنابذين، المخالفين إباء علي فأبيتم الحكومة، هذه
 توبه هم تو و كرديم توبه م و بود خطا گوييد مي و حكميت امر در داريد اعتراض من به امروز شما) 1(»األحالم

 و ايستاديد سخت وقت آن شما و نشويم، حكميت تسليم كه گف ماش به كار اول من. كن نقض را قرار و كن
 و دادم تن اجبارا و كرها تا اند، آورده جلو را قرآن اينها و جنگيم مي قرآن خاطر به ما گفتيد و كشيديد شمشير
 رد آنكه حال و كنم نقض چطور. كنم نقض را آن كنيد مي تكليف من به و بود غلط گوييد مي حاال بستم، پيمان
   هرگز بست مي پيمان كه مشركين با پيغمبر)2(»بالعقود أوفوا «فرمو قرآن

  پاورقي
  36. خطبه البالغة، نهج 1
  .1/مائده،. 2
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 ولو بود كس هر طرف شود، رفتا پيمان خالف بر و شود مكر و غدر طرف با دانست نمي جايز. كرد نمي  نقض

 در) ع(علي را مطالب اين. كنم نقض كنيد مي تكليف من به پيمان عقد از بعد شما حاال بود، پرست بت و مشرك
 الهام أخفاء معاشر أنتم و«: فرمود كه بود همين آنهاست اصلي درد ك اي جمله آن فرمود، آنها به مختلف مواقع
 از شدت با روز يك است، همين هم شما عيب. نادان و خرد كم و مغز سبك هستيد گروهي شما"األحالم سفهاء

 عبرت و عجيب خوارج، تاريخ. خوانيد مي ارتداد و كفر را آن شدت اين به روز يك و كنيد مي طرفداري حكميت
 ابن. كند مي چه شود آميخته خشك تعصب و ناداني و جهالت با ، ديني يدهعق وقتي كه نظر اين از است انگيز
 رأي"كرد حيرت كه ديد وضعي كند صحبت آنها با برود شد مأمور) ع(اميرالمؤمنين فرمان به كه وقتي عباس
 را گروهي) 1("مشمرون هم و مرخصة قمص عليهم االبل، كثفنات أيديا السجود، لطول قرحة جباها منهم
 مندرس شسته پيراهنهاي بسته، پ شتر زانوي مثل دستهايشان كف آنها، پيشانيهاي در سجده آثار دبين مي

 پرهي دروغ قبيل از گناهاني از كه بودند مردمي اينها اند نوشته مورخين كارزار آماده زده كمر به دامنها و پوشيده
 بودند، مخالف معصيت اهل با كردند مين مكت را خودشان عقيده"زياد"مثل جباراني حضور در حتي -  اند داشته
 بودند معتق خالفت مورد در. داشتند سطحي و قشري عقايدي طرف، آن از. بودند النه صائم و الليل قائم بعضيها
 ديدند كه بعد گويد مي الحديد ابي ابن. كنند  عمل قرآن به مردم هست، قرآن باشد، خليفه نفر يك ندارد لزومي
 بيعت بود خودش از كه راسبي وهب بن عبداهللا با و كردند عدول عقيده اين از باشند و عيمز بدون توانند نمي

 اكثر. بودند نظر تنگ خودشان عقايد در بسيار است مغزي سبك و عقلي كم مقتضاي كه طوري همان. كردند
 زن آنها ند خورد مين را آنها ذبيحه خواندند، نمي نماز آنها با دانستند، مي كافر را مسلمين فرق همه خوارج
 ايمان جزء را عمل كه جهت همين و شمردند مي ايمان جزء را عمل گرفتند، نمي زن آنها از و دادند نمي
 شد، كافر گفتند مي ديدند مي اي كبيره گناه كس هر از سبب همين به و بود كرده نظر تنگ آنه دانستند مي
  .اند جهنم اهل و كافر همه باقي ما جز گفتند مي
  

  يپاورق
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 يأس از بعد اجتماعشان اولين. بود منكر از نهي و معروف به امر براي قيامشان خودشان نظر از حقيقت در خوارج

 خطابه ا و ايستاد يكي خانه آن در. است شده كوفه هاي خانه از يكي در خودشان ب) ع(علي كردن عقيده هم از
 الدنيا هذه تكون ان القرآن حكم إلي ينيبون و بالرحمن يؤمنون لقوم ينبغي ما اهللا فو بعد، أما":كرد ايراد را مهيج
 الدنيا هذه في يضر و يمن من فانه ضر، و من وإن بالحق القول و المنكر  عن النهي و بالمعروف األمر من عنده آثر

 الجبال كور بعض أهلهاإلي الظالم القرية هذه بناإخوانن فأخرجوا جنانه، في الخلود و اهللا رضوان القيامة يوم ثوابه
 رحمان خداي به كه مردمي براي نيست سزاوار يعني). 1("المضلة ابدع لهذه منكرين  المدائن هذه بعض أوإلي
 مقدم حق، سخن اظهار و منكر از نهي و معروف به امر بر را دنيا اينكه است، قرآن مرجعشان و دارند ايمان
 پاداشش قيامت در ببيند ضرري و ضعف دنيا اين در كسي هر. گردد ضرر و ضعف سبب امور اين چند هر بدارند،

 به و برويم  بيرون است ستمگري و فساد كانون كه شهر اين از بيابيد! برادران پس. است حق خشنودي و رضا
  . كنيم مبارزه دهكنن گمراه بدعتهاي اين با و برويم ني طور اين كه شهرهايي و نقاط از بعضي يا كوهها هاي دامنه

  معروف به امر شرايط
 جايز كسي هر براي فقها رو اين از اند كرده ذكر سني فقهاي و شيعه فقهاي كه هست شرايطي معروف به امر در

  پاي و باشد شديد تعرض آن اگر خصوصا بشود، ديگران متعرض منكر از و معروف به امر عنوان به دانند نمي
 نهي و معروف به امر شرايط از شرط دو. دارد زيادي شرايط وقت آن كه باشد زيخونري و خورد و زد و مزاحمت

 دو از يكي منكر بلكه بودند، شرط دو هر فاقد خوارج و است الزم موارد همه در كه است اوليه شرايط از منكر، از
 و كافي العاط يعني دين در بصيرت. عمل در بصيرت يكي و است دين در بصيرت يكي شرط دو آن. بودند شرط

  از را حالل اشد،ب داشته ديني امور در صحيح
  

  پاورقي
  2. ج مبرد، كامل ،121 ص السياسة، و االمامة 1
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 إال الحكم إن«: فرمايد مي كه را قرآن آيه يك لهذا نداشتند، اينها و بدهد، تشخيص واجب غير از را واجب حرام،

 صورتي در ساختند، خود شعار"هللا إال حكم ال"جمله و دنددا قرار آويز دست) 1("الفاصلين هو و الحق يقص هللا
  .آن امثال و حكميت موضوع قب از موضوعاتي به ندارد ربطي آيه اين كه
 شرطي و اثر، احتمال عنوان تحت كنند مي ذكر شرطي منكر از نهي و معروف به امر باب در. عمل در بصيرت اما

 رواج معروف كه است اين براي منكر از نهي و معروف به مرا يعني مفسده، تر عدم عنوان تحت كنند مي ذكر
 باشد داشته اثر كار اين احتماال كه كرد رمنك از نهي و معروف به امر بايد جايي در پس شود، محو منكر و بگيرد

 انجام مصلحتي يك كه است اين براي عمل اين اين ديگر. نيست واجب است اثر بي قطعا كه دانيم مي اگر و
 عمل بصيرت شرط، دو اين الزمه. نشود مترتب آن بر باالتري مفسده كه بگيرد صورت بايد جايي در سپ شود،
 و نيست يا هست مترتب كار اين بر اثري آيا كه كند بيني پيش تواند نمي داردن بصيرت عمل در كه آدمي. است
  آمده حديث در كه طوري انهم جاهالنه معروفهاي به امر كه است اين ؟ نيست يا هست باالتري مفسده آيا

  احتمال يا بداني كه است اين شرطش كه نشده گفته تكاليف ساير مورد در. است اصالحش از بيش افسادش
 هر در آنكه حال و نكن، دهي نمي احت اگر و بكن دهي مي فايده احتمال اگر دارد، فايده تو كار اين بدهي

 گذاشته مردم عهده بر ها مصلحت آن تشخيص زيرا شده، منظور مصلحتي ا فايده كردم عرض قبال چنانكه تكليفي
 روزه در حتي. نخوان نيست مفيد  ديدي گرا و بخوان است مفيد حالت به ديدي اگر نشده گفته نماز درباره نشده
 ديدي اگر شده گفته روزه در نگير، دهي نمي احتمال اگر و بگير دارد فايده دهي مي احتمال اگر نشده گفته هم
 اين معروف به امر باب در اما نشده، قيدي طور اين جهاد يا زكات يا حج در همچنين نگير، است مضر حالت به

 مسلمين و اسالم صالح جهت در تو عمل و تو كار آيا و دارد العملي  عكس چه و ثريا چه ببين كه هست قيد
 به توجه و را عمل در بصيرت را لعق و را منطق كه است واجب بلكه دارد حق كسي هر تكليف، اين در ي؟ است
  نيست ضمح تعبدي شود مي خوانده منكر از نهي و معروف به ا نام به كه عمل اين. دهد دخالت را فايده

  
  پاورقي

  57 انعام، 1
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  معروف به امر در خوارج عقيده
 به است اسالمي فرق جميع اتفاق مورد  است واجب منكر از نهي و معروف به امر در بصيرت اعمال كه جهت اين

 از نهي و معروف به امر گفتند مي داشتند كه خاصي تعصب و خشكي و ج همان روي خوارج. خوارج استثناي
 كرد، حسابگري اطرافش رد نشست نبايد ندارد، مفسده ترتب عدم و اثر احتمال شرط است، محض ت منكر

 خونشان و شوند مي كشته اينكه به علم اب عقيده همين طبق خوارج. داد انجام بسته چشم بايد كه است تكليفي
 پاره شكم كردند، مي ترور كردند، مي قيام نيست مترتب قيامشان بر مفيدي اثر هيچ اينكه به و رود مي هدر
 از نهي و معروف به امر باب در عمل در بصيرت منكر بلكه ند يرتبص عمل در فقط نه اينها لهذا و كردند، مي

  . آوردند وجود به اسالم عالم براي بزرگ صيبتيم راه اين ا و بودند منكر

  آوردند وجود به اسالم براي خوارج آه مصائبي
 بن عبدالرحمان. شد كشته آنها دست به) ع(مرتضي علي طالب؟ ابي بن علي قتل از بزرگتر و باالتر مصيبتي چه

 او بين نارضايتي و خصيش كدورت گونه هيچ فرمود اميرالمؤمنين خود كه طور همان. بود مذهب خارجي ملجم
 خود خارجي عقيده طبق بيباك جاهل ناي ولي بود، كرده او به احسانها اميرالمؤمنين نبود، اميرالمؤمنين و

 در لهذا شده، مسلمين ميان آشوب و فتنه موجب كه است نفري سه يكي و شده كافر علي كه بود شده معتقد
 هم را شب آن و بكشند شب يك در را عمروعاص و معاويه و علي مجموعا كه شدند همعهد ديگر نفر دو با مكه
 و بيا گويد مي الحديد ابي ابن كردند؟ معين را شب  اين چرا. كردند معين رمضان هفدهم يا رمضان نوزدهم شب

 كردند انتخاب را شب اين اينها گويد مي كند؟ مي چه شود جهالت با  توأم اگر كه عقيده در تعصب از كن تعجب
 و زعزي شب در بود عبادت آنها نظر از كه را جنايت اين خواستند بود، عبادت شب و بود مباركي و زعزي چون

 به فقط و اند بيچاره و بدبخت دانست مي چون) ع(علي. شد اينها شعار"اهللا إال حكم ال"جمله. دهند انجام مباركي
 ن را خوارج من از بعد داد دستور حتي و كرد نمي سختگيري آنها با بودند مزاح هميشه آنكه با اند، افتاده اشتباه

   من فليس بعدي، الخوارج تقتلوا ال«
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 اينها دارند، فرق اصح و معاويه با اينها نكشيد، را اينها من از بعد) 1(»فأدركه البا طلب كمن فأخطاه الحق طلب
 از يارانشان و عمروعاص و عاويهم اما. افتادند اشتباه به بو تميز بي و جاهل چون و خواستند مي را ديانت و حق
 به او ولي كردند مي تكفير را علي رسما اينها اينكه با. رسيدند هم خود دنياي به و رفتند طلبي د دنبال اول

 كنار و گوشه در آمدن مي مسجد در. نكرد قطع المال بيت از را آنها سهميه جاهلند اينها  كه جهت همين
 الحكم «گفتند مي يا) 2("هللا إال حكم ال"كردند مي خطبه وسط در خواند مي خطبه حضرت كه گاهي. نشستند مي
  »علي يا لك ال هللا
 حضور مسجد در كه اينها از يكي حال، اين در. بود قرائت مشغول و خواند مي جماعت به نماز) ع(علي وقت يك

 از كنايه) 1("عملك حبطنلي أشركت لئن قبلك من الذين وإلي اليك اوحي لقد و «خواند را قرآن آيه اين داشت
 او تا شد خاموش بود، خاموش بايد شود مي تالوت قرآن و اينكه حكم به) ع(علي. مشرك و شدي كافر تو اينكه
 خاموش قرآن آيه احترام به) ع(علي باز. خواند را آيه همان شخص آن دوم بار. شد مشغول بعد كرد تمام را آيه
 خاموش) ع(علي هم باز. خواند را آيه همان شخص آن باز سوم ب. شد قرائت مشغول آنگاه كرد، تمام او تا شد
 الذين يستخفنك ال و حق اهللا وعد فاصبرإن«: خواند روم سوره آخر از را آيه اين) ع(علي كرد تمام همينكه. شد
  دهكر ايجاد عجيبي وحشت دادند مي خرج به كه عملي شدت اثر در اينها. نكرد تكرار آن ديگر) 2(»يوقنون ال

 هم از هم ديگر نفر دو و آمد كوفه به ملجم بن عبدا. كرد مي وحشت از پر را دلها"هللا إال حكم ال"جمله. بودند
 مبارك  فرق به ضربت كه وقتي آن. بردند بسر مسجد در را موعود شب و كرد پيدا خو مسلكان هم و ها عقيده
 برق، و بود"هللا إال حكم ال"فرياد فرياد،: خورد چشم به تاريكي آن در برقي و شد شنيده فريادي شد وارد) ع(علي
  .شمشير برق

  
  پاورقي

  .60خطبه البالغه، نهج. 1
 1  65/ زمر
. 2  60/روم
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 مباني  *اسالم نظر از حقوق اوليه
 عبد متقيان، موالي شهادت شب شهادت، شب هم و است عبادت شب هم. است رمضان يكم و بيست شب

 و سعادت متعال خداوند از. داري زنده شب و احياء و قدر شب و) ع(علي ناميرالمؤمني خدا، مخلص و خالص
 بود عدل اصل در ما سخن كنم مي مسئلت عزيز شبهاي اين در را همگي عبوديت پيمان تجديد و عبادت  توفيق

 ابتدا چند هر و دارد، اسالم جهان در اي تاريخچه اصل اين كردم  عرض. است اسالم دين اركان و اصول از يكي كه
 اينجا به شده منتهي و شده كشي هم اجتماعي عدل مسأله تا اش دامنه خود به خود اما بوده مطرح الهي مسأله

 به تجاوز عدم و حقوق حفظ و عدالت براساس يكديگر با مردم روابط داده دستور و كرده امر اسالم كه عدالتي كه
 طبعا مردم آيا نه؟ دارد حقيقتي خود خودي به آيا ند،نك تجاوز و ظلم كسي به كسي و باشد بوده يكديگر  حقوق

 و كننده بيان اسالم و دارند واقعي حقوق يك كند، بيان و بدهد دستوري اسالم شارع اينكه از نظر قطع با و
 در اينكه يا و مردم؟ واقعي حقوق حفظ و رعايت از است عبارت عدالت و آنهاست واقعي حقوق دهنده توضيح

. است دين دستورهاي مولود و معلول عدالت و حق ندارد، فرض عدالتي حقي دين دستورهاي از نظر قطع و واقع
 اين به و داد قرار تجاوز و ناحقي و ظلم را چه هر و است عدالت و حق او قرارداد عدالت و حق دين، كه را هرچ

  آن كرد معرفي عنوان
  

   يپاورق
  .است شده راديا) يشمس يهجر1340(يقمر يهجر 1381 رمضان 21 شب در يسخنران نيا*
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  است؟ ظل و ناحق 

 هم و خلقت و تكوين نظام در هم را قانون شدند، عدل اصل منكر كه شدند پيدا مسلمين ميان در اي عده گفتم
 و حساب هيچ كند، نمي پيروي قانوني از هرگز خدا امر و خدا فعل گف و دانستند عدل فوق تشريع نظام در

 و كند، مي است عدالت حق آنچه خداوند اينكه نه است حق و عدل كند مي خداوند چهآن نيست، كار  قاعده
 دستور است عدل و حق آنچه به دين اينكه نه است، و حق. دهد مي دستور دين در خداوند آنچه همچنين

 و نيكي اطاعت كمال عين در مطيع، نفر يك كه ندارد مانعي هيچ عالم نظام در كه گرف نتيجه و. دهد مي
 متنعم و شود برده بهشت به تمرد و عصيا كمال عين در عاصي، نفر يك و گردد معذب آخرت در نيكوكاري

 مند بهره عالم اين موهبتهاي همه از موجبي بدون اي عده بدهد دستور اسل كه ندارد مانعي همچنين و گردد،
 شرع دستور تابع و است شرعي كبل نيست عقلي و واقعي ظلم، و عدل چون و بمانند، محروم ديگر اي عده شون
 قانون به مقيد و عقل تابع شرع كه بود اين ظاهرش چون فكر اين گفتم. شود مي عدل نعي دستور همين است،
 خوبي پسندي عوام جنبه و شد مي تلقي شرع براي عظمت و اهميت نوع يك الناس عوام نظر در نيست، عقل

  .آورد وجود به ماسال عالم در عظيم موجي دليل همين به و داشت،

   عدل بحث اساسي نتيجه
 است واقعي قبح و حسن تابع اسالم دستورهاي كه اول نظريه بنابر كه است اين دارد بحث اين كه بزرگي نتيجه

  فلسفه يك توانيم مي ما است شناخته رسميت به را اينها بودن واقعي  اسالم و دارند واقعيت عدالت و حق و
 ببينيم كنيم حساب و بنشينيم تواني مي و باشيم داشته اسالمي حقوقي مباني تهرش يك و اسالمي اجتماعي

 طبق بر و داند مي بودن حق ذي مبناي را چيزي چه دارد؟ زمينه در اصولي چه دارد؟ حقوقي مباني چه اسالم
 بنابر ولي يم،ده قرار خودمان  راهنماي موارد از بسياري در را اينها توانيم مي وقت آن و كرده؟ وضع مبنا چه

 تعبد است، حقوقي مباني و اصول منكر بلكه ندارد حقوقي مباني و و ندارد تماعياج فلسفه اسالم دوم نظريه
  .حكمفرماست  محض

  شيعه مذهب در عدل اصل
   از يكي اصل اين زيرا ندارد، اثبات به احتياج عدل اصل هستيم شيعه كه نظر آن از ما براي
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 و الجبر و علويان، التوحيد و العدل":بوده معروف قديم از جمله اين. است تشيع تضروريا از و اوليه اصول

 كه است همان عدل از منظور. هستند اموي تشبيه و جبر و علوي، توحيد اصل و عدل اصل. "امويان التشبيه
 به جبر ماا و صفات، با ذات غايرتم از و اجسام صفات از است خداوند دانستن منزه توحيد از مقصود و گفتم
 فروع از و است اختيار عدل، اصل فروع از يك چون است، كارها در انسان نداشتن اختيار و بودن مجبور معني
 خدا براي را ممكنات صفات و دانستن ممكنات شبيه را خدا يعني تشبيه از مقصود. است جبر عدل، انكار

  . دانستن

 مباني  اسالمي حقوق اوليه
 يك اسالم است مسلك اين اصلي ركن  بلكه است، مسلك اين اهل نيز شيعه كه ليهعد مسلك مطابق حال، هر به

 كرده وضع مباني و اصول آن براساس را خود قوانين و دارد اصولي زمي اين در و دارد حقوقي مباني سلسله
 ببينيم بايد صاحبش، به يحق هر رساندن يعني"حقه حق ذي كل إعطاء"از است عبارت عدالت چون و است،
 چطور چيست؟ اسالمي حقوق اولي مباني شود مي استنباط دين پيشوايا دستور و كريم قرآن از كه اصولي مطابق

 را چيز آن كسي اگر است، حق آن نام كه شود مي پيدا خاصي عالقه ديگر ء شي يك بين و انسان بي كه شود مي
. چيست عالقه اين موجد گفتم چيست؟ قهعال اين موجد ك؟ سلب او زا را او حق شود مي گفته بگيرد او دست از

 يا موجد،. است مسبب و سبب و معلول و علت نظام عالم نظام. سبب و علت يعني آورنده، وجود به يعني موجد
 كه چيزي يعني. غايي يا است فاعلي يا: است قسم دو بر بگذاريد رويش خواهيد مي اسمي هر يا سبب يا علت
 كند مي تكلم كه انسان مثال اوست كننده و او فاعل كه است جهت آن ا اي شود مي چيزي آمدن وجود به سبب
 كه است جهت آن از يا نبود، هم سخن و كالم يعني فعل آن نبود فاعل ا اگر البته و است، خويش كالم فاعل
 نهما مثل باز. مقصد و غايت  آن آمدن وجود به براي است وسيله و مقدمه فعل آن و است فعل آن مقصد و غاي
 يك به كند وادار و كند قانع را طرف خواهد مي دارد، خود از معيني مقصد يك كه گويد مي سخن كه كسي
 و مقصد اين اگر اينها، امثال بپرس او از چيزي خواهد مي يا برساند، او اطالع به خواهد مي را مطلبي يك يا كاري،

 وجود به گفتن سخن اين هرگز مقصد، آن براي است اي وسيله سخن ناي اينكه نبود اگر و نبود هدف اين
   گويد مي كسي كه سخني پس. آمد نمي
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 با مقدمه و وسيله عالقه كه دارد مقصدش با هم عالقه يك است فاعل با فعل عالقه كه دارد خودش با عالقه يك

 هر پس د،آم نمي وجود به گفتن سخن يعني عمل اين نبود اگر سبب دو اين از كدام هر است، المق ذي و مقصد
  . هستند او آورنده وجود به و موجد اينها از كدام
 در بشر و شود مي پيدا عالم اين  مخلوقات و بشر بين خاص عالقه نوع يك گوييم مي كه حق ذي و حق باب در
 دو آن بين اي رابطه چه و شود مي پيدا كجا از عالقه اين ببينيم بايد گردد مي قائل خود براي حقوقي عالم اين
   است؟ فاعل با فعل عالقه نوع از يا ت،اس المقدمه ذي و مقدمه و مقصد و وسيله عالقه نوع از آيا ت؟هس

   بيني جهان و حقوق رابطه
 عالقه نوع به اعتقاد در دارد تأثير  هستي و حيات و عالم و انسان باب در مكتب يك كلي عقايد شك بدون

 غايي عالقه بگوييم ندارد معني مادي هاي فلسفه بنابر مثال. دشو مي پيدا موجودات ساير و انسان بين كه حقوقي
 به و انسان براي آمده وجود به كه عالم اهبمو بگوييم كه اين غايي عالقه چون. است عالم مواهب و انسان بين

 آن و حكمفرماست  عالم نواميس بر كلي شعور نوع يك كنيم قبول كه است اين بر فرع اين و بو انسان خاطر
 ديگر چيز آن خاطر به و ديگر چيز آن اگر و آورد مي وج به ديگر چيز خاطر به و چيزي براي را چيزي كلي رشعو
 به غذا اينكه براي و، مضع براي آمده وجود به دهان در دندان گوييم مي اينكه مثل آمد، مين وج به چيز اين نبود

 و معده وارد بعدي مراحل براي و كند پيدا انده در را ه مرحله يك زبان زير هاي غده ترشحات و جويدن كمك
 فالن كه گفت شود نمي هيچ ،ندارد وجود اشياء بين غائي عالقه نوع هيچ مادي هاي فلسفه بنابر اما. بشود روده
 وسيله و مقدمه چيزي هيچ نيامده، وجود به چيز هيچ براي چ هيچ آمده، وجود به ديگر چيز فالن خاطر به چيز
 اين براي يكي آن كه اس جهت آن از نه كند، مي استفاده ديگر موجود از موجود يك احيانا گرا نيست ديگر چيز
 ساير كلي عقايد روي فعال ما. شده واقع مفيد يكي اين استفاد براي كيي آن تصادفا بلكه آمده وجود به يكي

  بگوييم؟ بايد چه اسالمي كلي عقايد روي ببينيم خواهيم مي. نداريم كار روشها
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   حق ذي و حق ميان غائي عالقه
 عالم مواهب و انسان بين هستي، و حيات و عالم و انسان باب در اسالمي بيني جهان طرز و كلي عقايد طبق
 اي رابطه و اي عالقه خلقت كلي نقشه در و خلقت متن در عالم مواهب و انسان بين يعني دارد، وجود غائي عالقه
 كند مي تصريح مكرر كريم قرآن در. بود ديگر حساب نقشه حسا نبود نقشه اين جزء انسان اگر كه بطوري است،

 بتواند بشر آنكه از  قبل كريم قرآن نظر از پس شده، آفريده انسان براي عالم مواهب خلقت،  اصل حسب به كه
 نوع يك دشو اعالم مردم به پيغمبر وسيله به دين دستورهاي  آنكه از قبل و بشود كاري به دست و بكند فعاليتي
  : فرمايد مي اينكه مثل است، انسان حق و انسان مال مواهب اين و هست خلقت مواهب و انسان نبي ارتب و عالقه

 في ما لكم خلق«  )1("جميعا االرض
  .آفريد شما خاطر به و شما براي است زمين در چه هر خدا
 معايش فيها لكم جعلنا و اعرض في كممكنا لقد و«: فرمايد مي آدم خلقت داستان مقدمه در اعراف سوره در يا

 قرار موهبتهايي شما براي زمين اين در و كرديم مستقر و داديم جا زمين در را شما ما) 2("تشكرون ما قليال
 بجا را نعمت اين شكر كم و شناسيد مي را نعمت ا قدر كم شما اما شماست، زندگي و تعيش مايه كه داديم
 آيات از بسياري. شده آفريده  استفاده آن براي كه بكنند را استفاده همان او از يعني نعمت هر شكر. آوريد مي

 كنيم  دقت عالم نظام خود در اگر فرموده، كريم قرآن كه تصريحي از نظر قطع. كند مي بيان را حقيقت اين قرآن
 با اينها دوي هر بين همچنين و نبات جما بين غايي رابطه نوع يك كه فهميم مي و نيمك مي حس كنيم فكر و

  اين در. هست انسان بين و حيوان و نبات و جماد بين همچنين و حيوان
  پاورقي

   29. بقره، 1
. 2  10 اعراف،
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 فقط غذايي مواد آن با كه هستند طوري حيوانها طرفي از و هست  غذايي مواد سلسله يك طرف يك از زمين
 نظام در گفت شود مي آيا حال. ادامه خود حيات به وانندت نمي نباشد غذايي مواد آن اگر كنند، زندگي توانند مي
 ساير يا انسان تغذيه جهازات ساختمان رزط بين و عالم اين غذايي مو بين ارتباطي و عالقه هيچ كائنات كلي

 وجه هيچ به گويند مي كه الح معرفة علماي هست؟ آنها و اينها بين موافقتي تصادفا و ندارد وجود حيوانه
 آن بگوييم آنكه خواه هست، ارتباطي و عالقه همچو. كرد انكار زن موجودات مورد در را غائي علت صلا توان نمي
 شده ساخته طوري تغذيه جهازات ساختمان بگوييم آنكه خواه و شده ساخته احتياجات اين با متناسب غذ مواد
. اند شده داده تطبيق يكديگر به ندواي و هست غائي عالقه حال، ب. كند استفاده موجود غذايي مواد از بتواند كه
 يا و آمد نمي وجود به ييغذا مواد آن نبو احتياجات نوع اين با حيوان يا انسان اگر بگوييم كه كند مي فرق چه

 اينها ده مي نشان خلقت نظام حال، هر به بود؟ ديگر طور انسان ساختمان نبود اين به غذايي مواد آن اگر بگوييم
 و داده قرار است شرع قانون بر مقدم كه آفرينش و خلقت قانون را حق اين پس. اند شده هآفريد يكديگر براي
 قانون فرموده، مقرر خلقت و فطرت قوانين  هماهنگ را دين قانون داوندخ است، خداوند جانب از دو هر چون

: كند مي ذكر قرآن آيه يك صريح را آندو هماهنگي. نفرموده مقرر ديگر طوري را شرع قانون و طوري را خلقت
 اين يسو به را خود چهره) 1(»اهللا لخلق تبديل ال عليها الناس فطر التي اهللا فطره حنيفا للدين وجهك فأقم«

 بر را مردم خداوند كه است سرشتي و فطرت آن و دارد ناپذير خل و محكم مبنايي دين اين. دار نگه ثابت دين
 گواه خلقت نظام خود كريم، قرآن بيان از گذشته پس. است يرناپذ تغيير آفرينش قانون. آفريده  سرشت آن

 متولد مادر از تازه كه را نوزاد. است آفريده گريكدي براي را مواهب اين و انسان آفرينش، اينكه بر است صادقي
   كند؟ تالش خودش براي خودش تواند مي چقدر است؟ حا چه در نوزاد اين. بگيريد نظر در شود مي
  

  پاورقي
. 1  30وم،ر
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 منبع دو خداوند بب طرف آن از كند؟ هضم تواند مي كه را غذايي نوع چه او معده بخورد؟ تواند مي را غذايي چه

 حيرت وضع با تدريجا گردد، مي نزديك طفل تولد همي و داده قرار مادر سينه روي پستان دو نام به غذايي
 آماده  غذاي از شد متولد همينكه و ودش مي ختهسا آنجا در كودك هاضمه جهاز با منا ماده بهترين انگيزي
 بين و طرف يك از كودك احتياجات و كودك اي رابطه هيچ خلقت قانون در گفت توان مي آيا. كند مي استفاده

 كوچك لبهاي بين و سرپستان مخصوص دكمه بين حتي و ديگر، طرف از شير و پستان عجيب ساختمان
   ؟نيست طفل آن مال شيرها آن آيا نيست؟ كودك،

  . خلقت قانون داده؟ قرار كسي چه را حق اين و استحقاق اين
 كارخانه و دستگاه آن و شير آن يعني غائي رابطه است؟ موجود شير آن بين و كودك بين اي رابطه و عالقه چه
 ه غده. داده قرار طفل حق را شير آن خلقت خود پس آمده، وجود به كودك خاطر به و كودك براي سازي شير

 در دارند اصطالحي حكما. جهت ب نه و ديگر چيز براي نه كند مي ترشح كودك براي كند مي ترشح كه پستان
 امهات"و"سبعه آباء"به كند مي تعبير طبيعت موجودات مجموع از آنها. عالم اين مخلوقات و موجودات مورد
 قدما كه است افالك پدر، هفت از نمقصودشا. فرزند سه و مادر چهار و پدر هفت يعني. "ثالثه مواليد"و"ارب
 و آب: چهارتاست بسائط و عناصر كه بود اين قدما عقيده كه است اوليه اصرعن مادر، چهار از مقصود بودند، قائل
 جماد،: شود مي تقسيم كلي قسمت سه به كه است عالم  اين مركبات فرزند، سه از مقصود آتش، و هوا و خاك
 اثر از تندگف مي كه كردند مي فرزند و مادر و پدر به تعبير جهت اين از). است وانحي جزء هم انسان(حيوان نبات،
 و نباتات و جمادات يعني(مركبات قابل عناصر، و فاعلند فلكي، كه چهارگانه عناصر در فلكي عوامل تأثير

 نظر از تعبير اين. باشند مي چهارگانه عناصر و علوي موجودات فرزندان مركبات پس. شود مي پيدا) حيوانات
 صد يعني مادر صد يا باشد عالم در عنصر چهار يعني مادر چهار آنكه چه است، درستي تعبير بسيار مركبات
 و نور اين و هوا اين و آب اين و زمين اين فرزندان مركبات صورت هر به نباشد، چه و ترتيب افالكي چه و عنصر،

 طوري همان. دارد حقوقي مادر و برعهده طبعا فرزند. است نمادرا و پدران اين ارشد فرزند همان انسان گرماست
 است نوزاد هنوز كه وقتي براي شده هايي تعبيه و باشد رحم در بايد كه براي شده هايي تعبيه در ام وجود در كه
 عنايت روي آنها همه و شده هايي تعبيه نيز است جهان نامش كه بزرگ مادر اين وجود در است، مادر دامن و

   صورت

٥٥ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 ترشح به م شروع ها غده افتد، مي فعاليت به پستان دستگاه بشود متولد خواهد مي ك وقتي نوزاد مثال. گرفته
 ريزش و ابرها حركت و زمين فصل چهار نظام ا است طور همين. است نوزاد براي و خاطر به اينها همه و كردن
 فرزندانش برا جهان در ما پستان مقدمتا كه ستا تيترشحا همان بارانها اين. غيره و بهار فصل پيدايش و بارانها
  : فرمايد مي 11 و 10 آيه نحل مباركه سوره در. كند مي

 النخيل و الزيتون و الزرع به لكم ينبت 0تسيمون فيه شجر منه و شراب منه لكم ماء السماء من أنزل الذي هو و«
  »يتفكرون لقوم الية ذلك في إن الثمرات كل من و عنابالا و
 تهيه شما براي آشاميدني آب هم آب اين از. پاشد مي آب شما زمينهاي روي بر شما سر باالي از كه وستا

 و كشتها آب آن با. كنيد مي استفاده درختها آن برگهاي از و روياند مي شما براي درختها آن، از هم و شود مي
 اينها همه و دهد، مي قرار شما اختيار در را مي عاانو و روياند مي انگور از و نخل از و زيتون از درختها و زراعتها

  . بپردازند تفكر و انديشه به بخواهند  كه كساني براي آيتهاست
 احتياجات و زمين اوضاع كلي گردش  بين هماهنگي و پيوستگي و ارتباط نوع يك كه زمينه اين در قرآن آيات
 صاحب هر("آكل حبة لكل و قوت رمق ذي لكل«: فرمود كه شده نقل) ع(علي از. است زياد دارد وجود انسان
 و عالقه خوردني ماده و خورنده بين كه است اين منظور). دارد اي خوردنده اي، دانه هر و قوتي حياتي، و رمق

 از كه ارتباط و عالقه نوع يك اين. است مربوط يكديگر به خلقت متن در آنها وجود هست، خ متن در ارتباطي
  .هست حق ذي و حق بين اسل عمومي بيني جهان و كلي اصول نظر
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   حق ذي و حق ميان فاعلي عالقه
 آورده وجود به خودش براي خودش را حق مورد حق، ذي اينكه يعني است، فاعلي عالقه عالقه، از ديگر نوع

 آبيا و كند مي مراقبت را درخت آن و كارد مي زمين به درختي كسي مثال. با او آورنده وجود به و او فاعل باشد،
 فعاليت يعني. است فاعل و فعل رابطه ميوه آن و شخص اين بين كه اي رابطه. دهد مي ميوه درخت آن تا كند مي
 رابطه، اين خود. آمد نمي وجود به ميوه آن كرد نمي فعاليت او اگر. آيد وجود  به ميوه اين كه است شده سبب او

  . كند مي حق ايجاد

  است بالقوه حق موجب غائي رابطه
 كسي نظر آن از. است عمومي و كلي رابطه  يك خلقت، عالم مواهب و انسان ميان غائي رابطه يعني اول، رابطه
 حقي هستند خاك و آب ا و زمين اين فرزند و هستند خدا مخلوق چون مردم همه. ندارد اختصاصي حق بالفعل

 بشود ديگران استيفاي مانع عنوان يك به دتوان نمي كسي دارند  حق بالقوه همه چون و دارند، زمين اين عهده به
 مرحله اين در. است دوم مرحله كند استيفاء نحو چه به را حقوق اين اينكه اما. دهد اختصاص خود را همه و

 هر و كند مي پيدا فعليت وظيفه، و تكليف  انجام اثر در حقوق و شوند مي يكديگر ضميمه حق و تكليف كه است
 هو «فرماي مي هود سوره در. خوانم مي قرآن از زمينه اين در كه اي آيه اول رس يم خود اختصاصي حق به كسي

  ) 1(»فاستغفروه فيها استعمركم و اعرض من أنشأكم
 كنيد توبه و گرديد باز سركشي از پس. كنيد آباد را زمين كه خواست شما از و آفريده زمين از را شما كه اوست

  .بخواهيد را خود گناهان آمرزش و
 يعني"اعرض من أنشأكم «فرمود آفريده، زمين در را شما نفرموده يعني"اعرض في أنشأكم"نفرموده اوال اينجا در

 دوم در ما زمين كه معني هما به است اشاره اينكه مثل. آورد بيرون زمين شكم از را شما آفريد،  زمين از را شما
   استعمركم و«: فرمود ثانيا. شماست

  يپاورق
. 1  61 هود،
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 به شما حق كه نيست كافي بودن زمي فرزند تنها يعني. خواهد مي را زمين اين آبادي و عمران شما از"يهاف

 و فعاليت و عمل آن و است الزم ديگر چيز شود، شناخته جدا و مفرو شما حق بشويد، حق ذي و برسد فعليت
. گردد نمي مفروض و محرز و سدر نمي فعليت به حق آن نشود عملي تكليف اين تا. است زمين احياي و عمران
  . كرده زياد را او عمل دايره وسعت كه است اختيار و عقل و شده داده اختيار و اراده و عقل انسان به چون چرا؟

  انسان حق شدن اي مرحله دو در اختيار و عقل نقش
 كافي بودن زمين فرزند كنند، مي زندگي غري حكم به آنها. دارد فرق جانداران ساير زندگي با انسان زندگي نظام
 تا لهذا كند كار بايد اراده و عقل و تكليف نيروي با و دارد اراده و عقل انسان. كند مسلم را آنها حق كه است

 و است غريزه مرحله مرحله تا بلي،. كند استفاد خود خدادادي حق از تواند نمي ندهد انجام را خود تكليف
 شير دارد حق تكليفي هيچ ضمانت بدون مادر پستان بر طفل. است لممس و ثابت  هم حق نيست كار در تكليفي
 با بايد نيست، آمادگي آن به شير بخورد زمين مادر پستان از خواهد مي انسان كه آنگاه اما اوست، حق پستان
 ليتيمسؤو  يك دارد، زمين مادر برعهده كه حقي مقابل در لذا كند، آماده را آن فعاليت و اءاحي و عمران و عمل
 را زمين اينكه آن و دارد او برعهده زمين يعني مادر اين هم حقي يك گفت توان مي بلكه دارد، او برابر در هم
   نمايد عمران و كند آباد

  انسان بر زمين حق
 شما) 1(»البهائم، و البقاع عن حتي مسؤولون إن«: مردم به فرمود اي جمله خالفت اول روزهاي همان در) ع(علي

 برابر در تنها نه زمين به نسبت و چارپايان به نسبت حتي هست شما برعهده حقوقي و مكلفيد و اريدد مسؤوليت
 بدليل شما باركش حيوان اين كه نكنيد خيال. مسؤوليد زمينها و حيوانات درباره بلكه. مسؤوليد مردم و خدا

 توانيد مي حيوان آن فوق لو و بار اندازه هر بكنيد، توانيد مي بخواهيد كه رفتاري طور هر  شماست ملك اينكه
 شد زخم ماند، ماند گرسنه ماند، ماند تشنه ندهيد، نخواستيد اگر و بدهيد علوفه خواستيد اگر بگذاريد، پشتش

   حفظ و دادن آب و كردن سير ولمسؤ هيچ شم شد،
  پاورقي

  166. خطبه البالغة، نهج 1
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 ن ويرا را آنها كه هستيد زمينها اين مسؤول شما اينكه ديگر. نيست طور اين خير. نيستيد حيوان آن سالمت
 عنوان اشتر، مالك معروف فرمان در) ع(علي باز. خواسته شما از را آن آبادي متعال خداوند. كنيد آباد و نگذاريد

 في اعشتر الحارث بن مالك أميرالمؤمنين علي هللاعبدا به أمر ما هذا«: است اين دهد مي خود فرمان به كه كلي
 است دستوري اين يعني) 1(»بالدها عماره و استصالح و عدوها، جهاد و خراجها، جباية مصر واله حين إليه هدهع

 به را مصر استانداري كه هنگامي نويسد، مي اشتر به معروف  حارث بن مالك براي اميرمؤمنان علي خدا بنده كه
 از را مصر مردم و كند سركو را مصر دشمنان و ايجاد، امنيت كند، جمع را ماليات و خراج آنجا ك دهد مي او

  . كند آباد را آنجا سرزمينهاي اينكه دي و آورد، صالح به غيره و اخالق و تربيت لحاظ

   تكليف و حق تالزم
 براي حقي) 2(»له جري إال عليه يجري ال عل جري الحدإال يجري ال«: فرمايد مي حقوق و تكاليف تالزم درباره
. هست ه او نفع به و او؟ براي آنكه مگر نيست حقي كسي عهده به و هست حقي هم ع به آنكه مگر نيست كسي
: فرمود پيغمبر چرا. دارد حق آن همراه هم تكلي دارد حقي كسي اگر. نيستند جدا يكديگر از حق و تكليف يعني

 خود سنگيني كه كس آن است خداوند لعنت مشمول و دور خدا رحمت از) 3(»الناس علي كله ألقي من ملعون«
 مؤيد كه كنم ذكر مطلبي اينجا ندهد؟ انجام تكليفي و بكند استفاده عمومي حقوق از بگذارد، مردم دوش  روي را

  .هست نيز بيايد پيش است ممكن كه اي شبهه و سؤال بجوا ضمنا و است گذشته مطالب
  پاورقي

   53 نامه البالغة، نهج 1
  207 خطبه البالغة، نهج 2
  72 ص ،5 ج كافي، 3
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  ضعفا حق
 آت و«: فرمايد مي اسراء سوره در ش منظور ديگران اموال در حقي ضعفا و عجزه و فقرا براي واقعا اسالم در

 معارج سوره در و بده، را بيچارگان و فقرا و خويشاوندان حق) 3(»السبيل ابن و المسكين و حقه ذاالقربي
 اي بهره محرومان و كنندگان سؤال براي از) 1("المحروم و للسائل 0 معلوم حق أموالهم في الدين و«: فرمايد مي

 كارشان و  كسب يا و. نيستند كسب و كار به قادر كه بينوايان و عاجزان و ضعيفان. هست مؤمنين اموال در معين
 ،نيستند مكلف دارند توانايي و كنند مي كار كه اندازه  آن از بيش يا نيستند، زحمت و كار به مكلف نيست، وافي
 را عمران و كار وظيفه و نيستند كننده توليد آنها كه است درست ديگر، طرف از. است ساقط آن از تكليف پس
 و آنها بين كه غائي رابطه حكم به و اولي اصل حكم به زيرا كرد، مح را آنها توان نمي اما دهند انجام توانند نمي
 زمين اين خداوند يعني) 2(»لعنام عوض اعرض و«. دهش پهن هم آنها براي شد پهن كه سفره اين است عالم مواد

 بود اين شان جريمه دادند نمي انجام را خود وظيفه و بودند قادر اگر اينها. داده قرار) بعضي براي نه(همه براي را
 و فقرا و ضعفا واقعا. است باقي خود جاي سر آنها اولي حق ني قادر كه حاال ولي باشند، محروم سفره اين از كه

  . اند حق ذي اغنيا والام در بينوايان

   اساسي تفاوت يك
 يكي مادي، حقوقي مباني با است مبتن غائي علت اصل بر كه اسالمي حقوقي مباني و اجتماعي فلسفه بين فرق
 الهي، غير حقوقي مباني طبق اما اند، حق ذي بينوايان واقعا اسالمي اله حقوقي مباني مطابق. جاست همين در

  . شود مي ايجاد صنعت و كار و توليد فعال با فقط و فقط حقوق
: فرمود كه عالم غذايي مواد و انسان بين غائي رابطه بر مبني كردم نقل) ع(علي از اي جمله سخنانم ضمن در
. حق ذي و حق فاعلي رابطه در كنم مي نقل حضرت آن از هم جمله يك. »آكل حبة لكل و قوت، رمق ذي لكل«

 بودند آورده دست به جانبازي با اسل سربازهاي كه مسلمين غنائم و ء في از و آمد رتحض شيعيان از شخصي
   چيزي
  يپاورق

  26/اسراء. 1
  25 – 24/ معارج. 2

. 2  10/الرحمن
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 تعبها و آنها مانند و اي بوده آنها با تو اگر است، مسلمين ء في مال، اين: فرمود جواب در حضرت. كرد مطالبه
 گرنه و) 1(»أفواههم لغير تكون ال أيديهم وإال «باشي داشته حقي و باشي شريك انيتو مي اي كرده تحمل

 زحمت بازويي هر يعني. ديگران هايدهان مال نه است خودشان دهانهاي مال آنها بازوها و دستها محصول
 تعلق و است خودش دهان مال كه است طبي آورد مي دست به چيزي مشروع راه يك از و برد مي رنج و كشد مي
 شخص دهان آنگاه و كند تحصيل را چيزي و كند كار بازويي و دستي  كه ندارد معني دارد، خودش شخص به

  . بجنبد محصول با ديگر

  اجتماع حق
 در خيانت. است مقدس العاده فوق عدالت دارد، احترام العاده فوق مردم حقوق است، محترم خيلي اسالم در حق

  : فرمود مرتضي علي. خيانتهاست باالترين اسالم رنظ از عمومي حقوق باالخص حقوق
  ) 2("االئمه غش الغش أفظع و االمة، خيانة الخيانة أعظم ان«

 باز هم آن كه است مسلمين پيشوايان با دغلكاري دغلكاريها بدترين و است امت به خيانت خيانتها بزرگترين
 در را خودش  جاي و شد جهانگير اي العاده فوق سرعت با و كمي بسيار مدت در اسالم. است مسلمين به خيانت

 اجتماعي اصالحات به اسالم اگر بود؟ قياخال ساده دستورهاي سلسله يك خاطر به تنها آيا چرا؟. كرد باز دنيا
 منادي منادي و عدل منادي اسالم. بگيرد نتيجه خود اخالقي دستورهاي از نداشت امكان گماشت نمي همت
 از ديد كه هم خساراتي و لطمات. آورد وجود به نو جهاني دليلها اين به بود، امتيازات يالغا و مساوات و آزادي
 حقوق حفظ كه عدالت است، محترم حقوق اسالم در آري،. بود مسأله همين دنش و زير و شدن مسخ ناحيه
 در. هبود  اسالمي نهضت پيشرفت عامل مهمترين را عدالت و حقوق اسالم شمردن محترم. است مقدس است
  اسالم

  
  پاورقي

  223. خطبه البالغة، نهج.  1
  26 نامة البالغه، نهج.  2
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 حكايت دين اين بيني باريك و لطافت منتهاي از شده وضع مقرراتي آنها مبناي بر و شده بيني پيش حقوقي

  .لطيف و دقيق خيلي خوريم مي بر مواردي به خود، جاي به... و معلم و ماد و پدر حقوق. كند مي

   همسفر قح
 طبق. رفت بيرون شهر خارج به بود خالفت مركز كه كوفه شهر از كاري براي روزي خالفت، ايام در) ع(علي

 هنگام. بود رفته تنها و نيز روز آن كنند، همراهي را او اسكورت عنوان به جمعي داد نمي اجازه كه خود معمول
 را علي مرد آن. شد مصادف راه در زردشتي يا يهودي يا مسيحي نفر يك يعني كتابي يكنفر با برگشتن

 هم با كه كردند توا. است مشترك راهشان از زيادي مقدار شد معلوم پرسيدند، را يكديگر مقصد. شناخت نمي
 مرد آن كه مقصدي از را كوفه راه كه دوراهي سر به رسيدند تا كردند طي را راه كنان صحبت. كنند مسافت طي

 كه را همان از و رها رفت مي كوفه به كه را شاهراه) ع(علي. رفت خود راه به ردم آن ك مي جدا داشت كتابي
 آن از چرا پس: گفت. چرا: فرمود روم؟ مي كوفه به من  نگفتي تو مگر: گفت او. كرد رفتن آهنگ رفت همسفرش

 مند بهره هم مصاحبت از و كنند مسافرت باهم نفر دو هرگاه كه است فرموده ما پيغمبر: فرمود روي؟ نمي راه
 گردن به تو شدم مند بهره سفر اين در تو وجود از من چون بنا كنند، مي پيدا يكديگر برعهده"حقي"شوند
 فرو عميقي فكر به مرد آن. كنم مشايعت مقداري را تو حق، اين خاطر به خواهم مي من اي، كرده پ"حق"من

 شما پيغمبر بزرگوارانه اخالق يافت، سعهتو و گرفت رواج سرعت اين با اسالم اينكه علت: گفت و برآورد سر رفت،
 ديد، خالفت مسند در را اميرالمؤمنين و آمد كوفه به روز يك تا شناخت، نمي را علي وقت آن در مرد آن بود

  اصحاب زمره در و شد مسلمان درنگ بي است، بوده وقت خليفه طالب ابي عل او روز آن همسفر كه شد متوجه
  . درآمد آنحضرت

   عدالت قرين علي، امن
 در را بعديها و فراموشاند را پيشينيان علي: گفت عبدالعزيز بن عمر. شد قرين عدالت نام با بعدها) ع(علي نام

  . دادند مي قرار خلفا سركوفت و مالمت وسيله را او روش و سيره مردم انداخت، زحمت
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 معاويه دشمني و علي طرفداري در سوابقي  كه را نانز از يكي سراغ بود، رفته حج به معاويه كه سالها از يكي در

 احضار ترا احضار؟ ترا چرا داني مي هيچ: پرسيد او از. كردند حاضر را او فرستاد. است زنده گفتند گرفت، داشت
 نه،: گفت معاويه. نزني حرفي باب اين از است بهتر: گفت دشمن؟ مرا و داري دوست را علي چرا بپرسم كه كردم
. جنگيدي او با جهت ب تو و بود مساوات طرفدار و عادل او اينكه علت به: گفت زن آن. بدهي  جواب يدبا حتما
 و كردي خونريزي ناحق به اينكه براي دارم مي دشمن را و داشت مي دوست را فقرا چون دارم مي دوست را علي

 شد خشمناك معاويه. كني مي ررفتا نفس هواي مطابق و كني مي ظلم قضاوت در و افكندي مسلم ميان اختالف
 آخر بود عادتش كه طوري همان و فروخورد را خود خشم بعد اما شد، بدل و رد زن آن و او ميان زشتي جمله و

: گفت ديدي؟ چگونه: گفت. ديدم بلي: گفت ديدي؟ خود چشم به را علي هيچ: پرسيد داد، نشا ماليمت روي كار
: گفت. بود نكرده غافل را او كرده غافل و فريفته ترا كه  سلطنت و لكم كه ديدم حالي در را او سوگند خدا به

 زيت روغن كه طور آن برد مي از را كدورت و داد مي جال را دل ام، شنيده آري: گفت اي؟ شنيده هيچ را علي آواز
 مو سرخ شتر صد: گفت. دهم مي: گفت دهي؟ مي بگويم چه هر: داري؟ تيحاج: گفت معاويه. زدايد مي را زنگار
 طور همان شتر صد داد دستور معاويه. ابدا: گفت بود؟ خواهم علي مانند تو نظر در وقت آن بدهم اگر گف. بده
 به: گفت. ددا نمي تو به را اينها از يكي بود زنده علي اگر قسم خدا به: گفت او به و دادند او به بود خواسته كه
 از يكي طايي حاتم بن عدي. است مسلمين عموم مال اينها رازي داد، نمي من به هم را اينها موي يك قسم خدا
 و آورده اسالم) ص(خدا رسول عمر اواخر در مرد اين. است متقيان موال شيفتگان و مندان عالقه از و صحابه كبار
 در طارف و طرفه و طريف نام به پسرش سه و بود حضرت آن خدمت در) ع(علي خالفت زمان در شد، نيكو اسل
 بر كه افتاد اتفاق معاويه، براي خالفت استقرار و علي شهادت از بعد. شدند شهيد صفين در حضرت آن ركاب
) ع(علي درباره كه كند وادار را عدي فرزندان داغ كردن يادآوري با بتواند بلكه اينكه براي معاويه. شد و معاويه
 با عدي). شدند؟ چه طارف و طريف و هطرف پسرانت("الطرفات؟ أين":گفت او به بزند حرفي معاويه يلم مطابق
 شهيد علي پيشاپيش صفين در)(ع(طالب أبي  بن علي يدي بين بصفين قتلوا":گفت خونسردي و متانت كمال
   را خود افتخار و رضايت كه كرد اضافه را"علي پيشاپيش"كلمه مخصوصا). شدند
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 كه نكرد رعايت را انصاف تو درباره  علي("بنيه أخر و بنيك قدم إذ طالب أبي ابن أنصفك ما":گفت هيمعاو. برساند
). ماندند زنده كه داشت نگه جبهه پشت در را خود پسران و شدند كشته تا فرستاد جبهه پيشاپيش را تو پسران

 و شد كشته او كه نكردم رعايت را انصاف علي ربارهد من بلكه("بقيت و قتل إذ عليا أنصفت ما أنا بل":گفت يعد
 اوصاف("عليا لي صف":گفت و كرد عوض را خود لحن گيرد، نمي نتيجه خود نقشه از ديد معاويه). مماند زنده من
  : گفت عدي. نيست ممكن: گفت. بدار معذو مرا: گفت عدي). بگو من براي را علي

  
 يه،نواح من العلم و جوابيه، من الحكمة تنفجر فضال، يحكم و عدال يقول القوي، شديد المدي، بعيد اهللا و كان

 إذا نفسه يحاسب الفكره، طويل الدمعة، غزير اهللا و كان و. وحشته و بالليل يستأنس زهرتها، و الدنيا من يستوحش
 و لنا تقريبه مع نحن و أتيناه، يدنيناإذا و سألناه بناإذايجي: كأحدنا فينا كان و. مضي ما علي كفيه يقلب و خال،
 إلي يتحبب و الدين، أهل يعظم المنظوم، اللؤلؤ فعن تبسم فان لعظمته، أعينناإليه ترفع ال و لهيبته، نكلمه م قربه

 أرخي محرابه في مثل قد و ليلة رأيته لقد فاقسم عدله، من الضعيف ييأس ال و ظل القوي يخاف ال المساكين،
 يا: يقول وه و أسمعه ن×ا فكأني الحزين، بكاء و السليم يتململ هو و لحيته علي تتحادر دموعه و سرباله، الليل

 كان أباالحسن  اهللا يرحم: قال ثم بكمه ينشفهما جعل و معاوية عينا فوكفت: قال... اقبلت؟ إل أم تعرضت، دنياإلي
  ). 1(عبرتها تسكن ال و دمعتها، ترقأ ال فهي حجرها في ولدها ذبح من كصبر قال عنه؟ صبرك فكيف كذلك،

 از حكمت و علم داد، مي فيصله قاطعيت با و گفت مي سخن عدالت به بود، نيرومند و نظر ژرف علي قسم خدا به
 بسيار و ريخت مي اشك زياد بود، مأنوس شب تنهايي و شب با و متنفر دنيا برق و زرق از: جوشيد مي اطرافش

 زندگي و كوتاه لباس شود، مي دامتن دست برگذشته و كشيد مي حساب خود نفس از خلوتها در كرد، مي فكر
  ميان در پسنديد، مي را فقيرانه
  پاورقي

  .فقرات برخي حذف با ،170 ص ،2 ج البحار، سفينة. 1
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 خود نزديك را ما رفتيم مي حضورش اگ و پذيرفت مي خواستيم مي او از چيزي اگر بود، ما از يكي مانند بود ما

  تكلم جرأت حضورش در كه بود هيبت با آنقدر نداشت خودبندي به هيچ كه اين با گرفت، نمي فاصله از و برد مي
 مانند دندانهايش زد مي لبخند كه وقت رديم،ك نمي بلند طرفش به را چشمها كه داشت عظمت آنقدر و نداشتيم

 نه ورزيد، مي مهر بينوايان به نسبت و كرد مي احترام را تقوا و ديانت اهل آمد، مي نظر به مرواريد رشته يك
 در كه ديدم خود چشم به شب يك قسم به. شد مي نوميد عدالتش از ناتوان نه و داشت ستم بيم او از نيرومند
 غلطيد، مي ريشش بر اشكهايش بود، كشيده جا همه را خود تاريكي شب، كه حالي در بود دهايستا عبادت محراب
 گوشم با را آوازش كه است اين مثل ا. گريست مي ها ديده مصيبت مانند و پيچيد مي خود به گزيده مار مانند
 نرسيده تو وقت بفريب را ديگري برو اي؟ آورده رو من به و اي شده من متعرض آيا! دنيا اي: گفت مي كه ومشن مي

 و اندك توشه از آه آه. است اندك تو اهميت و ناچ تو لذت. نيست كار در رجوعي و ام كرده طالقه سه ترا. است
 شروع"بكمه ينشفهما فجعل"شد رازيرس معاويه اشك رسيد اينجا به كه عدي سخن. كم انيس و طوالني سفر
. گفتي كه بود همينطور را، علي كند رحمت خداوند: گفت اهآنگ. كردن پاك را خود اشك خود آستين با كرد

 معاويه. باشند سربريده دامنش در را فرزندش كه زني مانند: گفت است؟ چگونه فراق در تو حالت بگو اكنون
  ! كنم؟ فراموشش گذ مي روزگار مگر: گفت عدي و كني؟ مي فراموشش هيچ آيا: گفت
 پنج فقط جمله آن از كه بود سال سي پيغمبر از بعد اميرالمؤمنين امامت مدت نويسد مي ارشاد در مفيد شيخ
 مسلمان ظاهر اي عده و نفاق اهل با خورد و زد مشغول كم مدت اين د. بود خالفت امر متصدي ماه شش و سال
 آن و شد واقع فجر طلوع نزديك  مضانر ماه يكم و بيست جمعه شب اميرالمؤمنين وفات گويد مي كه آنجا. بود

 اميرالمؤمنين معروف و مشروح وصيت آنكه از پس كافي در. رفت دن از مرادي ملجم پسر شمشير اثر در حضرت
   به يامتق روز تا  وصيت آن كه مردمي ساير و اصحاب و فرزندان به بود خطاب كه وصيتي همان كند مي ذكر را

٦٥ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 يعني) 1(»نبيكم فيكم حفظ و بيت، أهل من اهللا حفظكم«: گفت وصيت آن پايان در: نويسد مي رسد مي آنها

. بدارد محفوظ را پيغمبر احترام امت، ميان در شما بودن محترم و محفوظ با و بدارد محفوظ را بيت اهل خداوند
 زبانش ا"اهللا إال الإله «كلمه يكسره پس اين از: نويسد مي كافي در. سپارم مي خدا را شما همه"اهللا أستودعكم«

  .الطاهرين آله علي و عليه اهللا صلوات. شتافت اعلي عالم به مقدسش روح تا نشد قطع
  

  پاورقي
  .الوصايا كتاب ،52 ص ،7 ج كافي، 1
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  دنيا تحقير و حقوق احترام
 و حاكم وظايف و ظلم و عدل درباره و يكد ارهدرب افراد مظالم و خيانتها باب در اسالم كه مقرراتي مجموع از

 معلو دارد ديگر موارد در و شاهد درباره و قاضي، وظيفه دشواري و قاضي  وظايف و قضاوت درباره و سايس،
 و سؤالي اينجا. است الرعايه واجب محترم يكديگر به نسبت مردم حقوق اندازه چه دين اين نظر از كه شود مي

 اسالم منطق آنكه حال و باشد محترم حقوق اينقدر اسالم در شود مي چطور كه شود مي اپيد ذهنها در اي شبهه
 زندگي شؤو به مربوط يكديگر بر مردم حقوق. دنياست متاع و دنيا تحقير براساس اس معلوم كه طوري همان
 قيمت بي كسي نظر از چيزي اگر و نخورد، نبرد را ديگري مال كسي كه است اين به مربوط مثال دنياست، همين
 و ارزش اسالم نظر از دنيا زندگي و دنيا خود كه وقتي پس. بود خواهد قيمت بي او توابع از كه هم اموري باشد
  .باشد نداشته احترام و ارزش است ارزش بي زندگي اين به مربوط كه هم حقوقي بايد است، احترام بي

  نسبي ارزش و ذاتي ارزش
 مطالب اين ابهام. است معني چه به كه شود روشن بايد دين نظر در دنيا ودنب ارزش بي اوال كه است اين پاسخ
 مال چيز آن خود نظر از اگر چيز يك نداشتن و داشتن ارزش. شود مي قبيل اين از سؤالها و ها شبهه خيلي منشأ
 از يا مرتبه چيزي هر زيرا است،  رزشا با خودش براي خودش چيزي هر يعني است، ارزش با چيز همه شود

  و است هستي
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 چيز يك ا اما. است خير با مساوي وجود فالسفه تعبير به و است، ارزش عين چيز  آن خود براي چيز يك هستي

: بگيريم نظر در ديگر هستي يك در تأثيرش نظر و ديگر چيز با اش رابطه نظر از بلكه چيز آن خود نظر از نه را
 ممكن و با، نداشته او زيان و سود در يتأثير باشد، ارزش يب چيزي به نسبت چيزي  است ممكن كه است اين

 ارزش با ديگر چيز آن براي چيز اين گوييم مي باشد  داشته مثبت تأثير اگر. باشد داشته مثبت يا منفي تأثير است
 ارزش وقت  يك: است گونه دو باز است چيزي براي چيزي ارزش يعني است نسبي ارزش ارزش نوع اين. است
 ء شي آن ارزش وقت يك و است ارزش با انسان ب پول گوييم مي مثال شود مي گرفته نظر در تنهايي به ء شي آن

 مقايسه در انسان براي پول ارزش مثال شود، مي گرفته نظر در سوم ء شي يك ارزش با مقايسه در ء شي يك براي
 پشه يك يا يگر مشت يك ارزش وييمگ مي اكنون است؟ ارزشي چه انسان براي اخالق يا علم يا سالمت ارزش با
 بي چيز همچو البته ندارد، او حال به تأثيري او نبود و بود زيرا نيست، هيچ انسان نفر  يك نظر از مگس يك يا

 حال  به مفيد تواند مي چون است، ارزش با انسان براي پول اما. است ارزش دارد تعلق او به كه هم حقي ارزشي
 دست از را خود ارزش مناعت، و شرافت يا س با مقايسه در پول نهمي اما گردد، او يكارگشا و شود واقع انسان
 باشد زياد اگر پول مبلغ كه نيست چنين يعني ارزش بي بلكه ارزش، كم نه شود مي ارزش بي شيئي و دهد مي
 همين ديگر يطرف از و باشد داشته دوست را پول كسي اگر لهذا باشد، مقايسه قابل باشد جزئي ولو شرافت با

 و شرافت كه رود مي پول تحصيل پي در آنجا تا شخصي همچو باش داشته كريم نفسي و منيع عيطب شخص
 گذرد مي پول از آمد  ميان به مناعت و شرافت به خوردن لطمه پاي همينكه اما بمانند، محفوظ آبرويش و حيثيت

. بپذيرد نفس كرامت و رافتش بهاي به نيست اضرح بدهند او كه هم را دنيا ثروت تمام زياد، چه و باشد كم چه
 خود ارزش بكلي مقام، اين در شرف، و حيثيت و آبرو برابر در نه اما دارد، ارزش مقام يا پول شخص  اين نظر در
 بر هم اين كم با او زياد حتي نه، كند، مي برابري زيادش ولي كند نمي برابري كمش اينكه نه. دهد مي دست از را

 بما السبعة اعقاليم أعطيت لو اهللا و«: دهد مي شرح طور اين را خودش روحيه و خودش حالت) ع(علي .كند نمي
  »فعلته ما شعيره جلب أسلبها نملة في اهللا  أعصي أن علي أفالكها تحت
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 اينكه به كنم ظلم مورچه يك به اينكه  براي بدهند من به است آسمان قبه زير در آنچه تمام اگر قسم خدا به

  )1.(كنم نمي بگيرم او از را جوي پوست
 دنيا ارزش خود جمله اين در علي. بكنم  ظلم مورچه يك به كه ندارد ارزش مقدار آن من نظر در دنيا تمام يعني

 چون آسمان زير در آنچه و دنيا بگويد خواهد نمي. برده باال را عدالت و حق  ارزش نياورده، پايين را دنيا ملك و
 خواهد مي بلكه خواهم، نمي است  مورچه به لمظ كه كوچك عمل يك ازاي در را آن من ستا قيمت بي خيلي

 گرفتن به است مورچه به ظلم كه ظلم افراد كوچكترين با دنيا ملك تم كه است بزرگ اينقدر ظلم كه بفرمايد
  : گويد مي مضمون همين در سعدي. كند نمي برابري دهانش، از جوي  پوست

  عاقلي است نكرده كه مكن بد زنهار         دلي كني پريشان آنكه نيرزد دنيا
 است كوچكي چيز كه دل كردن پريشان يك به كه است ارزش كم اينقدر دنيا كه بگويد خواهد نمي هم سعدي
 بي معني اين. كرد قبول نبايد هم دنيا تمام بهاي به كه است مهم دل كردن پريشان بگويد خواهد مي ارزد، نمي

 ارزش دنيا يعني است، اي مقايسه رزشيا بي معني به است ارزش بي دين نظر از كه دنيا. است اي مقايسه ارزشي
 منافع خاطر به بدهيد، دست از را بزرگواري و انسانيت معن و اجتماعي و اخالقي اصول او خاطر به شما كه ندارد

 ارزش بكنيد، پايمال ديگران وقحق بكنيد، ظلم بكنيد، شكني پيمان بكنيد، خيانت بگوييد، در مادي و دنيوي
  كنيد پامال را اي مورچه حق حتي يا كنيد پريشان را دلها دنيا منافع و مطامع خاطر به كه ندارد

   انساني عالي منطق
 بي آنقدر دنيا گفته دين بگوييم  كه است غلط اين. است عالي بسيار منطق و خوب بسيار منطق منطق، اين

 صحيحش تفسير. كرد نبايد برايش هم ظلم و خيانت يك گفت، نبايد  برايش هم دروغ يك حتي كه است قيمت
 به گويد مي كه دهد مي اهميت لاخ به و ايمان به و عقيده به و حقوق به و اصول به اينقدر دين كه است  اين

  .گذشت بايد فيها ما و دنيا از اينها خاطر
  پاورقي

  222 خطبه البالغة، نهج. 1
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 دنيا همه در. بگوييم نبايد اين جز كنيم  درك را معنوي ارزشهاي و انسانيت و انسان اگر. است همين هم واقعا
 اصول و مسلك و عقيده مقابل در را مادي منافع و مطامع بدهند، اهميت حقوق و به ناچارند مسلكها مادي حتي

 دنيا اهميتي بي و شيارز بي به هست  صيمخصو زبان كه دين زبان در را مطلب اين. بشمارند كوچك حقوق و
 و اصول م و عقيده كه كرد معتقد را بشر توان مي و داد بشر به توان مي را منطق دين مباني با تنها. شود مي تعبير

 برتر انسانيت كه حقيقت اين براي مبنايي و پايه بگير بشر از را دين مباني اگر. است مطامع و منافع فوق حقوق،
 دنيا خاطر به بخواهيم  اينكه از نظر قطع بگيريم نظر در نفسه حد في اگر را دنيا. دمان نمي  باقي ست،ا منافع از

. است ارزش با بسيار ما براي دنيا نظر اين از كنيم، پايمال را حقو كنيم، مخالفت را اصولي شويم، مرتكب گناهي
) ع(اميرالمؤمنين تعبير به ،)ستا آخرت كشتگاه و همزرع دنيا)(1(»االخره مزرعة الدنيا«) ص(اكرم رسول تعبير  به
 است، آخرت كشتارگاه است، 1(»اهللا أولياء متجر و اهللا، وحي مهبط و اهللا مالئكة مصلّي و اهللا، أحباء مسجد«

 كه را جايي همچو. خداست اولياي تجارتخانه است، الهي  وحي نزول و هبوط محل خداست، عبادت مركز
 همه و هست آنچه از را دنيا ارزش خود عالي منطق اين با دين. ستا ارزشي بي و ايدهف بي جا گفت شود نمي
 برند مي پي آن به مردم كمتر  كه را اجتماعي حقوق و فضيلت و تقوي و معنويت ارزش نياورده، پايين فهمند مي

 بودن محترم با اي ايسهمق ارزشي بي. است اي مقايسه ارزشي بي دنيا ارزش بي پس. است برده باال و كرده معرفي
 همين كردم عرض كه طوري همان. است حقوق به احترام عين بلكه ندارد، منافات دنيا زندگي به مربوط حقو

  . اوالً اين است، اي مقايسه ارزشي بي دنيا ارزشي بي اين بر است دليل اسالم محكم حقوقي مقررات

   اجتماعي منطق
 كه است واضح البته بماند؟ اسالمي جامعه خواهد نمي مگر اسالم كنم مي عرض سؤال آن جواب در ثانيا
   كه است ممكن مگر بماند باقي خواهد مي كه حاال. خواهد مي

  پاورقي
  .دال باب مناوي، الحقائق، كنوز 1
  .131حكمت البالغه، نهج. 2
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 پيغمبر مگر بماند؟ باقي باشد محفوظ جامعه در مردم حقوق و بچرخد عدالت محور بر اينكه بدون اي جامعه

 متعادل و عادل جامع يك اگر يعني ؟»الظلم مع يبقي ال و الكفر، مع يبقي الملك«:نفرمود خودش ما رگواربز
 و بلنديها و پست و تفاوتها  يجهنت در اجحاف و ظلم اگر. باشند كافر مردمش چند هر هست بقا قابل باشد

 پر قرآن. باشند مسلمان عقيده سبح به مردمش چند هر ماند نمي جامعه آن شد پيدا اي جامعه در ناهمواريها
 ربك كان ما و«: فرمايد مي جا در. بوده آنها ظلم قوم فالن و قوم فالن هالك سبب فرمايد مي كه آياتي از است

 ظ يك سبب به را آنها هرگز باشند مصلح اگر را مردمي خداوند يعني) 1(»لحونمص أهلها و بظلم القري ليهلك
 إن«. است ظلم انواع از يكي شر چون است، شرك مقصود ظلم اين اند فتهگ اغلب مفسرين. كند نمي هالك
 ا آنها خود اگر كند نمي هالك شرك و كفر سبب به را مردم تعالي و تبارك خداي يعني) 2("عظيم لظلم الشرك
  . باشند بوده عادل مردمي اجتماعي حقوق و اجتماعي روابط لحاظ

  معنوي امور در اجتماعي عدالت و حق نقش
 است، مطلق شر دين نظر از دنيا كنيم مي  فرض نيست، بالمقايسه و نسبي دنيا ارزشي بي كه كنيم مي فرض ثالثا
 و هدف چه براي خدا پيغمبران اينكه آن و كنيم ترديد توانيم نمي چيز يك كني ترديد اگر چيزي هر در ولي

 مكارم التمم بعثت «مردم روح كردن پاكي براي پاك، عقايد سلسله يك تعليم براي آمدند آنها. آمدند مقصدي
 نظر از. بدارند باز زشت كارهاي از را مردم اينكه براي و كنند تشويق خوب اعمال به را اينكه براي ،)3(»االخالق

 پيغمبران است، بد چيزها رشته يك خوبها آن به دعوت براي آمدند پيغمبران است، خوب چيزها رشته يك دين
. عملي  دستورهاي اخالقيات، اعتقادات،: است قسم سه مجموعا ديني دستورهاي. بديها آن اب مبارزه براي آمدند

 و معاد به ايمان خدا، اولياي و خدا پيغمبران الهي سفراي به ايمان خدا، به ايمان قبيل از اعتقادي دستورهاي
 و عفو باشيم، صا و شاكر و ضيرا باشيم، داشته تقوي و عفت بايد ما اينكه مثل اخالقي دستورها. كيفر و پاداش
 پاكيزه ما روح باشيم، داشته اتفاق و اتحاد باشيم، داشته محبت و الفت يكديگر با باشيم، داشته گذشت و حلم
  كينه باشيم، ندا حسادت باشد،

  پاورقي
 1   117. هود،

   13. لقمان، 2
  249 ص ،2 ج العلوم، احياء 3
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 دستورهايي است، واضح هم عملي دستورهاي. نباشيم بدخواه و ظالم باشيم، نداشته بخل و جبن باشيم، نداشته

 معاشرت باب در دستورهايي و اينها، غير و معروف به امر جهاد، حج، روزه، نماز،. شده مقر عبادات عنوان به
 نكنيم، نفس قتل ندهيم، فحش نكنيم، بتغي نگوييم، دروغ اينكه  قبيل از ارحام، صله احسان، قبيل از هست

  . غيره و ريا و ربا و قمار و شراب ترك به رسيده ستورد
 شارع اينكه در باشيم، داشته ترديدي و شك توانيم نمي اينها در كنيم ترديد و شك چيزي هر در اگر باالخره
 واقع آن است طور هر خواهد مي داند مي بد را آنچه و شود واقع آنها خواهد مي داند، مي خوب كه را آنچه اسالم
 و باشد متعادل و عادل جامعه و محفوظ، مردم حقوق اگر آيا ببينيم كنيم حساب حاال. نيست حرفي نشود،

 خوب اعمال و قلب صفاي و پاك اخالق و پاك عقايد نباشد، مردم در مغبونيت احساس و محروميت و تبعيض
 نباشد متعادل اگر است، مترك ناپاك عقايد شيوع و رذيله اخالق و معاصي وقوع براي زمينه و شود مي پيدا بيشتر

 و نفس تزكيه براي باشد، بيشتر تفاوت و اختالف و ناهمواري و مغبونيت و جحافا و تفريط و افراط چه هر و
 هيچ باشد جور هر اجتماعي اوضاع اينكه آن و هست  سومي شق يا اينها؟ از كداميك است؟ بهتر روح صفاي
  . جداست بكلي رامو اين حساب و ندارند امور اين در تأثيري

 تزكيه و پاك عقايد براي زمينه باشد، تر آشفته عدالت و حق لحاظ از جامعه چه هر كه گفت نخواهد عاقلي هيچ
 حقوق  نبودن و بودن محفوظ و عدالت نبود و بود بگويد كسي كه است اين حداكثر. است بهتر صالح عمل و نفس
 به ربطي و است حساب دو كه باشد همين شا فعال ما ينينمتد از بسياري عقيده. ندارد تأثيري امور اين در

 اوضاع مطمئنا! محال خيا زهي باطل، تصور زهي گفت او به بايد كند خيال طور اين هم كسي اگر. ندارند يكديگر
 هر در. دارد تأثير مردم عقايد و افكار در حتي و مردم اخالق مردم اعمال در اجتماعي عدالت نبود و بود و عمومي

  .عمل مرحله نفساني، ملكات و خلق مرحله هم عقيده، و فكر مرحله هم ارد،د تأثير مرحله هس

  عقايد و افكار در اجتماعي عدالت تأثير 
 شعراي هاي انديشه و ادبي آثار و كنيم مي  مراجعه خودمان ادبيات به كه وقتي ما عقيده، و فكر مرحله در اما

 افكار اند، برده  پي حكمتهايي به بودند، شناس حقايق اينكه عين در آنها كه بينيم مي بينيم مي را خودمان عاليقدر
   در حال عين در اند، داشته لطيفي
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 شانس و بخت مسأله به بينيم مي مثال. است تعجب باعث كه شده پيدا اينها فكر و مغز ترشحات موارد بعضي
 خودت اند گفته است، شانس و بختت اند زده دم آن از ديگر چيز هر از بيشتر كه چيزي اند، داده فراوان اهميت
 عقل، علم،: افتد مي ارزش از چيز همه ديگر دآي مي ميان  به كه بخت نام اينها نظر در. باشد بيدار بختت بخواب
  :عقل از نه است ساخته بخت از: گويند مي اند، هيچ اندر هيچ همه و باز زور صنعت، و هنر و كوشش و سعي

  خوار عاقل و ارجمند تميز بي      بسيار جهان رد است اوفتاده
 كار به هنر باشد هنر صد دو مويت سر هر به اگر دارد؟ اثري چه كارداني و لياقت و هنرمندي باشد، خوب بخت
 چاره است كوشيدن به نه دولت. است بخت كار، اصل چيست؟ كوشش و عمل و سعي باشد بد بخت چو نيايد
  .است جوشيدن كم
  جو دو زد نير كوشش بخت بي كه        شنو حديثي تر جببوالع اين از

  ياوري بخت نكند چون سود چه كوشش        طلب در دويديم بود جهد چندانكه
  : است ساخته كاري چه بازو زور از باشد، خوب شانس و بخت

 كند چه  سخت بازوي كه به بخت بازوي           بخت وارون زورمند
  

 به  را بازو زور نه فضيلت راست بخت كه      يافت نتوان گنج بيهوده بردن رنج
 را او چيست؟ بخت اين! آقا"بپرسيم عاليقدر انديشمند گويندگان همين از اگر حاال. است بخت او سخن همه

 ما براي داريد، او از اي نشانه و اثري ايد، شناخته را آن البد! بريد مي را بخت اس اينقدر كه شما. كنيد تعريف
  . ندندار جوابي كنيد، تعريف

   بخت انديشه پيدايش ريشه
 چه. شده پيدا آنها در بخت به اعتقاد همانجا از اند، ديده مبهم پاي جاي يك و مبهم نشانه يك و اثر يك بلي،
   اند؟ ديده
 بسر محروميت با اما اند، گذرانده م عمل و سعي به عمري اشخاص و افراد كه اند كرده مي زندگي اي جامعه در
 و ارجمند تميز بي ديدند، هرچه. مرفه و برخوردار اند ديده مي جهت بال عزيزهاي و بيكارها عوض، در. اند برده مي

   هرچه ديدند، خوار را عاقل
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  جامعه در هرچه چون. نيست تناسب بهره و نصب و حق و حظ با كارداني لياق و هنر بين كه بود اين ديدند

 يك شكل است، شده گرفته آنها اجتماع مشهودات از كه مطلب اين كم كم بوده، طور اين اند ديده خودشان
 و  گذاشته بخت نفهميده، يا فهميده ا،ر مظالم و نظميها بي اين همه نام. بخت فلسفه نام به گرفته خود به فلسفه
 بي و ناهمواريها و مظالم جز ندارد علتي هيچ بخت فلسفه و بخت فكر. اند گرفته ناسزا باد به را آن گاهي
  . است اجتماعي عدالتيهاي بي و مرجها و هرج شيطاني، فكر ا كننده الهام. اجتماعي هايعدالتي

 و قرآن آيات از گاهي شعرا كه است دين  يكي: نداريم بيشتر ديگر الهام منبع دو ما بگذريم كه منبع يك اين از
 از نامي ائ و پيغمبر كلمات و قرآن همه در. گرفتند مي الهام اطهار ائمه كلمات از گاهي و اكرم رسول كلمات
 اتفاق و بخت از وقت هر قديم از فلسفه كتب. است فلسفه و علم و عقل ديگر منبع. بينيم نمي شانس و بخت
 و العاده خارق قدرت آن با بخت درباره خيال اين پس. اند كرده ياد آن از موهوم  يك عنوان به اند كرده بحث
 باالتر چيز همه از زور صنعت، هنر، كوشش، كار، علم، از عقل، از ختب قدرت شده تصور شد پيدا كجا از عظيم
   است؟
 استحقاق بال اولويتهاي و جهت بي بلنديهاي و پستي و نظميها بي جز چيزي شيطاني فكر اين بخش الهام مبداء
  مشاغل تعويض در نگردد، مراعات حقوق نشود، رعايت استحقاقها شود،  متزلزل اجتماعي عدالت وقت هر. نيست

 پيدا توسعه و گيرد مي قوت اينها  لامثا و شانس و بخت فكر باشد، مؤثر پارتي و توصيه و شخصي حسابهاي
 براي كسي كه دارد فرق چقدر. نيست ديگر چيز هيچ شرط چيز هي كه است اين بخت معني چون كند، مي

 هر ب كه كسي بين و) 1("سعي ما إال لالنسان ليس «اينكه به باشد  داشته ايمان باشد، قائل اثر كوشش و سعي
 يغير ال اهللا إن «اعتقاد بين است فرق چقدر. نيست چيز هيچ شرط يزچ هيچ رفته، ات كيسه از بكشي زحمت چه
  . مثال يك اين. بخت به اعتقاد بين و) 2("بأنفسهم ما يغيروا حتي بقوم ما

  پاورقي
 1   39 نجم،
. 2  11 رعد،
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   روزگار بدبيني
 داده روزگار به كه دشنامها و فحشها چه. روزگار از شكايت عنوان تحت بينيم مي منطقي خودمان ادبي رآثا در باز

 فريب و مكر و غدر و جفا و جور از حكايت كه زشتي نام هر. شده خوانده ستمگر ظالم شده، خوانده غدار: نشده
 قائل نيكان و خوبان به نسبت مخصوصي منيدش و كينه نوع يك روزگار براي كه آنجا تا اند، داده روزگار به بكند
 محيط يعني گوينده، همان روزگار  بلكه نيست، زمان و زمين و فلك و چرخ اعتراض، مورد روزگار اين. اند شده

 و شخصي حاالت انعكاس همه ها گفته اين. بزرگ روزگار نه است گوينده همان خاص محيط اوست، اجتماعي
 هم خودش شخصي احساس و شخصي حال زبان تنها گويد مي آنچه شاعر يك. است هگويند دروني و روحي
 غدر ببيند، ظلم ببيند چه هر خود اطراف در كسي  كه وقتي. هست خودش عصر زبان و جامعه حال زبان نيست،
 لكف و مدار  كج چرخ روي را دلش عقده بگويد، نتواند و بدهد تشخيص يا ندهد تشخيص را اصلي علت و ببيند
 و خلقت دستگاه به نسبت ظن سوء و بدبيني نو يك احوال و اوضاع اين نتيجه در. كند مي خالي ررفتا كج

 نوع  يك و است نيكان و خوبان به نسبت ظلم بر روزگار بناي كه گيرد مي قوت خيا اين. شود مي پيدا آفرينش
 و خلقت به شوند، مي ينبدب روزگار ب قهرا مردم. است خوب مردم و روزگار بين اي ديرينه كينه و عداوت

  :گويند مي راوندي ابن مثل كنند، مي بدبيني اظهار كائنات مبدأ به بلكه آفرينش
 عاقل عاقل كم  مرزوقا تلقيه جاهل جاهل و         مذاهبه أعيت

  زنديقا النحرير العالم صير و         حائره االوهام ترك الذي هذا
 و سعادت به روند مي چه هر كرده، عاجز را آنها زندگي راههاي كه فهميده و عاقل خيلي عاقلهاي چقدر يعني

 پريشان را عقلها كه چيزي آن است اين. چيزند همه صاحب بينيد مي احم جاهلهاي چقدر و رسند، نمي خوشي
 تعادل خوردن هم به مستقيم راث حال، هر به. است كرده دين بي و زنديق را بين باريك داناي يك كرده

 بودن اثر يب و مرج و هرج به اعتقاد و فكري نظم خوردن هم به يكي جهت بي تفاوتهاي و تبعيضها و اجتماعي
 ظهور بخت فلسفه عنوان به كه است لياقت هنر و عمل و سعي و تقوي و عقل و علم يعني سعادت واقعي عوامل

 خلقت مقد مبدأ و شآفرين به ظن سوء و بدبيني ديگر يكي و بينيم مي را آن اثر  خودمان ادبيات در ما و كند مي
  . فكر و عقيده در عدالتيهاست بي اثر اين. است
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   فردي اخالق و اجتماعي عدالت
 همه مثل هم بد و خوب اخالق روحي هاي ناراحتي و اخالق فساد در اجتماعي عدالتيهاي بي شيوع اثر اما

 و محيط اوضاع است، مؤثر طينت و سرشت. شود نمي پيدا جهت بي دارد، علت و سبب دنيا ديگر چيزهاي
 كند، مي بيمار و مسموم روحي و اخالق فساد در دارد تأثير قطعا كه هم اموري از يكي است، مؤثر محيط تلقينات

  . شود مي پيدا جا همين از همه بدخواهيها عداوتها، ها، كينه حسادتها،. مغبونيتهاست احساس و محروميتها

  استثنائي افراد
 العادگي فوق دليل همين به آنها اما ندارد، تأثير آنها در محروميت و مظلوميت كه دهستن استثنايي افراد البته
. گيرد مي روح در را عاملها از بسياري تأثير جلوي قوي ايمان. هست آنها در روحي مصونيته جور اين كه دارند
 و پدر: كنيم مي رضع مثالي مطلب توضيح براي ااينج در. هستند افك حد از باالتر حدي در استثنايي افراد

. شود مي تقسيم خانه اهل ميان لباس و شيريني و ميوه و غذا خانه آن در. هستند فرزندانشان ميان در مادري
 به كه تأثيري نوع ما و پدر قضاوت و فكر با كنند مي پيدا موارد گونه اين در كه تأثيراتي و ها بچه قضاوت و فكر
 يكديگر به نسبت ها بچه كه احساسي آن اما. است سطح دو در نيست، سطح يك در دارد، فرق دهد يم دست آنها

 ناراحت اس كمتر ديگري سهم از لباس يا شيريني يا غذا يا ميوه از او سهم ببيند  كدام هر ها بچه از: دارند
 .آيد مي بر انتقام صدد در كند، مي محروميت و مظلوميت احساس چون و كند، مي گريه كند، مي قهر شود، مي
 روحيه كودكي هايشان بچه دارند ميل هستند، عالقمند فرزندانش سعادت به كه مادراني و پدران است الزم لهذا
 تخم است، كاشتن اختالف تخم تبعيض. نشوند قائل آنها بين تبعيضي هيچگونه اول از باشند، داشته سالم

 و زرده و فشرده محروم بچه آن حرو هم شود مي موجب تبعيض. است كاشتن انتقام  تخم است، كاشتن حسادت
 و پدران. بيايد بار ننر و لوس رنج، زود النفس،  ضعيف غير، به متكي كرده، عزيز بچه آن هم و بشود، ناراحت
 الصحه حفظ و سالمت به توجه اما كنند، مي مراجعه طبيب به بشوند بيمار جسم لحاظ از هاي بچه اگر مادران
 از بچه روح سالمت و بهداشت اهميت كه صورتي در شمارند، مي كوچك را اينها ندارند، فرزندانشان روحي
  . است بيشتر مراتب به بلكه نيست، كمتر بدنش و تن سالمت
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 سوء اثر آنها در ديگري به نسبت  يكي محروميت قهرا كنند مي فكر سطح يك در چون ها بچه است اين غرض
. دارند محبت ديگر نو و كنند مي فكر ديگر نوع است باالتر سطحي در عقلشان و فكر كه مادر و پدر اما گذارد، مي
 برسد كمتر يا نرسد آنها به غذا و شيريني و يوهم اينكه از ، نمي رنج زيادها و كم و محروميتها جور اين از آنها

  . كنند نمي حقارت احساس شوند، نمي  ناراحت
 گردند، نمي واقع محروميتها تأثير تحت اند امت درپ كه استثنايي افراد. است طور همين عينا هم اجتماع در

 خير هميشه كه پدري همان مثل محروميت، و مظلوميت عين در ندارد، تأثير آنها در محروميت و مظلوميت
  . خواهند مي را امت خير آنها باز خواهد مي را خودش فرزندان
 به دست بودند، شكسته را دندانش د،بودن زده مباركش پيشاني به سنگ كه حالي در احد در) ص(اكرم رسول

  : گفت مي و برداشته دعا
  ) 1(»يعلمون ال فانهم قومي اهد اللهم«

  .اند جاهل آنها كه ببخش را آنها و كن هدايت را من قوم خدايا
(مرتضي علي  : فرمايد مي فدك موضوع در) ع

 في مظانها النفس و فدك، غير و بفدك أصنع ما و... آخرين قوم نفوس عنها سخت و قوم نفوس عليها فشحت«
  ).2(»آثارها  ظلمته في تنقطع جدث، غد

 اين فردا كه حالي در كنم چه فدك غير يا و فدك با من و... ورزيدند زهد گروهي و بستند طمع آن در گروهي
  .گردد گسيخته هم از آثارش  تاريكي آن در و است گور جايگاهش بدن
    كند چه فلك جهت، از جست هك آن كند چه فدك جهان از رست كه آن

  پاورقي
   192 ص ،1 ج شهرآشوب، ابن مناقب. 1
  45 نامه البالغة، نهج. 2
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   تبعيضها اخالقي آثار
 گذاشتنها تفاوت تبعيضها،. دارند را خانواده  فرزندان همان حالت مردم افراد ساير اما است، استثنايي افراد در اين
 به كه را دي عده يك روح و كند مي كش انتقام و جو كينه و آزرده و دهفشر اند شده محروم كه را عده يك روح

 در. كند مي كن تبذير و كن اسراف و بيكاره و ر زود و حوصله كم و ننر و لوس اند آمده در بالجهت عزيز صورت
 تاستقام كار، به نسبت حوصلگي كم ديگر طبقه در و دشمني، و نفرت و انتقام كينه و حسد طبقه يك ميان

 پيدا مردم ميان در عدالتي بي اثر در احوالي و او چه مجموعا كنيد فكر. شود مي پيدا تبذير و اسراف نداشتن،
  : شود مي شروع جمله اين با كه اكرم رسول از هست معروفي يدعا. شود مي

  ) 1(»معصيتك بين و بيننا يحول ما خشيتك من لنا اقسم اللهم«
  .گردد حائل ات ينافرمان و ما انيم كه ده بينص ما به ندازها آن تتيخش و خوف از پروردگارا،
 اجتماعي و روحي لطايف و ها نكته چه. معنوي و اخالقي تعليمات ترين آموزنده و بهترين از يكي اسالمي دعاهاي
! خدايا يعن» ظلمنا من علي ثارنا اجعل و «كه هست دعا همين در اي جمله شو مي گفته دعا زبان با كه بزرگ

: نفرمود اكرم رسول. دارد لطيفي نكته جمله اين. كردند ظلم ما به كه بده قرار كسان آن به نسبت را ما تقامان
 ظلم ما بر كه بده قرار كسان آن به نسبت را ما انتقامجويي! خدايا: فرمود بكش، انتقام م ستمگران از! خدايا
  . كردند

 اينكه اثر در بفرمايد خواهد مي. انتقامجويي حس اصطالح به و است دادن مكافات به ميل معني به"ثار"يا"ثأر"
 پيدا ما روح در حالت همينكه. شود مي"ثائر"و انتقامجو و آزرده و فشرده ما روح قهرا ش مي مردم ما بر ظلمي

. كشيد خواهد زبانه آتش يك مثل كرد، واهدخ را خودش ا باشد راه هر به و باشد جا هر و باشد وقت هر شد
 اعماق به موقتا است م شود مي پيدا روح در كه عداوتهايي و ها كينه كه اند كرده ثابت الروح معرف مايعل امروز
   از و كند فراموش آنها خود ظاهر شعور حسب به انسان و برود فرو روح

  
  پاورقي

  .اختالف ياندك با159 ص ،1ج اللئالي، غوالي 1
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 كه است فعاليت مشغول ظاهر، عقل و ظاهر شعور از خبر بي ر اقاعم همان در شود، نمي محو واقعا اما ببرد، ياد

 كشيد، خواهد زبانه روزي هست ما دل در كه آتش اين! خدايا: گويد مي اكرم رسول. بيايد بيرون كند پيدا راهي
 بنا اگر. است شده آتش اين سبب و كرده ظلم ام به كه بسوزد ك همان بسوزد خواهد مي اگر نسوزد، را ديگري

 بلخ در اگر گيرد، نمي ديگر شخ از را شخصي انتقام بگيرد، انتقام خود ظاهر شعور و اراده و عقل با انسان ودبش
 فرمان به بلكه آزاد عقل فرمان به نه انسان كه وقتي اما برد، نمي سرمسگري شوشتر در باشد كرده گناه آهنگري

 رسول. نيست كار در مالحظات اين بگيرد، انتقام بخواهد روح اعماق در شده نشين ته هاي كينه و اه عقده  آن
 در كنيم، سركوب را دشمن كه باشد قدر همان هاي كينه و انتقامها كه كن طوري را ما! خدايا: فرمايد مي خدا

 آزرده و فشرده طبعا ما روح نشود پيدا ها"أرث"و ها عقده ناتوانيها و مظلوميتها و عدالتيها  بي اثر در ما روح اعماق
  ببرد لذت مردم كردن لگدمال از ببرد، لذت از بشود، ظالم و بدخواه و سركش و عاصي و

   متعادل جامعه در متعادل اخالق
 اگر نباشد، موزون و متعادل جامعه اگر مطمئنا و مسلما. موزون و متعادل اخالق از است عبارت عالي اخالق
 موزون فردي و شخصي اخالق نباشد، متعادل و موزون اجتماعي، حقوق و اجتماعي مقررات و اجتماعي سازمان

 كه ممتاز طبقه يعني خاصه طبقه ، حرومم كه نيست مردم عامه طبقه در تنها اجتماعي تعادل عدم اثر. ماند نخوا
 بيكا طبقه اين و شوند، مي عصبي و فشرده عامه طبقه برند، مي زيان هم ا داده اختصاص خود به بيشتر را مواهب

 اشتر مالك معروف فرمان در خاصه طبقه درباره) ع(علي. پرخرج و حوصله كم و شكر نا و ستقامتا كم و هنر بي
  : نويسد مي
 تر، پرتوقع انصاف، و عدالت از متن سختي، هنگام در تر كمك كم سستي، هنگام در تر پرخرج كس هيچ والي يبرا

 واقع مركزي نقطه و دين استوانه همانا. نيست خاصه طبقه از شدايد، در  طاقت كم ناپذيرتر، عذر تر، ناسپاس
  . خاصه به نه باشد معطوف مردم عامه همواره تو توجه. باشند مي مردم عامه دشمن، بر پيروزي مايه و مسلمين
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 كرده تشريح و توصيف ند ا اجتماع جهت بي عزيزهاي كه را ممتاز طبقه يعني خاصه روحيه خوب چقدر) ع(علي
  )1(است

 ناهمواريها شما ميان در و باشيد همسطح و معتدل» قلوبكم تستو استووا«: فرمود كه اكرم ولرس از است حديثي
 و كارها در اگر يعني. بگيرد قرار سطح يك در و بشود نزديك هم به شما دلهاي تا باشد، نداشته وجود تبعيضها و

 ديگر وقت آن. افتد مي فاصله قهرا هم شما ايدله بي افتاد فاصله و شكاف شما بين خدا نعمتهاي و موهبتها
 كريم قرآن. گرفت خواهيد قرار مختلف صف دو در قهرا بگيريد، قرار صف يك در و باشيد هم و همدل توانيد نمي
 قلوبكم بين فألف أعداء كنتم عليك اهللا نعمة اذكروا و تفرقوا ال و جميعا اهللا بحبل اعتصموا و«: فرمايد مي

 بياوريد ياد به را وقت آن. نشويد متشتت و متفرق و بچسبيد الهي ريسمان به مباه همه"إخوانا بنعمته فأصبحتم
 به را شما دلهاي اسالم وسيله به خداوند داشتيد، حسادت و عداوت و كينه هم به نسبت بوديد، دشمن هم با كه
 معلوم مونشمض كه طوري همان آيه اين. بوديد برادر يكديگر با همه كه حالي در كرديد صبح كرد مهربان هم

  . داد مردم به اسالم  دين كه است اتحادي موضوع در است

   اسالم موفقيت راز
  كه اخالقي مكتب يك مانند و داشت مي اخالقي جنبه تنها اگر اسالم گفتم پيش جلسه در
  

  پاورقي
 نهج. (1  ):53 نامه البالغه،

 أسأل و لالنصاف، أكره و البالء، في له نةمعو أقل و الرخاء، في مؤونة الوالي علي أثقل الرعية من أحد ليس و
 وإنما. الخاصة أهل من الدهر ملمات عند صبرا أضعف و المنع، عند عذرا أبطا و االعطاء، عند أقل و بااللحاف،

  .»معهم ميلك و لهم صغوك فليكن. اعمة من العامة لععداء، العده و المسلمين جماع و الدين عمود
. 2  103/عمران آل
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 و تركيب به كاري و پرداخت مي نصايح مواع به فقط است نصيحت و پند و اخالقي پيشنهادهاي فقط كارش
 كه همدل و همفكر و متحد اي جامعه بسازد، نو اي جامعه بتواند كه نبود ممكن داشت، نمي اجتماعي سازمان
 خدا رسول. است ايمان و عقيده د،ده مي پيوند هم به را دلها كه چيزي آن ندارد شك. كند عوض را تاريخ جريان

 به تنها اما آورد،"اهللا اال الإله"پرچم زير در را مردم كرد، ايجاد بود عقيده در وحدت كه را وحدت عامل بزرگترين
 برداشت، ميان از را مشكالت و موانع آن كرد، توجه هم وحدت اضداد و موانع به نكرد، اكتفا عقيده ايمان

 بين از را حقوقي تبعيضات يعني انتقامجوييها و حسدها و ها كينه موجبا و كرد فراهم را دلها نزديكي موجبات
 كه معلول نبود، تبعيضات و عقيده و ايمان كه وقتي مفقود، موانع و شد موجود مقتضي كه وقتي البته. برد

 دموجو هم عمان باشد موجود مقتضي آنكه برخالف شود، مي پيدا خود به خود است هماهنگي و الفت و وحدت
 به فقط اسالم كه كرد فكر طور اين نبايد پس. باشد مفقود هم مقتضي است مفقود مانع اگر اينكه يا باشد،
 تفاوتها و شكافها و تبعيضات و موانع اين بر عالوه نه، كرد، متحد را مردم كرد، ايجاد  واحدي عقيده اينكه موجب

 سوي به بياييد"شيئا به نشرك ال و اهللا نعبدإال أال بينكم و بيننا سو كلمة تعالواإلي «گفت اگر برد، بين از هم را
 را اين اگر است، خير همه براي است،  حقيقت همه براي است، خوب نسبت يك به همه براي كه ايمان و عقيده
 و مساوات ،)1(»اهللا دون من أربابا بعضا بعضنا اليتخذ و «گفت هم سرش پشت كرد، پيشنهاد را توحيد و گفت

  : فرمود الوداع حجة در اكرم پيغمبر. نگيرند خود ارباب خدا غير را ديگر گروهي. كرد پيشنهاد هم ار برابري
. »بالتقوي إال عجمي علي لعربي فضل ال تراب، من آد و آدم، من كلكم واحد، أباكم وإن واحد، ربكم إن الناس أيها«

 پس آمده، وجود به خاك از هم آدم ، تيمهس آدم فرزند همه است، يكي همه پدر يكي، همه خداي! الناس ايها
 برتر عجم بر عرب نژاد كه نكنند خيال عربها ،نيست چيزي تقوا جز شرافت مل ايم، آمده وجود به خاك از همه
 هل أال«: فرمود بعد. است درستي تقو به فقط و فقط برتري ندارد، فضيلت نژادي هيچ بر نژادي هيچ دارد،
  )كردم؟ تبليغ آيا(»بلغت

  
  ورقيپا

 1  .رندينگ خود ارباب خدا ريغ را گريد گروه يگروه: 64 عمران، آل

٨١ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 غايبين به حاضرين پس) 1(»الغائب الشاهد فليبلغ«: فرمود بعد! اهللا رسول يا بله،: گفتند همه"نعم قالوا«

  . برساند بعد نسل به نسلي هر و آينده نسلهاي به حاضر نس برسانند،

  عمومي رفتار در عدالت تأثير
 اخالق و عقايد در كه وقتي زيرا دارد، تأثي هم مردم رفتار در عدالت نبود و بود كه فهميد توان مي جا همين از

 و كند مي فكر كه آنچه مطابق كسي هر) 2("شاكلته علي يعمل كل قل «دارد ت هم اعمال در قهرا داشت تأثير
 از گذشته. اوست روح در آدمي اعمال ريش كند، مي عمل هست روحش در كه حاالتي مطابق و دارد عقيده
 فقر خود شد، ذكر كه دارد را آثار اين اجتماعي  محروميت و غبن احساس و تبعيض و تفاوت و عدالتي بي اينكه

 با بشود ضميمه اگر است، گناه موجبات از يكي خودش ديگر چيز يا عدالتي بي خواه ب چه هر سببش احتياج و
 هم آن از باز اي، عده تجمالت كشيدنهاي حسرت با بشود ضميمه اگر بدتر، رديگ محروميت، و مغبونيت احساس

 كنم  نظاره من و حريفان خورند"مي"كه ديد توانم نمي بگويم درست سخن: گفت خوا هميشه وقت آن. بدتر
 اموال به خيانتها و اختالسها سبب شود، مي گيريها رشوه سبب شود، مي سرقتها سبب ديد، توانم نمي همين

 اينكه براي افرادي كه شود مي سبب شود، مي كارها در تقلب و غش و غل شود، مي گناهها سبب شود، مي موميع
 فرزند به) ع(علي... طور همين و بزنند مرد حساب زير بكنند، دزدي بخورند، رشوه برسانند ديگر اي دسته به را خ

 فان منه، باهللا فاستعذ الفقر، عليك أخاف إني بني يا«: فرمايد مي فقر درباره الحنيفه ابن به معروف محمد عزيزش
  ) 3(»للمقت داعية للعقل، مدهشة للدين، منقصة الفقر
 موجب فقر. است دين نقصان موجب فقر. ببر پناه خدا به او از ترسم، مي تو بر فقر مهيب ديو از من! عزيزم فرزند
  گناه فقر نه، است؟ گناه فقر يعني چه؟ يعني است دين نقصان
پ  اورقي

   34ص العقول، تحف. 1
. 2  84 اسراء،

  319حكمت البالغه، نهج. 3
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 فقر از كه هست گناهان از بسياري. كند مي گناه  به وادار زود باشد نداشته قوي ايمان كه را آدمي فقر اما نيست،

 كفر حد سر به نزديك فقر) 1(»كفرا يكون أن الفقر كاد«: فرمود) ص(اكرم رسول لذا گردد مي ناشي احتياج و
 پريشان را فكر فقر(»للعقل مدهشة«: فرمود را فقر رديگ اثر. كند مي  ضعيف را عزيمت و عاصي را روح فقر). است

 انسان و دهد مي دست از را خود تعادل زن وسايل نبودن و فقر و احتياج اثر در فكر و عقل). كند مي زده دهشت
  . كند مي خيال و فكر پريشاني توليد مصيبتها كه طوري همان. بكند فكر قضايا در خوب تواند نمي ديگر

 تدبير  نخست است كفاف عافيت سرمايه        جست بايد خوش دل از صواب
 شمشير  درست تدبير شكسته زدل يعني         سست بازوي از نيايد قوي

 اما ندارد تأثير آنها در مصيبت ندارد، تأثير آنها در حوادث نيستند، طور اين كه هستند استثنايي افرادي باز البته
 در و مردم، تحقير و  سركوبي و مالمت سبب فقر يعني"للمقت داعية«: فرمود سوم اثر نيستند طور اين كه همه

 با تو كه است اين جمله اين مقصود شايد يا. گردد مي انسان شدن اي عقده موجب و روح پريشاني سبب نتيجه
 به كنم مي ختم را خود سخن خوان خودخواهي بدبختي مسؤول را مردم و كرد خواهي پيدا عداوت مردم

 مرد خودش صعصعه. عبدي صوحان بن صعصعة نام به) ع(علي اميرالمؤم صحابه بزرگترين از يكي از سخناني
. بود سخنوري و خطي مرد. داشتند عالقه او به حضرت است، متقيان يموال اصحاب خواص از است بزرگواري

 ء شي كل من أدل و"گويد مي و كند مي وصف منطق  قوت و بيان قدرت به را او التبيين و البيان در جاحظ
 گاهي طالب ابي علي كه است اين بوده خطيب و سخنور مردي صعصعه اينكه بر باالتر دليلي از"له علي استنطاق

 صعصعه. داختپر مي خطابه ايراد به علي حضور در و كرد مي حركت او و كند ايراد خطابه كه او به كرد مي ليفتك
 اثر در كه حالي در حضرت آن درباره دارد ديگر سخني و خالفت، اول روز در دارد كوتاه سخن يك علي درباره
 در. حضرت آن دفن از بعد مفصل دارد مه سخني و بود، افتاده بستر در حضرت  مرادي شمشير به خوردن ضربت

   به كرد رو خالفت اول روز
  پاورقي

  29ص ،72ج االنوار بحار1
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  :گفت و حضرت آن

 بخالفت تو! اميرالمؤمنين يا). 1("إليها منك  أحوج إليك ولهي رفعتك، ما و رفعتها و زانتك، ما و الخالفة زينت
 خالفت اما رفت باال شدن خليفه با خالفت مقام نيست، افتخاري و زينت تو براي خالفت اما داد، افتخار و زينت
. بود اميرالمؤمنين خوردن ضربت از بعد دوم جمله. الفتخ به ا است تر محتاج تو به خالفت نبرد، باال ترا مقام

 به. نيافت مجال بكند، عيادتي بتواند بلكه آمد. بود متأثر العاده فوق حضرت آن خاص ياران همه مثل صعصعه
 كرده، انبي جمله دو اين با را خود محبت پيام و دل سوز كرد مي آمد و رفت بيمار اطاق در كه كسي وسيله
 صدرك في اهللا كان فلقد ميتا، و حيا أميرالمؤمن يا اهللا يرحمك":گويد مي صعصعه بگو برسان، آقا به مرا: گفت

 در خداوند أميرالمؤمنين يا باشد تو حال شامل ممات و حيات در خدا رحمت"عليما  اهللا بذات كنت لقد و عظيما،
 طرف از: فرمود رسيد، حضرت به صعهصع پيغام. بودي خدا تذا شناساي و عارف تو بود، بزرگ بسيار تو انديشه

 اي كند رحمت ترا خدا) 1(»المعونة كثير المؤونة، خفيف كنت فلقد اهللا، يرحمك أنت و «بگوييد صعصعه به من
 و خدوم پركار، طرف آن از. بودي خرج كم زحمت، كم توقع،  كم بودي، من براي ياوري و يار خوب تو! صعصعه
   بود فداكار

  
  پاورقي

  179 ص ،2 ج يعقوبي، تاريخ.  1
  234 ص ،42 ج االنوار، بحار. 2

٨٤ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 افراد جز مالحظاتي به. كردند دفن شب را) ع(أميرالمؤمنين مبارك بدن. است حضرت دفن از بعد سومش سخن

 ميه. بود صعصعه همين آنها از يكي. نبود دفن هنگام و جنازه تشييع در ديگ كسي اصحاب، خواص از معدودي
 بر و برداشت خاك مشتي ديگر يدست با گذاشت، خود قلب روي را دست يك قبر، كنار آمد شدند، فارغ دفن از

 با مردن اين"أباالحسن يا لك هنيئا".قربانت به مادرم و پدر"أميرالمؤمنين يا  أمي و أنت بأبي":گفت ريخت، سر
 قوي و مولدك، طاب فلقد":دارد هايي جمله بعد .باد ت گواراي حق نزد در مقام اين با پاكي و سعادت همه اين

 علينا يمن أن اهللا فأسأل":گويد مي كه آنجا تا"خالقك علي قدمت و تجارتك، ربحت و جهادك،  عظم و صبرك،
 پيروي تو از بشويم موفق كه بگذارد منت ما بر كه كنم مي مسئ خدا از. "بسيرتك العمل و أثرك، باقتفائنا
 نائل اممق به نرسيد، احدي ك رسيدي چيزي به تو"أحد يدركه لم ما أدركت و أحد، ينله لم ما نلت فق".بكنيم
 لقد ابوالحسن اي ترا باد گوارا"أباالحسن يا لك فهنيئا":گويد مي و م تكرار بار آخر در. نشد نائل كسي كه شدي
 فواهللا بعدك، أضلنا ال و جرك،أ اهللا حرمنا فال"داد قرار بزرگوار و شريف خيلي را تو مقام خدا"مقامك اهللا شرف
 را ما خدا نكند، محروم ببريم با تو وسيله به كه اجري از را ما خدا"رللش مغالق و للخير، مفاتيح  حياتك كانت لقد
 أن لو".بدبختي و شر براي بود قفلهايي خير، براي بود كليدهايي تو زندگي  كه قسم خدا به. نكند گمراه تو از بعد

 شنيده ترا سخن دممر اگر"االخره علي الدنيا آثرو لكنهم و أرجلهم تحت من و فوقهم من الكلوا منك قبلوا الناس
 و جوشيد، مي الهي نعمتهاي آنها قدمهاي زير از و سر باالي از زمين، از و آسمان از شنا مي ترا اگر و بودند

) 1("معه كان من كل أبكي و يدا،شد بكاء بكي ثم"د فريب را آنها دني دنياي نشناختند، را تو قدر كه افسوس
  . گريانيد بود آنجا در را كه هر و - شديدي گريستن -  گريست  خودش بعد

  
  پاورقي

 ذليل و خوار تو از بعد را ما خدا: يعني آمده"أذلنا" "أضلنا"بجاي آن در و 296 و 295 ص ،42 ج االنوار، بحار. 1
  نكند
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  *بيجا تفاوتهاي و بجا تفاوتهاي
 كه بدهم توضيح را جهت اين و كن صحبت مساوات و عدالت معني توضيح و تشريح در خواهم مي لسهج اين در
 باشد افراد بين جامعه در كه تفاوتي نوع هر آيا چيست؟ است مغاير  عدالت با كه تبعيض و اختالف و تفاوت آن

 آنكه يا باشند؟ نداشته گريكدي بر امتيازي هيچ افراد كه است اين عدالت مقتضاي آيا و است، عدالت مخال
  ميانشان در ناروا تبعيض و تفاوت باشند؟ نداشته بيجا امتياز يكديگر ب نسبت افراد كه است اين عدالت مقتضاي
 و بودن روا و بودن بيجا و بودن بجا مل اينكه آن و آيد مي پيش دومي سؤال است دوم اين مقصود اگر و نباشد؟

 و نا باشد اگر اساسي چه بر و رواست و بجا باشد اگر اساسي چه بر فاوتهات و ازاتامتي چيست؟ بودن ناروا
  بيجاست؟

  ) ع(علي نظر از عدالت تعريف
 سؤال. كردم نقل بود شده وجود عدل دربار حضرت آن از كه سؤالي جواب در) ع(علي از كالمي اول، جلسه در
 ذكر هم دليل دو است، افضل عدل كه بود اين بودند داده حضرت كه جوابي عدل يا است افضل جود آيا: بود اين

. كند مي خارج خود محل از را اشياء جود ا و دهد، مي قرار خود محل در را چيزي هر عدل اينكه يكي: بودند كرده
   قرار صف يك و رديف يك در را مردم همه كه است بهتر از دليل اين به عدل كه نفرمود

  
  .است شده ايراد) يشمس يهجر 1341(يقمر يهجر 1381 رمضان 23 در سخنراني اين* 
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 جاي در را يزيچ هر كه است افضل جود از دليل اين به عدل فرمود گذارد، نمي آنها بين  فرقي هيچ و دهد مي
  . دهد مي قرار خود محل و خود

  :گويد مي مولوي
  آبكش باشد كه بيخي هر به ني       موضعش در نعمتي وضع عدل،
  منبعي را بال جز نباشد كه       يناموضع در وضع چبود ظلم
  را خار دادن آب چبود ظلم      را اشجار ده آب چبود عدل
 همه الغاي كه نيست اين عدالت  مقتضاي كه است اين بر مبتني وجود عدل درباره أميرالمؤمنين جواب پس

 كه طوري انهم كه اينجاست استحقاقهاست؟ رعايت عدالت مقتضاي كه است اين بر بشود، افراد بين تفاوتها
  چيست؟ بودن، بيج و بودن بجا استحقاق، عدم و استحقاق مالك كه آيد مي پيش دوم سؤال  كردم عرض

   است زنده اندام يك مانند جامعه
 تشبيه تشبيهات ترين جامع و بهترين از. شوم مي سؤال اين جواب وارد بعد و كنم، مي عرض مطلبي مقدمتا
 دارد اي وظيفه و كار عضوي هر و است جوارح و اعضا از اي مجموعه پيكر، همانطوري. زنده پيكر به است جامعه
 ميان ها حرفه و شغلها صورت به جا احتياج مورد كارهاي مجموع و شود مي تشكيل افراد مجموع از هم جامعه
 فر يكي و دهد مي فرمان يكي: هستند اي درجه و مقام در كدام هر پيكر، ج و اعضا. شود مي تقسيم افراد و اصناف

 هر يعني است، همينطور نيز جامعه را داني مقام يكي كرده، اشغال پيكر در را عالي مقام يكي پذيرد، مي
  نوع يك حتي و وظايف و مشاغل تقسيم و كار تقسيم نوع يك از بشود اداره ميسيست و رژيم هر با اي جامعه
 فرمان ديگر يكي و بدهد فرمان كند اجرا ديگري و بدهد نقشه و كند فكر يكي كه بندي طبقه و بندي درجه

 تميسيس و نظام هر با جامعه. نيست گزيري و چاره را، داني پست ي و كند اشغال را عالي پست يكي بپذيرد،
 بيماري و سالمت نيز جامعه دارد، بيماري و سالمت پيكر. داشت خواهد مخصوص ارگانيزم نوع يك بشود  اداره
 آن اعضاي بين باشد سالم اگر پيكر است، طور همين نيز جامعه دارد، موت و طاطانح و رشد و تو پيكر دارد،

 از تعبير و تشبيه اين. است طور همين شدبا اجتماعي ر داراي و زنده و سالم اگر نيز جامعه هست، همدردي
  :فرمود كه است) ص(اكرم رسول سخنان
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 و بالحمي جسده أعضاء سائر له تد بعض ياشتك الجسدإذا كمثل تراحمهم و تواددهم في المؤمنين مثل«

 كه عضو يك است، تن  مثل هست ايشان بين كه متبادل عواطف و عاليق لحاظ از مؤمنين مثل يعني) 1(»السهر
  .شود مي پيدا خوابي بي و تب و خوانند مي  همدردي به را يكديگر اعضا ساير آيد مي درد به

 چو  قرار نماند را عضوها دگر          روزگار آورد درد به عضوي
 تشبيه چيزي به چيزي كه ها تشبيه در معموال. هست پيكر و جامعه بين مشتركها قدر و ها شبه وجه هم باز
 آن از پيكر به جامعه تشبيه يعني تشبيه اين اما هست، آندو شبه وجه سه حداكثر و دو يا يك شود مي

 نظر از تشبيه اين است  مكنم. كرد ذكر شبه وجه دهها بتوان شايد و هست، شبه وجه ده از بيش هاست تشبيه
  . باشد نظيري بي تشبيه جامعيت

 هم مثل جهت همه از جامعه و پيكر  كه نيست طور اين است، جامعي تشبيه همچو تشبيه اين كه حال عين در
 اقسمته بعضي كنم معني را عدالت اينكه براي امشب. دوتاست پيكر ح و جامعه حكم كه هست مواردي باشند،

  . كنم مي عرض است فرق جامعه و پيكر بين كه

  زنده اندام با جامعه اختالف
 و مقام و محل تغيير دارند، معلومي مقام و ثابت محل كدام هر پيكر، اعضاي كه است اين اختالف موارد از يكي
 يك و عضوند يك پا دس و گوش و چشم از كدام هر مثال. نيستند طور اين اجتماع افراد اما. د نمي شغل و پست
 ديدن هميشه چشم كار. گوش هميشه گوش و است  چشم هميشه چشم. دارند وظيفه يك و دارند ثابت مقام
 بتواند گوش مثال كه ندارد امكان. پا پا، و است دست هميشه دست همچنين. شنيدن  هميشه گوش كار و است
 در و كند پيدا مقام تنزل وظيفه انجام در يكوتاه  واسطه به چشم و كند اشغال را چشم پست لياقت ابراز اثر در

 كليه و كبد و ريه و مغز و قلب از جوارح و اعضا ساير همچنين. دست پا، و ودبش پا دست، گيرد، قرار گوش جاي
   كدام هر روده، و معده و
  

  يپاورق
  .اختالف اندكي با 270ص ،4 ج احمد، مسند. 1
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 وظيفه آن جز و بيشتر، نه اند شده ساخته وظيفه يك براي فقط مكدا هر و دارند تغي قابل غير و ثابت مقامي
 هر و فر هر اند؟ جوارح و اعضا مثل هم افراد آيا چطور؟ اجتماع پيكر اعضاي. نيست ساخته آنها از ديگر وظيفه
 يك و كار يك از بيش و اند شده ساخته كار  يك براي فقط اجتماع؟ در دارند ثابت مقام يك فقط و فقط اي دسته
 ريه و مغز و قلب و پا و دست وظيفه و گوش وظيفه و چشم وظيفه كه طوري همان نيست؟ ساخته آنها از وظيفه

 شغل به بايد صنفي هر افراد است؟  مشخص هم اصناف و افراد وظايف است، مشخص و معلوم كبد و كليه و
 طو اين يا بشوند؟ ديگر شغل و ديگر صنف وارد ندارند حق يا توانند نمي و دازندبپر صنف همان به مربوط معين

 و تشخيص و اي اراده و عقل خود از كدام هيچ جوارح، و اعضا زيرا نيست، طور اين كه است واضح نيست؟
 تام رمظه حكمفرماست، پيكر بر كه هستند روحي آن مسخر ندار مخصوصي سليقه و انتخاب و اختيار و استقالل

 اجتماع  كه است درست. نيستند طور اين اجتماع به نسبت افراد اما. هستند )1("أمرهم ما اهللا يعصون ال «تمام و
 نيز افراد ندارد، سيطره و تسلط افراد يعني خود پ اعضاي بر اندازه اين اجتماعي روح ولي دارد، حياتي و روح هم
  . نيستند اجتماع  روح مسخر اندازه آن

   انسان بودن بالطبع مدني معني
 بعدها. است اجتماعي طبيعتا انسان  يعني است، بالطبع مدني انسان اند گفته قديم ياربس زمانهاي از حكما

 چيست است اجتماعي ذاتا و طبيعتا انسان اينكه از مقصود كه اند شكافته را جمله اين و اند آمده ديگر حكماي
 در كه استعدادهايي كه دارد حيوانات بعضي  لبتها حيوانات و نباتات با را فرق اين انسان كه است اين مقصود اگر

 احتياجات و شود نمي ميسر اجتماعي، زندگي پرتو در جز است مترقب انسان براي كه كماالتي و هست انسان
 زندگي كه است اين مقصود اگر اما و است، درست مطلب البته نيست، شدني رفع تمدن با جز انسان زندگي

 حيوانات بعضي كه طوري همان اختيار و انتخاب دايره از ونبير و قهري و طبيعي و غريزي است امري اجتماعي
 به و قهرا كه اند شده ساخته طور غريزه حسب به اينها هستند، طور اين مورچه و موريانه و عسل زنبور  قبيل از

   خودكار طور
  پاورقي

. 1  6 تحريم،
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 به مخصو وظيفه انجام و اجتماعي زندگاني مسخر و مقهور طوري به آنها مختلف افرا و كنند، مي زندگي هم با

 اين است بالطبع مدني انسان اين از مقصود اگر. است مقهور و مسخر پيكر روح به نسبت عضو كه هستند خود
 بدون انسان كه است اين مقصود اگر پس. نيست گونه اين انسان  اجتماعي زندگي نيست، درست اين است،

 در جز كه است نهفته استعدادها و نيازها انسان در بعالوه نيست، ندگيز ادامه به قادر انفراد صورت به و اجتماع
 و شده نهاده انسان خلقت متن در نيازها و استعدادها اين و رسد نمي  فعليت و ظهور به اجتماعي زندگي پرتو
 تقاللاس با جهت اين ولي است، درست مطلب البته خواند، مي و راند مي اجتماعي زندگي سوي به را انسان همي
 و قراردادي انسان اجتماعي زندگي بگوييم توانيم مي پس. ندارد منافات آ بودن انتخابي و فرد اراده و عقل نسبي

 ژاك ژان. است كرده اختيار و انتخاب  اراده و عقل حكم به خود براي را اجتماعي زندگي انسان است، انتخابي
 كه نظريه همين بر مبني اجتماعي قرارداد نام  به نوشته كتابي اخير قرون اجتماعي بزرگ مفكر و دانشمند روسو

 بر روسو نظريه چند هر. نيست غريزي و قهري آمده، وجود به قرار و توافق با است، قرار انسان اجتماعي زندگي
 ما نظر از دارد، نقشي نيز افراد انتخاب اينكه در اما نيست، قبول ابلق كلي، طور به انسان بودن اجتماعي نفي
 كمال عين در كه است اين غرضم. بپردازم است فلسفي مطلبي كه مطلب اين به خواهم نمي فع. نيست خنيس

 غير و معلوم مقامي و ثابت محلي كدام هر پيكر، اعض كه است كار در هم فرق اين پيكر، و جامعه بين مشابهت
 عضوي چه ك است معين كدام هر يبرا كنند، نمي تجاوز آن از و دارند مشخص و معين  اي وظيفه و تخلف قابل
 پيكر اعضاي. نيستند طور اين كه اجتماع افراد برخ دارد، اي وظيفه و حق چه و باشد، داشته مقامي چه و باشد
 فعاليت سبب به حق اين و دارند ضويتيع  گونه هر حق اجتماع افراد اما هست، كه دارد خاص عضويت حق فقط

 نظر باشند، داشته اي درجه و مقام چه و باشند عضوي چه اينكه نظر از دافرا  تكليف. شود مي مشخص لياقت و
 جامعه به نسبت فرد. نيست معين طبيعي و غريزي شكل به بكنند، اجتماع به بايد خدمتي و شغل نوع چه اينكه
 و اختيار نيست، خاص وظيفه يك به محدود است، باز جلوش است، وسيع فر عمل ميدان. ندارد معين مقام

 پيكر اعضاي. است تغيير و تبديل و تعويض  قابل پستها و شغلها و مقامها نتيجه در و سليقه، و آزادي و تخابان
   فالن حتما بايد تو ننوشته احدي پيشاني به خلقت قانون. كنند مي عوض را جاه شوند، مي متبادل اجتماع
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 فالن بايد تو نشده نوشته كس هيچ يشانيپ به. دهي انجام را وظيفه فالن باشي، مقام و حد فالن در باشي، عضو
 و معمار يكي آن و باشي معلم بايد تو را، ديگر شغل فالن و كار فالن ييك آن باشي، داشته را شغل فالن و كار
 يكي آن و برق مهندس يكي و داروساز يكي آن و طبيب يكي آن و زارع يكي آن و تاجر يكي آن و نجار يكي آن

 چه بايد كه شده نوشته پا و دست و زبان و گوش و چشم پيشاني در كه طوري آن ره،غي و ساختمان مهندس
 طور به و بندي درجه  طبيعي طور به و شده كار تقسيم طبيعي طور به پيكر در اينكه خالصه. باشند چيزي
 را ارهاك خودشان ميان خودشان بشود، بشر خود دست به كار اين اجتماع در اما شده، معين همه جاها طبيعي
 اختيار و اراده همه دارن عقل همه انسانند، همه. است وسيع همه براي هم عمل ميدان. كنند بند درجه و تقسيم
 خود ميان را كارها اينكه آن و آيد مي پيش ديگري سؤال كه اينجاست. اند قائل شخصيت خود براي همه دارند،

 صورت اساسي چه بر دارد داني و عالي و پايين ب هراق كه بنديها درجه و بنديها وظيفه كنند؟ تقسيم جور چه
 براي ك تقسيم براي شود وارد راهي چه از بشر بدهند؟ جا اجتماع در مبنايي و مالك چه روي را افراد گيرد؟
 كار در اجباري و اكراه اينكه آن و هست راه يك فقط! كنند؟ معين قرعه با و بكشند قرعه بايد آيا بندي؟ درجه
 مختلف افراد كند، پيدا ر مسابقه ميدانهاي بلكه مسابقه ميدان شكل زندگي ميدان و بگذارند آزاد را ههم نباشد،
 و لياقت با متناسب و خودش استعداد و ذوق با متناسب ك هر باشند، داشته را مسابقه در شركت حق همه

  . كند حيازت را كاري و شغل و مقام  خودش فعاليت

   بقا مسابقه يا بقا تنازع
 است اين تر كامل و بهتر تعبير. بقاست  تنازع زندگي گويند مي كنند، مي تشبيه جنگ ميدان به را زندگي بعضي

 و جز زندگي بعضي، زعم به. دهد مي مخاصمه و جدال مفهوم بقا تنازع كلمه بقاست مسابقه زندگي بگوييم كه
 انسان بر جبرا تنازعها وسيله به تسالمها اهتعاون است، دشمني و تخاصم انسان، زندگي در اول اصل نيست، جدال

 طبع كه نيست طور اين مطلب بگوييم بايد اجماال نيست، مطلب اين درباره بح مجال فعال. شود مي تحميل
  طبيعت الزمه اما باشد، مخاصمه و جدال زندگي طبيعت الزمه و زندگي
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 الزمه. باشد بقا مسابقه براساس بايد بگيرد قرار صحيح محور بر بخواهد اگر زندگي. هست بقا مسابقه يزندگ

   بگيرد را مرج و هرج جلوي كه اجتماعي نظم د و افراد آزادي: است چيز دو مسابقه
  :بدهم توضيح بايد را اين
 است، مدال ها مسابقه در. را برداري وزنه يا دويدن يا كشتي مسابقه مثال بگيريد، نظر در را ورزشي مسابقه يك

 بهتر را  مسابقه كه كس آن نصيب است؟ كسي چه نصيب ها جايزه اين. است محبوبيت است، خارافت است، جايزه
 سكوي روي دارد حق شخص اين تنها كه نشده نو اش پيشاني در شود مي متولد كه كسي اول روز از. دهد انجام
 شركت بر آزادي همه به دهند، مي همه به را مسابقه در شركت حق بلكه ندارد،  حق ديگر كسي و بايستد افتخار

 لياقت عدم علت به ديگر بعضي و شوند، مي مسا برنده پشتكار و تمرين اثر در بعضيها ميان، آن از. دهند مي
 و آموزان دانش حال است همچنين. مانند مي محروم مواهب آن از مجاهدت تمرين عدم علت به يا و فطري

 معلم طرف از سال آخر و خوان مي درس و شوند يم حاضر كالس سر سال يك مدت در كه كالس دانشجويان
 رد،گي مي عالي نمره يكي شود، مي رد يكي و گيرد مي قبولي نمره: شود مي داده نمره آنها به. شوند مي امتحان

 استعداد و زحمت مقدار با متناسب  كس هر به و شود مي داده كه است امتيازي نمره،. شود مي اول شاگرد ا يكي
 طور به و خلقت حكم به افراد وظايف و دارد فرق پيكر با اينكه حكم به جامعه. شود مي داده رهنم فعاليتش و

 مقام يك و محدود وظيفه يك و آفريده حر و مخ و زادآ را بشر افراد خداوند اينكه حكم به و نشده، تعيين جبري
 حكم به داده قرا فعاليتش و عمل براي وسيعي ميدان نداده، قرار برايش تجاوز و تخلف  قابل غير و معلوم و ثابت
 ار حقوق و مواهب بايد فعاليت و استعداد و لياقت ابراز مسابقه بردن با افراد و است مسابقه ميدان جامعه امور اين

  شك بدون. اند مساوي كارها همه به نسبت استعداد و ذوق لحاظ از مردم همه بگويم خواهم نمي. كنند حيازت
 در كسي هر دليل همين به. هست خا استعداد و ذوق كسي هر در است، متفاوت نظر اين زا مردم استعدادهاي

 از كسي هر كه نيست طور اين ولي. يندب مي كمتر را ديگر بعضي به ع و بيشتر را كارها بعضي به عالقه خودش
 دارد تجاوزي و تخلف قابل غير و ثابت مقام يك و شده ساخته معين كار يك براي فقط كه كند حس و ب اول

  مواهب، و شؤون همه در اجتماع بايد پس. اند چنين پيكر يك اعضاي كه آنطوري
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 و منظم چنان آن اجتماع آن و شود داده همه به مسابقه اين در شركت باشد، داشته را مسابقه آزاد ميدان شكل
 اجتماعي مسابقات در كه گيردب  تعلق افرادي به اجتماعي مواهب و شؤون ميان آن در كه باشد جريان حسن دارا

  . اند داده  نشان خود از بهتري شايستگي و لياقت

   مسابقه آن دور
 يكي و برداشتن، وزنه يا كشتي يا دويدن  قبيل از گيرد مي قرار مسابقه مورد كه عملي يكي: دارد چيز دو مسابقه

: هس جهت دو اين است مسابقه ميدان كه هم جامعه در. شود مي داده مسابقه برنده به كه افتخاري و جايزه هم
 بايد مسابقه مورد امر آن حاال. شود مي داد شخاصا به كه نصيبي و بهره و حظ هم يكي و مسابقه، مورد كار يكي
  جواب و گردد مي حل مطلب بشود توجهي الجمله في اگر كه اينجاست باشد، بايد جايزه آن و باشد چيز چه

 بشر اجتماعي حيات و است مفيد بشر حال به كه چيزهاست همان مسابقه وردم امور اما. شود مي داده سؤال
 باش درستي و تقوي در باشد، فضيلت و علم در باشد، مردم حال به مفيد  كارهاي در ايدب مسابقه. اوست به بسته

 اين برندگان به هاييكه جايزه باشد خدمت و توليد و كار و عمل و سعي در باشد، ادراك و فهم و عقل در
 و زحمت و تلياق و صالحيت حسب به و كار مقدار حسب به آنها ك است حقوقي همان شود مي داده ها مسابقه

 به كه است هايي جايزه مثل در گيرد، مي تعلق افراد به كه حقوقي كه فهميديم اگر. گيرد مي تعلق  استحقاق
 و دهند، مي امتحان سر بر آموزان دانش هب كه است هايي نمره مثل شود، مي داده مسابقات در كنندگان شركت

 افراد اين ميداني چه در است، مالك قسمتي چه رد افتادن پيش و تقدم چيست، مسابقه مورد كه فهميد اگر
 آن دين كه باشد كارهايي در مسابقه بگيرند، نمره و بدهند امتحان خوب بايد را درسي چه بدهند، مسابقه بايد

 به و بدهيم، نمره و جايزه چه به كه فهميم مي خوب فهميديم، را دوتا اين اگر نده،خوا صالح عمل خي را كارها
 و حق گفتم پيش جلسات در اينكه. كمتر كسي چه به بدهيم، بيش كسي چه به ندهيم، نمره و جايزه كس چه

 يدانم همان مسابقه ميدان است، همين نيستند جدا يكديگر از و يكديگرند دوش به دوش اسالم در تكليف
 اشخاص نصيب ه،وظيف و تكليف  مسابقه با متناسب كه است هايي نمره و بهره همان حقوق است، تكليف و وظيفه

  . بشود بايد
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 گوييم مي اينكه كه كنيم درك  درست را مطلب اين و بشناسيم اسالم در را تكليف و حق همدوشي اصل اگر

 درك درست باز و ،)1(»ماسعي إال لالنسان ليس أن و« تكليف و وظ انجام مسابقه يعني است، مسابقه زندگي
 به بكنيم، درك خوب را اينها راگ است، اجتماعي حقوق از شدن مند بهره همان مسابقات جايزه و نتيجه كنيم

 مسائل همه در ما راهنماي روشن چراغي مانند مب اين و ايم برده پي اسالم اجتماعي حقوق مبناي بزرگترين
  . داد خواهد نجات ظلمتها خيلي از را ما و بود خواهد

   مساوات يا عدالت
 معني كه بود اين سؤال. شود مي روشن كردم اول در كه سؤالي جواب و گردد مي معلوم عدالت معني اينجا از

 جامعه در كه تفاوت نوع هر آيا چيست؟ است عدالت مقابل نقطه كه تبعيضي و اختالف و تفاوت چيست؟ عدالت
 و نيست مطلق مساوات مستلزم عدالت يا است، مطلق مساوات عدالت الزمه و است عدالت مخالف شدبا افراد  بين

  تفاوتهاي و تبعيضها كه است اين عدالت مقتضاي و شود گذاشته امتياز و  تفاوت كه كند مي ايجاب عدالت گاهي
 شد معلوم چيست؟ بودن بيجا و بودن بجا مالك است دومي اين عدالت مقتضاي اگر نباشد؟ استحقاق بال و بيجا
 خود جامعه باشند، درجه يك و مرتبه يك و حد يك در نظر هر از مردم همه كه نيست اين عدالت معني كه

 بندي  تقسيم بايد دارد، درجات و مقامات كه وقتي است، پيكر مثل جهت اين در و دارد درجات و مقامات بخود
 به همسابق پاي همينكه است، كردن فراهم مساب زمينه و افراد گذاشتن آزاد منحصر، راه بشود، بندي درجه و

 و فعاليت مقدار اينكه موجب به و نيست، يكسان همه در استعدادها اينكه  موجب به بخود خود آمد ميان
 جلوتر يكي ماند، مي عقب يكي افت مي جلو يكي آيد، مي ميان به تفاوت و اختالف نيست، يكسان كوششها

 و استعدادها تابع هست اجتماع در واهناخ خواه كه تفاوتهايي كه است اين عدالت مقتضاي. تر قبع يكي و رود مي
 همان كدام هر به كنند مي شركت امتح يك در كه دانشجوياني كه است اين عدالت مقتضاي. باشد لياقتها
 و شود داده مرهن مساوي همه به كه نيست اين عدالت مقتضاي است نمره آن مستحق كه شود داده اي نمره
   تبعيض اال و شود داده نمره جور يك همه به باي شود گفته
  يپاورق

  .39/نجم. 1
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  ظلم اين و شده پامال حق ذي حق شود داده نمره مساوي همه به اگر عكس، بر است، ظلم تبعيض و شود مي

 قرار تأخر و تقدم مالك يهنرنماي و  لياقت و استعداد قهرماني مسابقات در كه است اين عدالت مقتضاي. است
  بي و استعداد با بين فرقي و ندببين چشم يك به را هنر بي و هنرمند  كه نيست اين عدالت مقتضاي گيرد،

 يا استعداد و لياقت مبناي بر كه تفاوتها آن و است، عدالتي بي و ظلم عين مساواتها جور اين. نگذارند استعداد
 در نه مساوي حقوقي شرايط در است مساوات عدالت مقتضاي. است گستريداد و  عدالت عين است كار و فعاليت
 آنچه غير در قهرماني  مسابقه يك در يا علمي مسابقه يك در كنندگان شركت ميان نبايد يعني ، نامساوي شرايط
 دهزا اشراف يكي سياه، يكي و است سفيد يكي مثال شود،  گذاشته فرق است لياقت و هنر و استعداد به مربوط
 و قوم و رابتق داور ي معلم با يكي. ندارد يكي و دارد پارتي و توصيه يكي فقير، يك فرزند فرضا يكي و است

 و فعاليت يا استعداد و لياقت به مربوط كه است امور اين گ قرار مالك نبايد آنچه. ندارد يكي و دارد خويشي
 ظلم بدهيم مساوي امتيازي و نمره همه به و گيريمب ناديده را لياقتها و استعدادها اگر. نيست افراد مجاهدت

  ظلم هم باز دهيم قرار قبيل اين از اموري را تفاوت و امتياز مالك ماا بش قائل تفاوت و امتياز هم اگر و ايم، كرده
 كه جمله آن معني است اين. ناروا و روا تبعيضهاي بين فرق و بيجا و بجا تفاوتهاي بين فرق است اين. ايم كرده

 خودش به حقي ذي هر و حق كه است اين عدالت("حقه حق ذي كل إعطاء العدالة":اند گفته عدالت تعريف در
 چيزي هر عدل(» مواضعها االمور يضع العدل «فرم كه عليه اهللا سالم أميرالمؤمنين كالم معني است اين). برسد

. دهد مي قرار صف  يك و درجه يك و حد يك در را همه عدل نفرمود). دهد مي قرار خود محل خ جاي در را
 كامل مسابقه يك دقيق شرايط اجتماعي، حقوق از استفاده راه در و اجتماعي شؤون در كه است اين عدالت
 و ديدن چش يك به و مساوات معني. شود عمل مسابقه يك طبق و شود فراهم اجتماعي  مزاياي همه به نسبت
 علي همه شخصي مالحظات نظر از باشند، در شخصي مالحظه هيچ كه است اين هم گرفتن نظر در برابر را همه

» المشط كأسنان الناس«: فرمود اكرم پيغمبر. باشند السويه علي همه تيطبقا  مالحظات نظر از باشند، السويه
 دمآ و آدم من كلكم واحد، أباكم وإن ربكم إن«: فرمود يا برابرند، باهم همه و) هستند شانه هاي دانه  مثل مردم(

   و عمل و تقوا و فضيلت مبناي غير بر تقدمي و تفاوت و تبعيض و شخصي مال هيچ يعني» تراب من
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 اضافه ها جمله اين از بعد لهذا باشد، بايد ع بر و تقوا و فضيلت بر مبني تقدمهايي اما. باشد كار در نبايد لياقت
 را خون و جنس و نژاد و رنگ امتياز اينكه عين در هم كريم قرآن. »بالتقوي إال عجمي علي لع فضل ال و«: فرمود

 إن«: فرمايد مي سرش پشت ،"لتعارفوا قبائل و شعوبا جعلناكم و انثي و ذكر خلقناك إنا«: فرمايد مي و كند مي لغو
 و عالم هرگز فرمايد مي كريم قرآن. شناسد مي رسميت به را فضايل بر مبتني امتياز و.»أتقيكم اهللا عند أكرمكم
 نجع أم اعرض في كالمفسدين الصالحات عملوا و آمنوا الذين نجعل أم «نيستن مساوي متقي غير و متقي جاهل،

 و كنندگان فساد با اند مصلح و صالح كه را صالح  عمل اهل و ايمان اهل ما كه است ممكن آيا. »كألفجار المتقين
 ممكن آيا دهيم؟ قرار مرتبه يك و رجهد يك در است فساد و خرابي زند مي سر آنها آنچه كه كنندگان خرابي
 قل«: فرمايد مي همچنين بدهيم؟ قرار هوس و ه بندگان و شهوترانها همدرجه و همدوش را تقوا اهل ما كه است
 در كه آنهايي با دانايند و عالم ك آنها آيا بگو(» االلباب اولوا يتذكر إنما يعلمون ال الذين يعلمو الذين يستوي هل

 يا ،)نيستند مساوي كه دارند توجه خردمندان فقط اند؟ هم مان برند مي سر به دانينا و جهل حضيض
  "عظيما أجرا القاعدين علي المجاهدين هللا فضل«فرمايد مي

 يقسمون أهم«: فرمايد مي  زخرف سوره در). است داده برتري عظيمي اجر به نشينان خانه بر را مجاه خداوند(
 بعضا بعضهم ليتخذ درجات بعض فوق بعضهم رفعنا و الدنيا ال في شتهممعي بينهم قسمنا نحن ربك رحمة
  سخريا

 مردم ميان در را گوناگون استعدادهاي تعيش مايه كه هستيم ما اند؟ كرده تقسيم ترا پروردگار رحمت آنها آيا
 بعضي كه شود مي سبب تفاوت و اختالف همين و شود پيدا آنها ميان در طبيعي اخ نتيجه، در تا ايم كرده تقسيم
  )1(كند پيدا استقرار بشر زندگي اجتماعي نظام و گيرند قرار ديگر بعضي مسخر افراد

  استعدادها نظر از افراد اختالفات
 در كه همان اينكه گرفتن نظر در با خصوصا است، آنها تفاوت و افراد طبيعي اختالف خلقت، شاهكارهاي از يكي
 همه كه است  اين نتيجه و دارد، امتياز و تفوق او بر ديگري ديگر، جهت رد دارد،  طبيعي تفوق و امتياز جهت يك

  . يكديگرند به محتاج و يكديگر مسخر
  پاورقي

 اسالمي، بيني جهان بر ي ا مقدمه كتاب  به شود رجوع كريمه، آيه اين مفهوم خصوصا مطلب، اين به راجع. 1
  .نويسنده همين اجتماعي، توحيد به مربوط فصل
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 اند يافته توفيق كه اندازه هر تا و كنند قرار بر را مساوات و عدالت كه است اين كوششان دنيا پيشرفته هاي جامعه

 شخصيت، بي و شخصيت با حال، بي و فعال كودن، و هوش با استعداد، بي و استع با بين كه نيست طور اين
 اين. نيست اين عدالت نيست، اين ساواتم ارندنگذ فرق مساوات و عدل نام به خائن، و خادم امين، غير و امين
  . است ستمگري و ظلم  عين ها نگذاشتن تفاوت جور

  حقيقي مساوات
 باشد، باز مساوي طور به همه براي  ميدان شود، فراهم افراد همه براي مساوي امكانات كه است اين مساوات
 كه اي طبقه هر و هست كه كجا ره در باشد داشته همت كسي اگر تا باشد، فراهم متساويا همه براي زمينه
 كرد كوتاهي كس هر حاال برسد، خود اليق كمال ب فعاليت بروز و استعداد و لياقت پرتو در بتواند هست،
 همه باشد، فراهم همه براي بايد علم تحصيل امكان مثال. برد مي را اش نتيجه نكرد كوتاه كس هر كرده، خودش
 و باشد خواندن درس امكان براي اينكه نه باشد، فراهم همه براي عاليه التتحصي امكانات بروند، مدر به بتوانند
 طور به امكانات طور آن. نباشد ديگري براي و باشد فراهم عاليه  تحصيالت وسايل ييك براي نباشد، ديگري براي

 و علمي استعداد و است گوشه فالن در كه دهقان فالن فرزند براي مثال كه باشد فراهم همه براي  مساوي
 را مقامات جهدر به درجه و پله پله بتواند تدريجا كه باشد  فراهم وسائل هست، وجودش در اي نهفته اجتماعي

 مقام به برسد است  خوب اش اجتماعي استعداد اگر و علمي، رشته يك در تخصص مقام به مثال برسد تا كند طي
 براي نباشد، مساوي افراد  همه عمل، شرايط و مكاناتا لحاظ از كه است اين ناروا تفاوت و تبعيض. مثال وزارت
 همه با ديگري و ماندن پايين به باشد محكوم يكي نباشد، يديگر باشد، ترقي نردبان بر رفتن باال امكان يكي
  . بنشانند اجتماع مجلس صدر بر و بگيرند را دستش ليا عدم

  :گويد مي سعدي
  رفتند فرا اي شهگو از كس هر       شام در اي فتنه افتاد وقتي

  رفتند پادشا وزيري به         دانشمند روستازادگان
  رفتند روستا به گدايي به         عقل ناقص وزير پسران
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 معلوم هنر و دانش قدر بريزد هم به اوضاع و بيايد پيش اي فتنه كه موقعي در فقط كه نباشد اي گونه به جامعه
 اين حقيقت. بروند  گدايي به وزير عقل ناقص پسران و برسند وزيري به دانشمند روستازادگان  وقت آن و گردد،
 امكانات اوال كه اي جامعه حكمفرماست، آن رب مساوات  قانون كه اي جامعه متعادل، و عادل جامعه كه است

 هك كند مي رفتار افراد با آن عمل در يعني - كند مي رفتار عدالت با ثانيا و كند مي فراهم افراد  همه براي مساوي
 كه باشد طور اين بايد هميشه اي جامعه همچو شود، مي ر معموال صحيح قهرماني و علمي مسابقه يك در

 طور اين بايد هم و برسند، وزيري مقام به دانشمندي از بعد و بشوند دانشمند بتوانند تعداداس با روستازادگان
 نظر از اكرم رسول دستور مطابق كه اي جامعه. كنند سقوط و بمانند عقب وزير عقل ناقص پسران كه باشد

 هل قل «مصداق  تامتيازا كسب نظر از و باشند شانه هاي دانه مانند المشط كأسنان همه مساوي، امكانات
 آمنوا الذين نجعل أم «مصداق و"أتقيكم اهللا عند أكرمكم إن«مصداق و» يعلمون ال الذين و يعلمون الذين يستوي

  . باشد طور همين بايد خود به خود باشند،"كالفجار المتقين نجعل أم اعرض في كالمفسدين الصالحات عملوا و
 أئمة نجعلهم و اعرض في استضعفوا الذين  علي نمن أن نريد و «مصداق مگر نشد؟ طور همين اسالم صدر در مگر

 عبداهللا بيلق ا متقي و دانشمند غالمزادگان و غالمان اسالم صدر در مگر نگرفت؟ صورت) 1(»الوارثين نجعلهم و
 وليد و ابولهبها و ابوجهلها مانند نااليق كن فصل ح شخصيتهاي مگر نرسيدند؟ بزرگواري و سيادت به مسعود بن
 سادات و قوم، سادات عمل و تقوا و لياقت نيروي به غالماني و دستان زير مگر ننشستند؟ خاك به ها مغيره بن

  نشدند؟ سرنگون چاهها در قوم فاسد و نااليق

   اسالمي طبقه بي هجامع
 است، قائل ممات و حيات است، قائ شخصيت جامعه براي و اجتماعي است ديني اينكه با مسلم طور به اسالم

 و است قائل فرد مصلحت بر جامعه مصلحت تقدم به است، قائل مفسده و مصلحت است، قائل شقاوت و سعادت
 واقعي امتيازات و حقوق اسالمي اجتماعي  نظام حال، عين در اينها همه با است كرده لغو را طبقاتي امتيازات

 جه مفكرين برخي مانند شمارد، نمي ناچيز اجتماع مقابل در شخصي نظر از فر گيرد، نمي ناديده را افراد
  نه است حق ذي جامعه است، جامعه هست چه هر است، هيچكاره فرد گويد نمي
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 است، قائل اختصاصي حقوق اسالم مسلم طور به. فرد نه است اصيل جامعه فرد، نه است مالك جامعه فرد،
 جامع در فرد كه داند نمي اين به را عدالت است، قائل استقالل و اصالت فرد براي است، قائل اختصاصي مالكيت

 اين حكم به و باشد فراهم هميشه كامل دصد مسابقه يك شرايط كه داند مي اين به را عدالت بشود، نابود كلي به
 البته. شود اعطا افراد به اختصاصي حقوق و امتيازات گيرد مي صورت فضيلت تكليف و كار ميدان در كه مسابقه

 به مربوط كه گذاشتنهايي تفاوت و امتيازها با اسالم كه است اين نيست ترديد قابل وجه هيچ به كه چيزي آن
 كرده، مبارزه خود دستورهاي رد تنها نه كرده، مبارزه شدت به نيست حق راه در دجها و علم و تقوي و عمل
 اي جامعه يعني تبعيض، بي جامعه يعني اسالم، طبقه بي جامعه است بوده طور اين دين بزرگ پيشوايان عمل
 و لياقتها و مكتسبات و امتيازات  حتي كه تفاوت بي جامعه نه است، اعتبار بي آن در موهوم امتيازات  كه

  . شود مي رفتهگ  ناديده اجبارا آن در نيز استعدادها

   ذلفا و جويبر
 تربيت به و فراگرفت را اسالم معارف يعني شد، خوب اسالمش و آورد اسالم و آمد مدينه به يمامه اهل از مردي

 چون و مستم، و فقير رنگ، سياه شكل، بد قد، كوتاه بود كه مردي. بود جويبر مرد اين اسم. شد تربيت اسالمي
 مسجد در مدتي نداشت، مسجد جز اي خانه  حقيقت در و خوابيد مي مسجد رد شبها نداشت، مدينه در را كسي
 جويبر مثل هم آنها كه شدند پيدا مسلمانان از ديگر اي عده يعني كرد، دايپ خودش مثل رفقايي كم كم بود،
  . دبردن مي بسر مسجد در شبها موقتا جويبر مانند نيز آنها اكرم رسول دستور به و غريب، هم و بودند فقير

  حتي و نيست خوابيدن جاي باشد، پاكيزه بايد مسجد رسيد دستور خداوند  طرف از. شد زياد شان عده تدريجا
 شود، بسته درها همه زهرا فاطمه و مر علي خانه در استثناي به است باز مسجد سوي به ها خانه از كه درهايي

 مسجد احترام كه بشود آمد و رفت مسجد هب ليمعمو درهاي از فقط شود، مو مسجد به ها خانه از آمدها و رفت
 زير در آنها و زدند و بزنند، اي گوشه در سايباني فقير و خانه بي عده اين براي داد دستور خدا رسول. بماند مح
  صفّه اصحاب به هم آنها و شد مي خوانده صفه آنجا و بردند مي بسر سقف آن
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  . شدند معروف
 را آنها زندگي و كردند مي محبت آنه به مسلمين افراد همچنين و خدا رسول. بود صفه اصحاب از يكي جويبر
 اح هم گرفتي، مي زن كه بود خوب چقدر! جويبر: فرمود و كرد جويبر به نگ اكرم رسول روز يك. كردند مي اداره

 شود، نمي من زن كسي! اهللا رسول يا: گفت. آخرت و دنيا كار در بود تو كمك زن آن هم و شد مي رفع تو جنسي
 قد اهللا جويبرإن يا«: فرمود بشود؟ من زن كه كند مي رغبت زن كدام جمال، نه و مال نه نسب، و دارم حسب نه

 في كان من باالسالم أعز و وضيعا، الجاهلية في كان من باالسالم و شريفا، الجاهلية في كان من باالسالم وضع
 برد باال بود پايين سابق در كه را چيزها بسيار بهاي. داد تغيير را ارزشها اسالم سبب به اوندخد! جويبر. "الجاهل

 و بودند محترم جاهليت غلط نظام در افراد از بسياري. آورد پايين بود گذشته در كه را چيزها بسيار بهاي و
 بلند را آنها اسالم و بودند ارزش يب حقي جاهليت در بسياري و انداخت اعتبار از و كرد سرنگون را آنها اسالم
 من اهللا خلقه آدم إن و آدم، من  عجميهم و عربيهم و قرشيهم و أسودهم و أبيضهم كلهم اليوم فالناس«. كرد
 سياه و سفيد كه كند مي نگاه ه به چشم آن به اسالم. هستند كه شوند مي شناخته طور همان مردم امروز. »طين
 مردم محبوب! جويبر اي. شده آفريده خاك از هم آدم و اند آدم فرزندان همه جمع و عرب و قرشي غير و قرشي

 در كه انصار و مهاجر مسلمين از كس هيچ و خدا، امر به نسبت باشد تر مطيع كه است كسي خدا نزد در
 كن ركتح: فرمود بعد. تقوي مقياس و ميزان به مگر ندارند برتري تو بر كنند مي زندگي و هستند خود هاي خانه
 خود براي ذلفا تو دختر از كه فرستاده تو پيش مرا خدا رسو بگو او به انصاري، بيدل بن زياد خانه به برو

 مدينه اهل و انصار محترمين از زياد. رفت لبيد بن زياد خانه به خدا رسول دستور به جويبر. كنم خواستگاري
 دادند اجازه. خواست ورود اجازه. بودند اش خانه در اش هقبيل و قوم از اي عده شد وارد جويبر كه وقت آن در. بود
 زياد علني؟ يا بگويم محرمانه ر آن دارم، پيغامي خدا رسول طرف از: گفت و زياد به كرد رو. نشست و وارد و

 خواستگاري براي فرستاده مرا خدا رسول: گفت. بگو علني البته است، من افتخار مايه خدا رسول پيغام: گفت
 كه پرسيد تعجب با زياد. ببرم پيغمبر براي را خبرش تا بگو گويي؟ مي چه تو حاال. خودم براي لفاذ دخترت
 رسم آخر: گفت. بندم نمي پيغمبر به دروغ كه من. فرستاد پيغمبر يبل: گفت! خواستگاري؟ به فرستاده ترا پيغمبر

  خودم من و برو تو. انصار از خودمان هاي شأن هم غير به بدهيم دختر كه نيست نيا ما
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 به خداوند  كه بود فرموده پيغمبر آنچه در كرد مي فكر طرفي از. آمد بيرون جويبر. كنم مي قاتمال را پيغمبر
 ما گفت كه كرد مي فكر مرد اين سخن به طرفي از و برد بين از را انساب و عشاير و قبايل به تفاخر اسالم وسيله
. دارد مباينت قرآن تعليمات با مرد اين حرف گفت دخو با. بدهيم دختر خودمان همنشأنهاي غير به نداريم رسم
 نبوه ظهرت بهذا ال و القرآن، نزل بهذا ما واهللا":شد شنيده او از جمله ا آهسته رفت مي كه طوري همان
 مبعوث سخناني چنين براي پيغمبر. گفت لبيد بن زياد كه نيست اين قرآن در نازله تعليمات كه خدا به("محمد
 را حرفها اين زياد دختر ذلفا كرد، مي زمزمه خود با را سخنان اين و رفت مي جويبر كه طور همان). است نشده
 دروغ جويبر كه قسم خدا به: گفت دخترك. كرد نقل را قضيه عين زياد بوده؟ چه قصه پرسيد پدرش از شنيد،
 را جويبر بفرست. باشد شنيده يأس جواب كه حالي در پيغمبر پيش برگردد جويبر كه نكن كاري. گويد نمي

: گفت و اكرم رسول حضور  رفت شخصا خودش. برگردانيدند خانه به را جويبر و كردند را كار همين. برگردانند
 طبقه هم و همشأن و كفو به جز نداريم رسم ما آخر و آورد تو طرف از پيغامي همچو جويبر! قربانت مادرم و پدر

! زياد)(1(»المسلمة كفو المسلم و المؤمن كفو نالمؤم و مؤمن جويبر زياد، يا«: فرمود. بدهيم دختر خودمان
) است مسلمان زن همشأن و كفو مسلمان مرد و است مؤمنة زن همشأن و كفو مؤمن مرد و است مؤمن جويبر

 راضي بايد من: گفت ذلفا. كرد نقل دخترش براي را قضايا و برگشت زياد. نشو دخترت ازدواج مانع خياالت اين با
 سنت طبق و برد خود قوم ميان به و گرفت جويبر دست زياد. ام راضي من فرستاده را او پيغمبر چون و باشم،

 برايش لو همه با اي خانه خودش زياد نداشت، خانه جويبر چون. داد سياه فقير مرد اين به را خود دختر پيغمبر
 خود براي هم لباس دست دو فرستاد، شوهر خانه  به جهاز آن با را او و داد جهاز دخترش به آراست، و كرد تهيه

 گزاري شكر و رضايت حالت روحش در شد تشريفات  آن با عروس حجله وارد جويبر كه وقتي. كرد فراهم جويبر
 به سپاسگزاري و شكر حالت. شد پيدا كرد عزيز را او اينقدر اسالم واسطه به كه احديت  اقدس ذات به نسبت
 يك بود، سپاس و شكر و نياز و راز مشغول صبح تا و رفت خانه از اي گوشه به كه بود شديد آنقدر حق درگاه
 سرور و وجد حال اين در روز شبانه سه. كرد روزه قصد شكرانه، به را روز آن. شده صبح ديد كه شد متوجه وقت

  خانواده كم كم. بود معنوي
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. رساندند خدا رسول اطالع به را قضايا. باشد نداشته  زن به احتياجي مرد اين نكند كه افتادند ترديد به عروس
 اثاث و فرش با وسيع خانه آ وارد كه وقتي! اهللا رسول يا: گفت پرسيد، او از را جريان و خواست جويبر اكرم رسول
 و غريب آدم من كه افتادم فكر به داشت، تعلق من به اآنه همه كه ديدم خود برابر در زيبا دختري و شدم كامل

 نعمت همه اين پاس به خو فرمود، تفضل من به اسالم وسيله به طور اين خداوند و هستم شهر اين در فقيري
  كه بودم حال اين در روز سه تا. گرفتم روزه شكرانه به نيز را فردايش. برم بسر عبادت حال به صبح تا را شب اين

  . رفت خواهم خود خانواده نزد بعد اين از البته. گرفتم مي روزه را روزها و كردم مي عبادت كرانهش شبها

   ناهمواريها بردن بين از به اآرم رسول عنايت
 و تفاوتها كه داشت زيادي عنايت حضرت بينيم مي كنيم مي مطالعه) ص(اكرم رسول بزرگوارانه شيوه در كه وقتي

 پيشي و فضيلت و عمل در مسابقه نامش آنچه به ربطي و مردم ميان در بود شد عادت تدريجا كه را اختالفهايي
 و پست و ناهمواريها ايجاد كه بود داتيعا صرفا و نداشت) 1(»الخيرات فاستبقوا «كه است خيرات در گرفتن

 هم دور به حلقه و گرد مجالس در كه داشت  عنايت مثال. كند معدوم و ببرد بين از كرد، مي بيجا بلنديهاي
 هرجا ش مي مجلس وارد وقت هر كه كرد مي تأكيد و داد مي دستور باشد، نداشته  پايين و باال مجلس بنشينند،

 اگر نياوريد، فشار نقطه آن به و نكنيد  حساب خودتان جاي را معين نقطه يك نيد،بنشي همانجا است خالي كه
 ش مي مانع شدند مي بلند اگر گاهي و شوند، بلند پايش جلوي كه آمد نمي  خوشش شد مي مجلسي وارد خودش
 پياده آن كند، حركت همراهش اي پياده  هست سواره كه وقتي شد نمي حاضر بگيرند، قرار كه كرد مي امر را مردم

 كند، حركت ركابش در پياده آن شد نمي حاضر بهرحال، بيا، ما از بعد يا جلوتر تو گ مي او به يا و كرد مي سوار را
  . دوشيد مي شير بز از خودش دست با و نشست مي خاك روي به

  نبوي سيره اجتماعي جنبه
   حضرت آن فروتني و تواضع به حمل و بكنيم اخالقي تفسير را اينها همه است ممكن
  پاورقي

  .148/بقره
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 خداست بنده و خدا عبد اينكه از آني او بود فروتني و تواضع درجه منتها در حضرت آن كه ندارد شك. بكنيم
 ال و م ال و ضرا ال و نفعا لنفسه يملك ال «كه ضعيف عبدي حق عظمت برابر در را خود هميشه شد، نمي غافل
 آن تاريخ. است مهربان و متواضع خدا نبندگا به ن چقدر است جور اين كه كسي. ديد مي) 1(»نشورا ال و حيوه

 به زني. خالق به نسبت ذلت اظهار و عبوديت و خلق، به نسبت  مهرباني و فروتني و تواضع از است پر حضرت
 مثل گيري، نمي را خود اينكه آن و داري عيب يك فقط است، خوب چيزت همه تو كه كرد عرض  حضرتش
 أعبد عبد أي«(است تر بنده من از بنده كدام: فرمود نشيني مي زمين روي كني، مي رفتار خودت با بندگان

 نشان قرائن اما دارد، فروتني و اخالقي جنبه حضرت آن خودشكنانه و متواضعانه سيرت كه ندارد شك) 2)(»مني
 همين احترامات، همين كه داشته توجه. داشته توجه زياد هم قضايا ا اجتماعي جنبه به اكرم رسول كه دهد مي
 تأثير چقدر آورد، مي وجود به اف ميان ضخيمي ديوار چه رسد مي نظر به كوچك كه عادات همين عناوين، و قاال

 آورد مي وجود به سنگالخها و بلنديها و پست و ناهمواريها كه همينهاست. كند دور هم از را دلها اينكه در دارد
 و عيني امور به شود مي منتهي امر  نهايت در است، خيالي و اعتباري امور رشته يك امر بادي در كه همينها
 داشتيم استادي. كارد مي دروغي القاب و عناوين همين و غلط احترامات را ناروا تفاوتهاي اولي تخم. خارجي
 و عناوين با مبارزه آن و گرفت، صورت خوب كار يك اخير قرن نيم در كه داشت دهعقي زاهد، و متقي بسيار
 شد قرار. آمد فرود منزلي در ظهر بودند همراه اصحابش كه حالي در مسافرتها از يكي رد خدا رسول. بود القاب

 عهده به فندگوس بريدن سر: گفت اصحاب از يكي شو استفاده گوسفند آن گوشت از ناهار و شود ذبح گوسفندي
 از هيزم دنكر جمع: فرمود خدا رسول. من با گوشت پختن: گ سومي. من با آن پوست كندن: گفت ديگري. من

 افتخار كمال با خودمان ما بنشينيد شما نكشيد، زحمت شما! اهللا رسول يا: كردند عرض اصحاب. من با صحرا
  شما دانم مي: فرمود. نيستيم شما زحمت به راضي ما كنيم، مي را كارها همه

  
  پاورقي

  .است مشهور و توبه، صيغه جزء. 1
  .16 ص االخالق، مكارم. 2
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 در ببيند را كه اش بنده از ندارد خوش خداوند)(1(»أصحابه بين متميزا يراه عبده من يكره اهللا إن «لكن كنيد مي

 ائمه و اكرم رسول سيرت در). است شده قائل ديگران به نسبت امتيازي خود براي يارانش ميان در كه حالي
 به كوچك ابتدا كه را عادتها گونه اين داشتند وششك رساند مي كه است زياد قبيل اين از داستانها و قضايا اطهار
  . كنند هموار گردد، مي حقوق در بيجا تفاوتهاي منشاء همينها و رسد مي نظ

   سخن خالصه
 و پايينها و باال و بلنديها و پست و ناهمواريها كه است اين مساوات و عدالت معني كه شد اين سخن خالصه

 و اختالفها آن اما و برود، بين از و شود محو بايد است ظلم و زور يا عادات و سنتها منشأش كه تبعيضهايي
 در كه طوري همان بماند، محفوظ بايد  ستا افراد فعاليت و كار و عمل و استعداد و لياقت منشأش كه تفاوتها
 اجتماعي امكانات باشد، جور يك همه براي باشد، همسطح و مساوي باشد، همو بايد مسابقه دانمي ها مسابقه

 به كه آنجا شود فراهم همه براي بايد اجتماعي مسابقه در شركت شرايط شود، فراهم بالسويه همه براي بايد
 يك مسابقه در اما. شندبا مساوي بايد و هستند  مساوي همه است مربوط اجتماعي امكانت يعني مسابقه ميدان
: دهندگان مسابقه خود به است مربوط نيست، مسابقه شرايط يا مسابقه ميدان به مربوط كه هست ديگر چيز
. دارد تربيش تمرين  سابقه يكي است، كوشاتر و تر همت با و تر عزيمت با يكي الغرتر، يكي است، تر چابك يكي
 نتيجه در و گذاشت احترام آنها به بايد. گرفت ناديده را آنها نبايد و دارد دخالت مسابقه نتيجه در تفاوتها اين

 نظر از و است مسابقه ميدان بلنديهاي و پستي منزله به كه اموري درباره. آيد مي پيش تأخر و تقدم كه اينهاست
 كه مطالبي مناسبت به بعد جلسه در. كنم بيان نشد فرصت هك هست زيادي مطالب شود، محو است خوب اسالم

 بدانيم رزاق را خدا بايد ما اينكه كه كنم مي خداوند رزاقيت به را مختصري بحث شد گفته جلسه پنج اين در
  چيست؟ شد، بحث جلسه چند اين در كه تكليف و حق مسأله با عقيده اين رابطه چ يعني
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  *الهي رزاقيت
  بود برده فرو فكرت به سر پدر       بود برآورده دندان طفل يكي
  بگذارمش كه نباشد مروت       آرمش كجا از برگ و نان من كه
  گفت مردانه چه را او زن نگرتا     جفت نزد سخن اين گفت بيچاره چو

  دهد دندان كه كس آن هر       دهد جان تا ابليس هول مخور
  مسوز چندين تو رساند روزي كه       روز خداوند آخر تواناست دهد نان

  هم است روزي و رعم نويسنده       شكم اندر كودك نگارنده
  

  !خدا؟ آار در دخالت
 و دانيم مي رزاق و خالق را خدا و هستيم موحد اينكه حكم به ما كه باشد شبهه اين بعضي ذهن در است ممكن

 روزي هم او خداست، روزي متكفل و رزاق فرمايد مي صراحت با كريم قرآ ما آسماني مقدس كتاب اينكه حكم به
 ،)2(است گرفته عهده به را او روزي و رزق خداوند آنكه مگر نيست اي جنبده هي رسان، روزي هم و است آفرين

   و سهم از است عبار كرده ضمانت و گرفته عهده به را آن خداوند كه روزي و رزق طرفي از
  

  پاورقي
  .است شده راديا) يشمس يهجر 1340(يقمر يهجر 1381 رمضان 24 شب در يسخنران نيا*

 هو. 2  ).6 هود،(رزقها اهللا علي إال  االرض في دابة من ما و) 58 ذاريات،(»المتين القوه ذو الرزاق
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 نوع هر از اعم هم مردم حقوق دهد، ادامه خود وجود و خود بقاي به بتواند تا برسد بايد مخلوقي به كه نصيبي
 كه مسائلي درباره ام كه ندارد لزومي پس ببرند، بايد كه نصيبهايي و سهمها همين به است مربو باالخره حقوقي
 حق بلكه كنيم، معين تكليف و كنيم فكر استخد به مر و است مردم نصيبهاي و ها سهميه و ارزاق به مربوط
 را خدا كار اس، توحيد اصل با منافي و خداوند كار در كردن دخالت نوع يك اين كنيم، ف باره اين در نداريم
 در. است رساني روزي و آفريني روزي خدا كار و خداوند، رزاق به داعتما و توكل ما كار كرد، واگذار خدا به بايد

 به و اوست كبريايي و قدوسيت شايسته  كه طور آن بشناسيم را خدا اگر ما كه كنيم مي عرض شبهه اين جواب
 و مخلوق كه نكنيم وصف طوري را او و ببريم پي ماست توانائي در كه اندازه  آن او علياي صفات و حسني اسماء

 منافات را، بندگان وزير او تكفل و او رزاقيت كه فهميم مي وقت آن كنيم، مي وصف را خودمان مثل عاجزي
 فكر چيست عدالت مقتضاي اينكه و عدالت درباره و خودمان تكاليف و حقوق دربار باشيم مكلف ما اينكه با ندارد
 و كنيم كوشش حقوق احقاق براي كه باشد واجب ما بر باشيم، داشته وظايفي باره اين در كه ندارد منافات كنيم،
 كه كريم قرآ خود داشت، مي منافات اگر و. بفهميم را عدالت و حق معني كه است همين كوشش درجه اولين

 تربيت و شاگردان كه حق اولياي كرد، نمي  واجب را كوشش و عمل و سعي كرده وصف رزاقيت به را خداوند
 ديني مقررات و قوانين در داشت، مي منافات اگر ند، كرد نمي فداكاري و جانبازي ح احقاق براي قرآنند يافتگان
 انفاق دستور داشت، مي منافات اگر شد، نمي وض حقوق آن تحصيل براي تكاليفي و مردم حقوق براي مقرراتي

 رزاقيت در شركت كار، اين آيا شود؟ كمك مردم روزي و رزق به كه است اين جز ص و انفاق مگر. رسيد نمي
  ! است؟  گرفته عهده به خودش كه كاري در است خداوند اعانت و خداوند

  انسان به خدا قياس
 خودش در كه كيفيتي همان به را خود  حاالت و صفات و كند مي نفس به قياس كه دارد را حالت اين طبعا بشر

 خودشان در كه اساتياحس تمام كنند مي گمان عمر اول سنين در اطفا. كند مي فرض خودش غير در هست
 طفل. است باالتر كه اييآنه چه و آنهاست حد از تر پائين كه آنهايي چه هست هم ديگر موجودات در هست
  عصباني كه گاهي لذا شوند، مي متألم مثال زدن از و دارند خود مثل احساساتي او بازيهاي اسباب كند مي خيال
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 به هم و دهد مي تر پايين موجود به هم را، خود حد است، طور همين هم باالتر به نسبت. زند مي را آنها گردد مي

  .باالتر

  تنزيه اصل
 بايد). 1(»ء شي كمثله ليس «است تشبيه  نفي معني به تنزيه. است تنزيه توحيد، اركان از يكي توحيد مسأله در

 و رزاقيت و اراده  به و ن،بود بصير و سميع به و قدرت، و حيات و علم به را خداوند اگر كه باشيم داشته توجه
 متفاوت ما بودن عالم با است عالم اگر. كنيم فرض انخودم مخلوقي مانند و شبيه را او نبايد كنيم مي وصف غيره
 خداوند رزاقيت حق،  صفات ساير و مشيت و اراده و حيات و قدرت است همچنين نيست، كار در شباهتي و است
  . است طور همين هم

  هيال ضمانت و تعهد
 با دهيم، مي نسبت الهي اقدس ذات به  كه رساني روزي و رزاقيت و الهي ضمانت و تعهد كه بدانيم بايد اينقدر

 يك شد كسي مخارج دار عهده و رزق كفيل انساني اگر. نيست گونه يك انساني  تكلفهاي و ضمانتها و تعهدات
 در همينكه. اوست كامل ذات شايسته كه ستا ديگر نحوي به بود روزي ضامن و كافل خداوند اگر و است، نحو
  )2(»رزقها اهللا علي إال اعرض دابة من ما و «خوانيم مي قرآن

 اهللا. مخلوق يك نه است"اهللا"گرفته عهده به كه آن كه شويم متوجه ديبا) است اهللا برعهده اي جنبده هر رزق(
 از جزئي كه مخلوقي تعهد با دارد  فرق او تعهد پس. است مخلوقات و نظامات اين آفريننده كه كسي آن يعني
 طرز بين است فرق. كند مي پا و دست ظامن  اين داخل در و است نظام اين موجودات تأثير تحت و نظام همين
 كه كس  آن اراده و فعل با است نظامات اين تابع و محكوم و نظامات اين جزء و نظام اين داخل در كه كسي فعل
 جهان كلي نظامات كه ببينيم بايد پس. نيست  نظامات همين صورت به جز قهرا او فعل است، نظامات اين خالق

  . است عالم نظامات شناختن خدا رزاقيت و خدا فعل شناختن است؟  هچگون و است اصولي چه بر
 ما   اي وظيفه  عالم اجزاي ساير مانند و هستيم نظام اين جزء و عالميم جزء خودمان

  پاورقي
  .11 شوري،. 1

. 2  .6 هود،
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 يا و كرده وظايف آن به موظف را ما خلقت قانون داريم حقوق و ارزاق درباره عالم در ما كه هم وظايفي. داريم
 گياهان در  كه تغذي و جذب قوه. است خداوند رزاقيت شؤون از است، ساخته موظف آن  به را ما شريعت قانون
 سوي به را آنها و جاندارهاست در كه ها ريزهغ و ميله ،است انسان و حيوان و گياه در كه تغذيه جهازات است،
 با را جاندارها اي كه خداست. باشند مي خداوند رزاقيت مظاهر و خداوند رزاقيت شؤون از كشاند، مي غذايي مواد
 عالم اين غذايي مواد و آب و هوا از بتوانند كه  آفريده مختلف قسمتهاي در انگيز حيرت تجهيزات همه اين

 يحتاجهاي پي در كه كرده مسخر رغبتها و ميلها سلسله يك وسيله به را جانداري هر داستخ. كنند دهاستفا
 به احتياجشان كه باشند داشته توجه خودشان آ بدون كنند، تالش هميشه ميلها اين ارضاي براي و بدوند خود
 حق بايد خودش اينكه هب انسان اساحس و انسان اراده و عقل. است كار ر د اي فلسفه  چه و چيست براي امور آن

 ديگران حقوق به احترام و خود حقوق حفظ و استيفاء درباره شريعت وسيله به كه تكاليفي كند، حفظ را خود
 به متجاوزين برا در كه ايستادگيهايي كند، مي خود هاي بهره و حظوظ و حقوق درباره بشر كه تالشهايي دارد،
 كه اي فكري تالشهاي نگارد، مي زمينه اين در كه كتاب كند، مي حقوق بارهدر كه فكرهايي كند، مي خود حقوق

 في دابة من و «تجليات و خداوند رزاقيت مظاهر و شؤون همه و همه آورد مي وجود هايي فلسفه و كند مي
 كفالت اين اگر"رزقها اهللا علي إال اعرض في دابة من ما و «كه حقيقت اين نبود اگر. است"رزقها اهللا علي إال اعرض

 نه و لذتي نه هضمي، نه و دفعي نه و بود جذبي قوه نه غريزه، نه و بود ميلي نه نبود، نظام اين در ضمانت و
 تغذي و دفع و جذب و ه جهازات انسان و حيوان نه و داشت زمين در ها ريشه گياه نه اي، تلخي ن و اي شيريني
 نه و بود، رسيده دستورها دين طرف از زمينه ينا در نه و دا خود حقوق حفظ به اي عالقه انسان نه و داشتند،
 نشاط و شورها اين همه آور مي وجود به فلسفه و نوشت مي كتاب و كرد مي فكر و انديشيد مي باره اين در انسان

 به ترتيب اين و شكل اين با را نظم اين كه است شده پيدا او"رزاق يا و"مدبر يا"اسم از جنبشها و فعاليتها و ها
 نبود، حيواني نبود، گياهي ديگر نبود اينها اگر و نبود اينها از يك هيچ نبود خداوند رزاقيت اگر. است ردهآو وجود
   از موجودات مددگيري جز چيزي اعم، معني به روزي و رزق زيرا نبود، موجودي  هيچ بلكه نبود، انساني
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 احتياج فانا آنا هست مقامي هر در موجودي هر و تنيس خداوند، از همه مددگيري نهايت در و ديگر، موجودات

 مسائل اين در نبايد ما هاست سهميه و ارزاق متكفل و متعهد خداوند اينكه با گفت نبايد پس. دارد مددگيري به
 كه اوست رزاقيت است، خداوند رزاقيت موجب به ما تالش انديشه و فكر شد عرض كه بياني با زيرا. كنيم فكر

 اين در فكر گفت نبايد. است برانگيخته يكديگر پي در كرده يكديگر عاشق را مرزوق و رزق خور، روزي و روزي
 او جاي به بتوانيم  كه كنيم دخالت خدا كار در توانيم مي وقتي ما زيرا است، خداوند كار در دخالت موضوعات

 سنن و قواعد و بزنيم هم به خود پيش از را عالم نظامات بتوان يا باشيم، عالم اين القخ و نظامات اين خالق
 حكم به كه ما اما. است محال عقال و است ناشدني كه كاري همان يعني كنيم برقرار اينها  جاي به ديگري
 فرمان به شده، پيدا ريخو روزي مختلف جهازات ما در او فرمان به ايم، شده آفريده روزي به عالقمند او رزاقيت

 ديگران حقوق احتر و خود حقوق حفظ او دين فرمان به شده، پيدا انديشيدن به عالقه و انديشه و عقل ما در او
 اگر و نكنيم فكر اگر هستيم، او مشيت مطيع و مجري بلك ايم نكرده دخالت خدا كار در تنها نه شده، فرض ما بر

 هم متعال خداوند. دوريم خدا فرمان اطاعت از بيشتر بگيريم، خود به موت و سكون و ركود  حالت و نكنيم تالش
 چيزي هيچ نبود او مشيت و اراده اگر است، موجودات آورنده وجود به او يعني است خالق. رزاق هم و است خالق

 خلق ريطو كه هستند آنها دارند رزق به احتياج كه آفريده طوري را موجودات يعني است رازق. شد نمي موجود
 و شكلي به را ديگر موجود آن يعني بمانند، باقي بتوانند ات كنند تغذي ديگر موجود يك از بايد كه اند شده

 ترتيبي و ديگر شكلي  به ديگر موجودي يك است ممكن باز و. ببرند تحليل خود در و بكنند خود و جزء ترتيبي
 جدا هم از خورها روزي وصف روزيها صف. ببرد لتحلي در و دهد قرار خود رزق را خود رزق موجود اين ديگر

 به نسبت است آكل يموجود به نسبت كه همان است، ديگر موجودي روزي خود نوبه به خوري روزي هر. نيست
  . است مأكول ديگري
  گيا صد برويد و آب خورد تا       خدا لطف را خاك بخشد خلق
  طلب اندر خورد را گياهش تا       لب و حلق ببخشد را حيوان باز

  رفت و انسان مهلق حيوان گشت     زفت گشت حيوان، خورد گياهش چون
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  بصر و روح بشر از شد جدا چون       بشر أكّال شد آمد خاك باز
  دراز گردد خوردشان بگويم گر       باز جمله دهانشان ديدم ها ذره

 برگها  او عام لطف دايه را دايگان         او انعام از برگ را
  زهد كي غذايي بي گندم زانكه         دهد مي او رزقها را رزقها
  دان مقبول و مقبل را باقيان       دان مأكول و آكل عالم جمله

 جسم بخشد حلق  جدا عضوي هر بهر بخشد حلق       را روح و را
  راي و است عقل را مغلوب و غالب       ناي و است حلق را مأكول و آكل

 پس  نيست حلق را آن مايه جذب به كه     نيست خلق از ماه به تا زماهي
  . هست عالم در كه است حسابي خود اين

  خوار روزي و روزي انطباق
 اطراف در كه گذشته سخنرانيهاي از يكي در. شده داده خور روزي و روزي بين كه است تطبيقي ديگر، حساب

 گفتم ،)1(كند مي پيدا حق چيزي به كسي شود مي چطور و چيست حق موجد كه كردم مي صحبت مطلب اين
 آمده وجود به گردي چيز خاطر به و ديگر يزچ براي چيزي خلقت متن در كه است اين حق مو سبب يك كه

 يك و ايد، ساخته خودتان را خانه آن كه د مي خانه فالن صاحب را خود جهت اين از وقت يك شما مثال. باشد
 قصد شما براي ساخته را خانه اين اول كه كسي آن كه دانيد مي خود به متعلق را آن جهت آن از كه هست وقت
  . است ساخته من براي فالني زيرا است من مال خانه اين گوييد مي دعوي اقامه موقع در است، ساخته شما

 كه دهد مي نشان هست عالم در كه انگيزي  حيرت بسيار تطبيق و ترتيب و نظم اين با آفرينش آثار در مطالعه
 دهي شير سازي شير دستگاه و نوزاد. اند آمده وجود به ديگر بعضي براي موجودات  بعضي خلقت متن در و واقعا
 شير العاده خارق تجهيزات و كودك يازهاين و جهازات در دقت اما اند، مرتبط غير و مختلف دستگاه دو مادر

 كودك، هاضمه دستگاه و مادر شير ميان تناسب كمال يعني يكديگر، بر و اين انطباق و دهي شير و سازي
 براي شير و شير، ساختن آماده براي مفصل دستگاه آن. اند مرتبط يكديگر با خلقت متن در و ايند كه رساند مي

  در هدفي كه داد احتمال توان نمي وجه هيچ به. است آمده وجود به كودك
  پاورقي
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 واقع، متن در. آمده وجود به طفل همين براي شير اين مسلم طور به شير، شدن ساخته و پستان آمدن وجود به

 قادر و است طفل طفل، تا دهد مي تطبيق يكديگر به را آنها كه هست خلقت اجزاي بين صمخصو پيوستگي يك
 كه تدريجا دهد، مي قرار مادر تانپس در يعني پهلويش در آماده را او روزي نيست آن تهيه و روزي تحصيل به

 با كه كند مي پيدا صيتشخ و عقل و برود راه كه كند مي پيدا پايي و دست و كند مي پيدا بيشتري  قدرت
 دارند مي بر را روزي اينكه مثل نيست، اول آمادگي آن به او ديگر آورد، دست به را خود روزي تواند مي كنجكاوي

 و روزي آمادگي بين هست تناسبي طور به. نمايد استفاده و كند پيدا را آن برود تا گذارند مي دست دور  نقطه به
. هست دو آن بين كششي و رابطه نوع يك شده، خود روزي سوي به يهدايت مقدار و خور روزي توانايي مقدار
 سوي به برا مركب با كه است مكلف باران اينكه مثل بدود، خود روزي سوي به كه دارد وظيفه روزي  وقت يك

 ميت لبلد سقناه ثقاال سحابا أقلت إذا حتي رحمته يدي بين بشرا  الرياح يرسل الذي هو و «برود خشك زمينهاي
  )1(»الثمرات كل من به فأخرجنا الماء نزلنافأ
 با گرانبار ابرهايي باده آن كه آنگاه تا فرستد مي دهنده مژده) باران(خود رحمت پيشاپيش را بادها كه اوست(

 اين به هم و آوريم فرود زمين بر را آن وسيله اين به و برانيم  خشك و مرده سرزمين سوي به را آنها. بردارند خود
  ).آوريم بيرون زمين از ها ميوه ا وسيله
  او سوي هماره راند را ابر       او جود نباشد پا را زمين چون

 طفل  سرش بر وظيفه ريزد و آيد       مادرش نباشد پا چون را
 زمين از گياهان. برساند روزي به را خود و كند حركت روزي طرف به كه دارد وظيفه خور روزي هم جا يك در

 وسايل اندا همان به و كنند استفاده توانند مي هوا، و نور و خاك آب از يعني اوليه مواد از تنها و خورند مي روزي
 خود روزي به را خود توانند مي كه اند شده هدايت اندا انهم به و شده داده قرار آنها اختيار در ارتزاق و استفاده
   به غذايي مواد سوي به حركت فهوظي طبيعت در يعني كنند، استفاده رطوبت و نور خ و هوا از برسانند،

  
  پاورقي
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 ساخته ديگر طوري كه حيوانات. اند شده هدايت و شده داده وسيله هم حاجت اندازه به و شده گذاشته آنها عهده
  نقطه از شده، داده آنها به مكان نقل وسيله نيست كافي آنها براي هست جا همه در كه زمين اوليه مواد و اند شده
 آنها به شده، تقويت نيز آنها هدايت دستگاه نيستند، ابتث و گل در پا گياهان مثل شوند، مي منتقل ديگر نقطه به

 جاي به جاي از نفساني ميلهاي و خواهشها تحريك به و حواس رهبري به شده، داده خواهشها و ميلها و حواس
 حيوانات يا و گياهان يعني ثانويه مواد. آورند د به نيست جا همه در كه را ثانويه مواد تا شوند مي منتقل ديگر
 از بايد نيست، جا همه در هم آن. دارند الزم مشروب آب نيست، زمين رطوبت آنهاست ني مورد كه آبي ر،ديگ

 احتياج ندارند، مقاومت گرما و سرما برابر در گياهان مانند. بروند مشروب آب تحصيل براي ديگر نقطه به اي نقطه
 شده داده بساوايي و چشايي  شنوايي و ناييبي حس آنها به احتياجات اين تناسب به. دارند آشيانه و مسكن به

 كه مورچه مانند حشرات بعضي مخصوصا است، شده داده غريزي انگي حيرت راهنماييهاي و غرايز آنها به است
 في النملة انظرواإلي«: فرمايد مي همورچ همين مورد در) ع(علي. اند العاده فوق خيلي غريزي فعاليتهاي لحاظ از

 علي صبت و أرضها علي دبت كيف الفكر، بمستدرك ال و البصر ب تنال تكاد ال هيئتها، لطافة و جثتها صغر
 اين كار در يعني. »لصدرها و في و لبردها، حرها في تجمع مستقرها، في تعدها و جحرها، الحبةإلي تنق رزقها،
 انديش دور فكر و شودن ديده چشم به است نزديك كه نازك  اندام و كوچك جثه ينا با ببينيد كنيد، دقت مورچه

 النه به را ها دانه و ورزد مي عشق خود روزي به چگونه و است جنبش در زمين اين روي در چگونه نرسد او به
 زمان در و سرما، هن براي گرما اوقات در كند، مي نگهداري استادي و مهارت كمال با آنجا ك مي منتقل خود
 من الجوف في ما و سفلها، و علوها في أكلها مجاري في فكرت و«. كند مي ذخيره آذوقه خروج، زمان براي ورود

  ) 1» عجبا خلقها من لقضيت اذنها، و عينها من الرأس في ما و بطنها،  شراسيف
  

  پاورقي
  227 خطبه البالغة، نهج 1
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 هضم و برد مي فرو كوچك اندام آن با را غذايي آن او چگونه كه ينديشيب پايين تا باال از او غذايي مجاري در اگر
 در اگر و كني فكر هاست دنده بندي استخوان منزله به شكم اطراف در آنچه در اگر كن مي نيرو كسب و كند مي

 خواهي حيرت و شگفتي غرق بفهمي، را ا واييشن دستگاه اگر و شوي دقيق شده داده قرار سرش در كه چشمش
  . روزي تحصيل لحاظ از حيوانات از اي نمونه اين. شد

   او روزي و انسان
 نيست، كافي او براي است كافي حيوانها زندگ براي آنچه و است تر راقي و تر عالي موجودي كه انسان. انسان اما

 لهذا است، زيادتر اينجا در خود روزي و روزي بين فاصله. دارد ديگري وضع و شكل او روزي تحصيل مسأله
 داده فكر و علم و عقل او به شده، تقويت  نسانا وجود در هدايت دستگاه داده، قرار او اختيار در زيادتري وسايل
 خداوند  رزاقيت شؤون از اينها همه. كرده مقرر تكليف و وظيفه برايش و آمده او كمك به نبوت و وحي شده،
 درستي حرف نه،. است غلطي حرف گفت نبايد"دهد نان دهد دندان كه كس آن هر"شده گفته اينكه پس. است
 اين به بلكه شود، انسان سفره سر بر آماده و پخته نان كه است كافي داشتن دندان كه معني  اين به نه اما است،
 دندان صاحب و دندان اگر و نبود دندان نبود نان اگر است رابطه دندان و نان بين خلقت دستگاه در كه معني
 وسايل وزير جذب و هضم و خوردن وسايل و روزي تحصيل وسايل و خور روزي و روزي ب. نبود نان نبود

 نان او به و آفريده، طبيعت در را انسان كه كس آن. است ارتباط خلقت متن در روزي، به راهنمايي و هدايت
 انجام حس و تحصيل و عمل نيروي و انديشه و فكر آفريده، طبيعت در هم را استفاده قابل مواد يعني نان، داده،

 و كار كه نيست اين خدا رزاقيت الزمه دندان، هم و داده انن هم خدا، اينكه الزمه پس. است آفريده هم را وظيفه
 تحصيل بهتر راه كردن پيدا براي انديشه انداختن كار به نيست، الزم كار و كسب و عمل و فعاليت و كوشش
 وظيفه و دماغي و فكري قوه و كار و كسب نيروي و دندان و نان ازير نيست، الزم حقوق دفاع نيست، الزم روزي

. خداوندند رزاقيت مظهر توأما اينها همه اند، دستگاه  يك جزء همه روزي تحصيل براي ديني و عقلي تكليف و
   براي يليوسا كه دانستيم و دانستيم، را خور روزي و روزي رابطه آنكه از بعد كه الزم ما بر پس
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 بهترين ببينيم كنيم كوشش هست، ما م آن تحصيل براي هم تكليفي و شده آفريده خور روزي به زيرو رسيدن

 اين خالق كه خداوند به و بيندازيم كار به راه آن در را خود قواي و چيست، روز به رسيدن براي راه ترين سالم و
  كنيم توكل است راه

  توآل
 انسان يعني توكل توكل؟ يا كني سعي و جهد آيا كه ،نيست سعي و جهد مقابل در توكل چه؟ يعني توكل 

 پشتيبان و حامي خداوند كه كند، اعتماد خدا به راه اين در و كند عمل است حق مقتضاي آنچه به هميشه
 و حامي هميشه هك كسي براي است الهي تضمين توكل. باشند مي حق پشتيبان و حامي  كه است كساني

 آن صاحب و كنيد مي خريداري متاعي و اي مغازه به رويد مي شما: كنيم مي عرض مثالي. است حق پشتيبان
 كنيد، مي اعتماد او گفته ب هم شما و دهد مي اطمينان شما به و كند مي تضمين را متاع آن مرغوبيت  مغازه
 كه است چيزي حق راه. است گفته او كه است غوبمر اندازه هما نظر، مورد متاع كه شويد مي مطمئن يعني
. رسد مي نتيجه به برود را راه كه هر كه اند كرده تضمين را آن خدا طرف از و شناسانده را آن خدا طرف از انبياء

. كند مي حمايت كنند حمايت را حقيقت و حق كه كساني از همواره كه است ساخته طوري را عالم اين خداوند
 خدا به كنيد، مجاهده خدا راه در و كنيد توكل داخ به گويند مي انبياء. دارد خود با معنوي ييدتأ يك هموا حق

 از برويد را خدا راه اگر يعني. نشويد  منحرف مشروع و سالم راه از روزي و رزق طلب در و كنيد اعتماد و توكل
 تعطيل را خود وجودي قواي و دنكني كاري كه نيست اين توكل معني. شد خواه برخوردار الهي حمايت نوعي
 نرفتن راه و نكردن كار. دهد مي انجام را وظيفه شما جاي به او كه كنيد اعتماد خدا به و شينيدبن جا يك و كنيد
 داشته اثري ك نيست چيزي قوا تعطيل و توقف و سكون. خواهد نمي تأييدي توقف و سكون خو نمي تضمين كه

 را توكل كه بينيد مي بكنيد صاءاستق را كريم قرآن اگر. باشد تضمين قابل خدا غير يا خدا طرف از اثر آن و باشد
 نترسيد باطل نيروي كنيد، توكل خدا به و نترسيد حق راه پيمودن از گويد مي قرآن. كند مي ذك معني همين به
 زبان از كه است اي آيه يكي: كنم مي ذكر زمينه اين در را كريم قر از آيه دو نمونه عنوان به. كنيد توكل خدا به و

   مخالفت آنها با كه مردمي به آنها. كند مي ذكر اند آمده نوح از بعد كه پيغمبراني همه
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 آذيتمونا م علي لنصبرن و سبلنا هدينا قد و اهللا علي نتوكل ال أن لنا ما و«: گفتند مي مي آنها راه سد و كردند مي
 نشان ما به را راه داخ آنكه حال و نكنيم اعتماد و توكل خدا بر ما چرا يعني) 1("المتوكلون فليتوكل اهللا علي و

 اعتماد كرد، خواهيم استقامت و صبر ما دهيد  شكنجه را ما شما هچ هر و رفت خواهيم را راه آن ما البته و داده
 ذكر مثبت امر يك صورت به را توكل صراحت، كمال در آيه اين. كنند توكل و اعتماد خدا بر تنها بايد كنندگان

 را عزيمت و سست را اراده كه هست پيمودن اين در مشقتهايي و رنج و هست پيمودني و هست راهي كند، مي
. رويم مي را حق راه و كنيم مي اعتماد خدا به و هراسيد نخواهيم  باطل نيروي از ما: گويند مي انبياء. كند مي فسخ
 تمثب مفهوم يك در را توكل صراحت  كمال در نيز آيه اين. است) ص(اكرم رسول شخص درباره ديگر آيه

 به گرفتي،  تصميم و كردي عزم همينكه! رپيغمب اي) 2(»اهللا علي فتوكل عزمت ف«: فرمايد مي كند، مي يادآوري
 كار گويد مي كن، توكل و بگذار دست روي دست و بنشين گويد نمي. كن دنبال را خود كار و كن اعتماد خدا
  .الهي رزاقيت يمعن است آن و توكل معني است اين. كن توكل خدا به و بكن را خود

  
  پاورقي

  .12 ابراهيم، 1
. 2  .159/عمران آل
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   السالم عليه صادق امام
 آن اطراف در من سخنان است، السالم  عليهم البيت اهل صادق ششم، امام وفات روز امروز اينكه مناسبت به

 در هجري 83 سال لاالو ربيع ماه در) ع(صادق امام. بود خواهد حضرت آن سيرت از نكاتي و بزرگوار شخصيت
 خالفت زمان هجري 148 سال در رجب ماه يا شوال ماه در و آمد دنيا به اموي مروان بن عبدالم خالفت زمان

 يك زمان در و آمد دنيا به اموي سفاك هوش با خليفه يك زمان در. كرد رحلت دنيا از عباسي منصور ابوجعفر
 از آن انتقال و خالفت فترت دوره شاهد بين، آن در و د،كر رحلت دنيا از عباسي سفاك و باهوش مقتدر خليفه

 فروه ام شده، ضبط كتب ساير و بحار و كافي در كه طوري همان حضرت، آن درما. بود ديگر دودمان به دودماني
 بن قاسم چون و رسيد مي ابوبكر به حضرت  آن نسب در ما طرف از لذا بود، بكر ابي بن محمد بن قاسم دختر
 آن درما بنابراين بود، كرده ازدوا بكر ابي بن عبدالرحمن دختر اسماء خود عموي دختر با بكر ياب بن محمد

 أبوبكر ولدني«: فرموده مي) ع(صادق حضرت لهذا و مادر، طرف از هم است ابوبكر نواده پدر طرف از هم حضرت،
  . رسد مي ابوبكر من نسب راه دو از آورد، دنيا به مرا بار دو ابوبكر يعني"مرّتين

  
 ايراد) ع(صادق امام وفات مناسبت به) يشمس يهجر1340(يقمر يهحر 1381 شوال 25 در سخنراني اين
  .است شده
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   طاليي فرصت
 از كه بود ساله پنج و شصت. شد ايشان  نصيب بيشتري عمر ديگر ائمه همه از. است االئمه شيخ) ع(صادق امام
 عباسيان و امويان كه داد رخ خالفت دستگاه در كه فتوري و حضرت آن ليطو نسبتا عمر. فرمود رحلت دنيا

 به و بگستراند را تعليم و افاضه كه ردآو وجود به امام براي طاليي فرصتي بودند، يكديگر با خورد و زد سرگر
 پخش و نشر به و شود، حديث علم شعار"الصادق قال"جمله بپردازد، عظي علمي حوزه تأسيس و تربيت و تعليم
 نام كه غيره و مذهب شيعي از اعم دانشمندان و علما از كس هر ما زمان تا زمان آن از. گردد موفق اسالم حقايق

 شاگردان و كرد تأسيس حضرت آن كه اي مدرسه و حوزه ذكر با اند، كرده ذكر خود ارآث و كتب در را حضرت آن
 مقام به همه كه طوري همان اند، كرده ذكر توأم اسالمي فرهنگ و علم بازار به كه رونقي و كرد تربيت كه زيادي
 آن از علمي آثار آنقدر گويد مي شيعه علماي از مفيد شيخ. اند كرده اعتراف نيز حضرت عبادت و معنويت و تقوي

 نقل شد، نقل حضرت آن از كه آنقدر اهل علماي از كدام هيچ از شده، منتشر بالد همه در كه شده نقل حضرت
 اند گرفته خوشه وجودش خرمن از و كرده شاگردي حضرت آن خدمت در كه را كساني نام حديث اصحاب. نشده
. اند بوده گوناگون افكار و آراء و عقايد ص و طبقات همه از اينها ميان در و اند، بوده نفر هزار چهار اند كرده ضبط
 آن درباره النحل و الملل معروف  كتاب صاحب و تسنن اهل بزرگ علماي از شهرستاني، عبدالكريم بن محمد
 هم او يعني"الشهوات عن ورع و الدنيا، في زهد و الحكمة، في كامل أدب و غزير، ذوعلم هو":گويد مي حضرت

 بود، مدينه در مدتها: گويد مي بعد. بود كامل تقواي و ورع و زهد داراي هم و فراوان حكمت و علم ايدار
  رياست و مقام و جاه متعرض عمر همه در و كرد اقامت عراق در هم مدتي و م تعليم را خود شيعيان و شاگردان

 و مقام و جاه به توجهي) ع(صادق اام اينكه علت بيان در كالمش آخر در. بود تربيت و تعليم سرگرم و نشد
 يخ لم الحقيقة ذروه إلي تعلي من و شط، في يقع لم المعرفة بحر في غرق":گويد مي طور اين نداشت رياست

 اعالي قله به كه كسي و دهد، نمي در تن ساحل خشكي به است ور غوطه معارف درياي در كه آن يعني"حط
 مقام تجليل در مذهب و فرقه هر از اسالمي بزرگان كه كلماتي. نيست انحطاط و پستي نگران رسيده حقيقت

  اينكه به بود اي اشاره  منظورم نيست، آنها نقل منظورم. است زياد اند گفته عليه اهللا صلوات  صادق امام
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 و باقي هنوز آثارش كه ثمر و پرنفع و عظيم اي مدرسه و حوزه را حضرت آن شناسد مي را) ع(صادق امام كس هر

 امام اطراف در سخن. است حضرت آن روز آن حوزه امتداد شيعه امروز علميه هاي حوزه. شناسد مي  است زنده
 آن خود سخنان اوال زيرا گفت، سخن توان مي مختلف تهاقسم در دارد، وسيعي ميدان عليه اهللا سالم صادق

 ثانيا است، كردن عنوان شايسته و است زياد موعظه، و عملي حكمت در مخصوصا مخت، قسمتهاي در حضرت
 پرمعني و عالي استدالالت و احتجاجات بعالوه است، فراوان آموزنده و جالب قضاياي حضرت آن زندگي تاريخ در
 استفاده قابل كه دارد بسيار مختلف عقايد و آراء صاحبان و اسالمي ديگر فرق متكلمان اديان ارباب و دهريين با

 است مرتبط حضرت آن شاگردان يا حضرت آن خو با كه حضرت آن معاصر تاريخ اينها همه از گذشته. است
  . است آموختني و شنيدني

  امام روش و سيرت
 زمان در) ع(صادق امام كه روشي و سيرت بين اي مقايسه به مده مي اختصاص را خود عرايض امروز بنده اين 

 مخالف ظاهر به گاهي كه داشتند حضرت آن بزرگوار اجداد از بعضي  كه روشي و سيرت با كرد انتخاب خود
 براي كه كنم مي استفاده را مه تهنك يك جا همين از و كنم مي عرض را مطلب اين سر و رمز نمايد، مي يكديگر
  . است سودمند بسيار هميشه براي و ما امروز

  معصومين گوناگون هاي سيره فايده
 دهنده توضيح و مفسر و اكرم پيغمبر اوصياي را آنها همه و داريم اعتقاد گانه دوازده ائمه امامت به كه شيعيان ما

) ص(پيغمبر سيرت را آنه سيرت و پيغمبر كردار را آنها كردار و پيغمبر گفتار را آنها گفتار دا مي اسالم حقايق
 امام حضرت وفات چون و. محرومند ديگران كه منديم رهبه  اسالمي حقايق شناخت در امكاناتي از دانيم، مي

 ما نظر از شد، واق 260 سال در آمد پيش غيبت دوره ايشان از بعد و است يازدهم امام كه ع(عسكري حسن
 تغييرات و تحوالت همه با زمانها اين همه در و بود ز هجري 260 سال تا اكرم پيغمبر كه است اين مثل شيعيان

  . بود حاضر مقتضيات، و اوضاع و شرايط اختالف و
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 مدت اين در حضرت آن فرضا اگر آيا بود چه بود زنده اگر اكرم پيغمبر وجود اثر كه بگويم خواهم نمي البته

 كه شيعيان ما نظر از كه است اين مقصودم بلكه نه،. آمد مي پيش اسل عالم در حوادثي چه داشت مي حيات
 مدت اين در سيرت و كردار و تارگف قطعي حجيت جانبه از اطهار ائمه وجود هستيم، وصايت و امامت معتقد
 عامل مسلمان فرد يك لباس در بلكه زعامت و نبوت لباس در نه ولي پيغمبر شخص كه است اين مثل طوالني

 هر در و باشد شا گذشت مدت آن در اسالم عالم بر كه را ختلفيم هاي دوره و باشد داشته وجود وظيفه به
 فرض، اين با كه است بديهي. دهد انجام دوره هم با متناسب اشتباه، و خطا بدون را خود وظيفه اي دوره

  .دهند تشخيص و دريابند زماني و عصر هر در را خود  وظايف توانند مي تر روشن و بهتر مسلمانان

  آنها حل ضرورت و ها سيره ظاهري تعارض
 دارند، تعارض و تناقض يكديگر با ظاهر حسب به كه خوريم مي بر اموري به دين پيشوايان سيرت در ما

  آن در. شود مي ديده تناقض و تعارض همين احيانا رسيده دين پيشوايان از كه آثاري و اخبار در همچنانكه
 بر تعارضها آن عالج و حل قامم در علما است، حكاما و فقه به مربوط كه متعارض روايات و اخبار از قسمت
 امر بادي در تناقض و تعارض همين هم دين پيشوايان روش و سيرت است، مذكور خود محل در كه اند آمده
 حل تعارضها شده، نقل احكام و فقه در كه متعارض اخبار در اگر چيست؟ آن حل راه ديد بايد. شود مي  ديده
. بود خواهد مرج و هر مستلزم كند، عمل و دهد قرار خود مستمسك را حديثي و رخب يك كسي هر و نگردد
 رمز و نگردد حل اگر است، طور همين دارد اختالف ظاهر به يكديگر با كه هم دين پيشوايان روش و سيرت
 خود نفس هواي به كسي هر است ممكن بود، خواهد اجتماعي و اخالقي مرج و هرج مستل نشود معلوم مطلب

 شده نقل ائمه از يكي از معين زمان يك و معين مورد يك در كه عملي با را آن بعد و بگيرد پيش را راهي كي
 پي را راه آن ضد ديگر راهي خود سليقه و ميل مطابق و خود هواي به ديگر نفر يك باز كند، تفسير و توجيه
 و كند استناد شده نقل معين زمان مع دمور در كه السالم عليهم ائمه از يكي از عملي يك به هم او و بگيرد

  كند پيدا هم مستندي خود براي و بگيرد پيش راهي خود نفس و سليقه و ميل مطابق كسي هر باالخره
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 بپسندد، را خرجي كم و قناعت با  زندگي و باشد گير سخت تربيتا و سليقتا و طبعا نفر يك است ممكن مثال

 همين مرتضي علي و خدا رسول بگويد گيري مي سخت ات خانواده و خودت بر اينقدر چرا بپرسند او از همينكه
 مجلل مسكن و نشدند سوار عالي  كوبمر و نخوردند لذيذ غذاي و نپوشيدند، خوب جامه هرگز آنها بودند، طور

 سكني گلي خانه در و شدند مي سوار االغ يا شتر بر و پوشيدند مي كربا و خوردند مي جو نان آنها ننشستند،
 كم به چرا كه شود سؤال او از اگر و باشد، تجمل اهل و خوشگذران عادتا و طبعا ديگر نفر يك باز و گزي مي
 آنها بودند، طور اين صادق جعفر امام يا و مجتبي حسن امام چون ورزي، نمي زهد و كني نمي قناعت و سازي نمي

 احيانا هم مجلل مساكن شدند مي سوار يعال مركوب پوشيدند، مي خوب جامه نداشتند، پرهيز لذيذ غذا از
 و سكون طبعشان و باشند  داشته پرشوري سر مزاجا و طبعا افرادي يا نفر يك است ممكن همچنين. داشتند
) ع(حسيني نهضت به يا اسالم صدر در) ص(اكرم پيغمبر سيرت به خود عمل توجيه براي و نپسندد را آرامش

 شهامت خود نفس در و ا منزوي و گير گوشه و طلب عافيت مزاجا برعكس كه ديگر افراد يا نفر يك كنند استدالل
 آن. دهند قرار خود استناد مورد را ديگر هائم يا) ع(صادق امام روش و راه و تقيه موضوع بينند، نمي جرأتي و

 اييتنه و عزلت اهل طبعا كه كس آن و امام يك سيرت و عمل به است اجتماعي و معاشرتي طبعا مثال كه كس
 دار معني و پاك روش و سيرت تنها نه صورت اين در است بديهي. شود  متوسل ديگر امام يك سيرت به است
 توجيهي راه كسي هر اينكه براي بود خواهد اي وسيله بلكه گيرد، نمي قرار ستفادها مورد اطهار ائمه و اكرم رسول
 تعارض نيچن هم واقعا. گردد مرج و هرج اردچ جامعه و ندهد گوش كسي سخن و دعوت به پيدا خود عمل براي

 معاويه با) ع(حسن امام حضرت مثال بينيم مي: شود مي ديده السالم عليهم اطهار ائمه سيرت در ظاهري تناقض و
 در مرتضي علي و خدا رسول كه گردد، مي شهيد تا شود نمي تسليم و كند مي قيام) ع(حسين امام اما ك مي صلح
 بايد پس. نبودند طور اين ائمه ساير ولي تجمل، و تنعم از داشتند اح و كردند مي زندگي زاهدانه خودشان زمان
  .دريافت را آنها رمز و كرد حل را تعارضها اين
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  تعارض نه تعليم و درس
 اين. دارد سري و رمز واقعا دريافت، را آن رمز بايد بلي دريافت، را آن رمز و كرد حل را تعارض اين بايد گفتم
 آن ما وظيفه و باشند آورده وجود به احاديث ناقالن و روات كه نيست تعارضي دارد،  فرق تعارضها ساير با ضتعار
 يعني آورده، وجود به اسالم خود كه است تعارضي ب ،شود مي نقلها تعارض در معموال كه باشد رفع و حل گونه
 تعارض نه است، تعل و درس واقع در تعارضها ينا بنابراين. كند مي ايجاب را آن اسالمي تعليم سيال و زنده روح

 توضيح كردم عرض كه مثالي دو همان اطراف در را مطلب. آموزنده و پرمعني و بزرگ بسيار درسي تناقض، و
 و زندگي، وسايل در توسعه و تجمل به مقرون زندگي مقابل در زاهدانه زندگي و سختگيري مثال يكي: دهم مي
  :اول مثال اما. است كافي نمونه براي مثال دو همين. تقيه و سكوت مقابل نهضت و قيام مثال هم يكي

  زهد فلسفه
 سخت خود بر زندگي در و كر مي زندگي زاهدانه السالم عليهما مرتضي علي و خدا رسول مسلم طور به
 است اين بشر براي مطلق طور به اسالم دستور بگوييم اينكه يكي تفسير توان مي نحو دو را عمل اين. گرفتند مي
 به و عبادت در توحيد و عمل خالصا به كه طوري همان اسالم باشد، محترز جهان اين خيرهاي و نعمتها از كه

 طوري همان دهد، مي دستور هم دنيا نعمتهاي از اعراض و احتراز دهد، مي دستور محبت و صفا و امانت و صدق
 داشته محبت و صفا و امانت صد باشند، موحد بايد ردمم زمانها همه در و اند كمال بشر براي بالذات ا آن كه

 كه است الزم شرايطي نوع هر در و زمانها همه در طور همين باشند، داشته پرهيز زبوني و دغل و دروغ از باشند،
 به مربوط كه امور آن بين است فرق بگوييم اينكه ديگر تفسير. باشند داشته احتراز دنيا خيرات و نعمتها از

 است، معيشت طرز انتخاب  به مربوط كه امر اين بين و است خودش خداي با انسان رابطه يا و اخالق يا و عقيده
 است جهت اين از نه گرفتند مي سخت غيره و مسكن و لباس و غذا در خود بر مرتضي علي و خدا رسول اينكه
 وضع به بوده مربوط يكي بوده، ديگر چيزهاي به مربوط بلكه است، ناپسند و زشت بالذات زندگي در توسعه كه

 همدردي و مواسات اوضاعي همچو بود، زياد عمومي فقر نبود، فراهم وسيله مردم عموم براي كه زمانشان و عصر
   اقتضا
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 پيشوا و وظيفه بودند، پيشوا و زعيم خود زمان در آنها بعالوه كنند، انفاق را ما و كنند قناعت كم به كه كرد مي
 وارد حارثي زياد بن عالء نام به مردي بر بصره در) ع(علي كه وقتي. دارد فرق ديگران با وستا به همه چشم كه
 ترك يكسره را فرزند و زن و پوشيده  كهنه جامه و دهش دنيا تارك برادرم: گفت و كرد شكايت برادرش از او ش

 ب چرا دهي؟ مي زجر را ودخ و گيري مي سخت خود بر چرا: فرمود شد حاضر وقتي. كنيد حاضرش: فرمود. كرده
 آنها از تو كه دارد كراهت كرده حالل آفريده را دنيا پاكيزه نعمتهاي كه خداوند آيا كني؟ نمي رحم ات بچه و

 كر عرض ببرد؟ بهره نعمتش از اش بنده دارد نمي دوست خداوند كه كني مي فك طور اين تو آيا ؟كني استفاده
 كه هم تو مني، مثل كه هم خودت! أميرالمؤمنين يا: گفت). 1(»كلكمأ جشوبة و ملبسك خشونة في أنت هذا«
 عمومي زندگي م امتم، پيشواي و امام من. دارم فرق تو با من: فرمود. داري پرهيز خو غذاي و خوب جامه از

 مردمي و نشد ميسر كه اندازه آن. كنم سعي است م كه حدي آن تا عمومي زندگي رفاه و توسعه در بايد هستم،
 زندگي مرد فقيرترين و ترين ضعيف حد در است الزم هستم مقام اين در كه جهت آن من بر ماندند باقي يرفق

 اين. گردم آنها خاطر تسلي موجب بكاهم، آنها روحي آ از الاقل. نكند ناراحت زياد را فقرا محروميت، و فقر تا كنم
 اول تفسير اگر. كرد توان مي السالم عليهما مر ليع و خدا رسول زاهدانه زندگاني طرز از كه تفسيري نوع دو بود

 مردم آنكه هخوا نباشد، خواه باشد فراهم عموم براي وسي آنكه خواه زمانها همه در همه بايست مي بود مي صحيح
 زندگي طرز آن از اول در هم السالم عليهم ائمه ساير البته و كنند، زندگاني طور آن نباشند خوا باشند وسعت در

 مربوط زندگي طور آن كنند، پيروي آن از همه نيست الزم است، صحيح دوم تفسير اگر اما و. كردند مي پيروي
 زندگي و احوال به كه وقتي ن الزم پيروي زمان، آن با مشابه غير زمانهاي در بوده، زمان آن اوضاع نظ اوضاعي به
 به دارد، فرق علي و پيغمبر با اش زندگي رظاه كه حضرت آن بينيم مي  كنيم مي مراجعه) ع(صادق امام سخنان و

  . است كرده گوشزد زهد فلسف درباره زمانش مردم به را نكته اين حضرت آن خود و بوده نكته همين خا
  

  پاورقي
  200 خطبه البالغة، نهج 1
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 تسير كه شدند پيدا گروهي) ع(صادق امام زمان در. شد اقتباس حضرت آن تعليمات از كردم عرض كه اينها

 هر در و هميشه  مسلمان كه بودند معتقد كردند، مي تفسير اول نحو به دنيا از اعراض و زه در را اكرم رسول
 آن در خودشان و دادند مي زهد نام دخو روش و مسلك به. كند احتراز دنيا نعمتهاي از كند كوشش بايد زماني
 در و رود مي شمار به فقهاي از يكي سفيان. آنهاست از يكي ثوري سفيان. شدند مي خوانده"متصو"نام به زمان
 و رفت حضرت آن خدمت در و است) ع(صادق امام با معاصر اين. شود مي نقل زياد او آراي و اقوال فقهي كتب
  . كرده مي جواب و سؤال و آمد

  
 عتراضا پوشيده، زيبايي و لطيف و سف جامه امام ديد شد، وارد حضرت آن بر سفيان روزي نويسد مي كافي در

 گمان اين است م: فرمود او به امام. سازي آلوده دنيا به را خود كه نيست تو سزاوار! اهللا رسول ابن يا: گفت و كرد
 يك اين اي كرده گمان و شده مجسم تو نظر در وضع. باشد شده پيدا صحابه و خدا رسول زندگي وضع از تو براي

 طور همان و كنند حفظ را آن قيامت تا بايد مسلمانان و وظايف، ساير مثل خداوند  طرف از است اي وظيفه
 مستولي تنگدستي و فقر كه كرد مي زندگي جايي زماني در خدا رسول. نيست طور اين كه بدان اما كنند، زندگي

 فراهم لوازم وسايل زماني و عصري در اگر. بودند محروم زندگي اوليه لوازم و وسايل داشتن از مردم عامه و بود
 و مسلمانان الهي، موهبتهاي از استفاده براي مردم سزاوارتر بلكه نيست، زندگي طرز آن براي دليلي گردي شد،

 او به هم رفقايش بعد كه سفيان جواب در امام و است جامع و مفصل بسيار داستان اين ديگران نه صالحانند
  ) 1.(نيست آنها همه نقل مجال فعال كه كرد آنها مدع بطالن و خود مدعاي بر زيادي استدالالت شدند ملحق

   متغير اصول و ثابت اصول
 نظر از كند مي روشن ما براي رسيده،  دين پيشوايان از كه بياناتي كمك به سيرت، ظاهري تعارض و اختالف اين

  اصول كه است چيزهايي زندگي لوازم و معيشت باب در اسالم
  

  پاورقي
 مراجعه"متصوفه و صادق امام"عنوان  تحت راستان داستان اول جلد و 70 يال 65 ص 5 ج كافي، كتاب به 1

  .شود
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  . نيست طور اين كه است چيزهايي و رود مي شم به ناپذير تغيير و ثابت
 بايد نداند، جدا عمومي زندگي از را خود  زندگي بايد مسلمان نفر يك كه است اين ناپذير تغيير و ثابت اصل يك

 ديگر كنن مي زندگي بدبختي در مردم عموم كه حالي در ندارد معني. دهد بيقتط  عموم زندگي با را خود زندگي
 ور غوطه نعمت درياي در) 1("الرزق من الطيبات دهلعبا أخرج التي اهللا زينة حرم من قل «دادن قرار مستمسك با

 اقتضاي به كه عليه اهللا سالم صادق امام خود. باشند آورده چنگ به حالل راه از كه كنيم  فرض چند هر بشوند
 پديد غال و قحط و كرد ترقي خواربار نرخ كه افتاد اتفاق وقت يك بود، داده توسعه خود خاندا بر را زندگي زمان،
. است بس را ما ماه چند تا داريم، زياد: كرد عرض داريم؟ م ذخيره گندم و آذوقه چقدر: فرمود خود خادم هب. آمد

. كنم تهيه گندمي توانست نخواهم ديگر بفروشم اگر: گفت. بفروش مردم هب بازار در و ببر را آنها همه: فرمود
 كه ناني خ بعد به آن از داد دستور و. كرد خواهيم هتهي نانوايي از روز به روز مر ساير مثل بعد نيست، الزم: فرمود
 من: فرمود. دندكر مي استفاده مردم اكثر كه ب ناني همان از يعني باشد، گندم نصف و جو نصف كند، مي تهيه

 مردم ب من ببيند خداوند دارم دوست اما بدهم، گندم نان تنگدستي و سختي اين خو فرزندان به دارم تمكن
 معني به زهد است، پسنديده زمانها همه و حال همه در كه ديگري ناپذير تغيير و ثابت اصل. كنم مي مواسات

 مادي امور به نسبت است خوب زمانها همه و حال همه در انسان كه است  نظري بلند و طبع مناعت و نفس عزت
 كند نگاه وسيله چشم به مادي امور به نفروش مقام و پول به را اخالق و فضيلت و دنيا به را دين باشد، اعتنا  بي
 امر يك است  زندگي وسايل نبود و بود و تضييق و توسعه به مربوط كه امور ساير اما. مقصد و هدف چشم به نه و
 همان ديگر، جور ديگر زماني در و كند اقتضا جوري  تكليف زماني در است ممكن نيست، ناپذيري تغيير و تثاب

   گريد طور السالم عليهم ائمه ساير و كردند زندگي طوري السالم ماعليه مرتضي و خدا رسول كه طوري

  سكوت؟ يا قيام
   بحث قابل بسيار هم مسأله اين. بود سكوت و قيام مسأله زدم مثال كه يديگر مثال

  پاورقي
 1  32 اعراف،
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 سيدالشهداء نمونه براي. كنم بحث مطلب اين اطراف در كامل طور به جلسه اين در كه بود نخواهد فرصت است،
 آنكه با پروا بدون) ع(حسين امام. كنم مي ذكر ديگر طرف از را) ع(صادق امام و طرف  يك از را عليه اهللا سالم
 با ع(صادق امام ولي كرد، قيام شد، خواهد دشهي كه كرد مي حكايت حضرت خو هاي گفته حتي ها نشانه و قراين
 ارشاد و تدريس و تعليم كار به و بنشيند خانه در كه داد ترجيح. نكرد قيام و ننمود اعتنا رفتند سراغش به آنكه

 نكرد پروا خطر هيچ از و كرد قيام بايد ظلم مقابل در اگر كه رسد مي نظر به تناقضي و تعارض ظاهر به. بپردازد
 امام وظيفه و كرد تقيه بايد اگر و گرفت؟ پيش تقيه راه مطلقا زندگي در بلكه نكرد ق) ع(صادق ماما چرا پس
 الزم اينجا در نكرد؟ را كار اين) ع(حسين امام چرا پس بپردازد مردم هدايت و ارشاد و تعليم به كه است اين

  . بپردازم سؤال اين جواب به بعد و بكنم) ع(صادق حضرت زمان سياسي او به اي اشاره است

  ) ع(صادق امام عهد در سياسي اوضاع
 و اند هاشم بني از عباسيان. شد منتقل عباسي دودمان به اموي دودمان از خالفت) ع(صادق امام زمان در

 سست عللي به اموي، خليفه آخرين محمد، بن مروان كار كه امويين عهد. روند مي شمار به علويين عموزادگان
 اوالد كه الحسن بني: بودند دسته دو علويين. شدند دعوت و تبليغ كار به دست علويين و عباسيين از گروهي ش
 رأسشان در كه الحسين بني غالب. بودند السالم عليهما سيدالشهداء كه الحسين بني و بودند، مجتبي امام

 اطراف در سخن امر ابتداي. نپذيرفت و شد دعوت صادق حضرت مكرر. كردند ابا فعاليت از بود) ع(صادق حضرت
 با االمام ابراهيم بزرگترشان برادر و منصور و سفاح. كردند مي تبليغ علويين نفع  به ظاهر به عباسيين. بود علويين
 مينه قاتل بعدها كه منصور حتي و كردند بيعت زكيه نفس به معروف الحسن بن الحسن بن عبداهللا بن محمد
 اسب زين روي از را او جامه خدمتكار يك مانند و گرفت مي را حسن بن عبداهللا  ركاب امر، آغاز در شد محمد
 كه نبودند مردمي عباسيين. است علويين از محبوبيت و زمينه كه دانستند مي عباسيان زيرا كرد، مي مرتب
 حضرت. خواستند نمي خالفت و ري و مقام جز چيزي و بود دنيا هدفشان باشد، سوخته دين حال به دلشان
  . ورزيد امتناع اينها با همكاري از اول از) ع(صادق
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 الرضا"عنوان به فرستادند، نمي معين شخص  نام به فرستادند، مي را مبلغين و دعات كه اول همان از العباس بني
 در و كردند مي تبليغ"باشد شايسته كه) ص(پيغمبر بيت اهل از يكي"يعني"محمد آل الرض"يا"محمد آل من

 كه خالل ابوسلمه نام به عرب يكي: عروفترندم همه از آنها دعات نفر دو. كردند مي صاف خود براي را جاده نهان،
 بار اولين و بودند داده لقب"محمد وزير"او به و كرد مي اداره را مبلغين و دعات ساير و زيست مي مخفي كوف در

 آل امير"ا به و است خراساني ابومسلم معروف، سردار همان كه ايراني يكي و شد، او به اسالم در"وزير"كلمه
 سفاح بزرگتر برادر(امام ابراهيم شدن كشته از بعد الذهب، مروج در مسعودي نقل مطابق. ودندب داده لقب"محمد

 به سيينعبا از را دعوت كه شد اين بر ابوسلمه نظر بو داده قرار خود جانشين و وصي را سفاح كه منصور و
 حضرت براي يكي فرستاد، نفر يك وسيله به و نوشت مدينه به مضمون يك به نامه. كند متوجه علويين
 الحسن بني بزرگ كه الحسن بن الحسن بن  عبداهللا براي يكي و بود، الحسين بني رئيس و رأس كه) ع(صادق

 او خود حضور در خواست، جواب و كرد اصرار فرستاده كه هنگامي و نكرد اعتنايي نا آن به) ع(صادق امام. بود
 شد خوشحال و خورد فريب الحسن بن عبداهللا اما. است ينا ات نامه جواب: فرمود و سوخت چراغ شعله با را نامه

 تو فرزندان تو بر كار گذاشت نخواهند العباس بني و ندارد فايده كه فرمود او به) ع(صادق حضرت اينكه با و
 گمان بد ابوسلمه به كه سفاح برسد، ابوسلمه ب عبداهللا نامه جواب آنكه از قبل و. نشد عقان عبداهللا گردد، مستقر

 خود هم بعد و ا، كشته را او خوارج كه دادند شهرت و كشت را ابوسلمه ابومسلم، موافقت و نظر جلب با بود دهش
  . خالفت قبول از) ع(دقصا امام امتناع و ابا جريان بود اين. شدند كشته و گرفتار فرزندانش و عبداهللا

  امام امتناع علت
 را حضرت آن و شد خواهند مانع العباس  بني دانست مي كه نبود علت اين به تنها) ع(صادق امام امتناع و ابا

  انتخاب را شهادت دارد بهتري اثر مسلمين و اسالم براي حضرت آن شهادت دانست مي اگر كرد، خواهند شهيد
 آن خصوصيات به كه عصر آن در. كرد بانتخا را شهادت دليل همين به) ع(حسين امام كه طوري همان كرد، مي

 امر تا آن اثر كه بود تربيتي و فكري و علمي نهضت يك رهبري بود مفيدتر بهتر كه چيزي آن كرد خواهيم اشاره
   نيز  آن و داشت ضرورت نهضت آن) ع(حسين امام عصر در كه طوري همان هست،
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 و قيام از كارها، اين همه در كه جاست همين مطلب جان. است باقي هنوز اثرش كه بود ناسبم و بجا طور آن

 اينها. كرد توجه موقع آن در آن نتيجه و اثر به بايد ها تقيه و سكوت از و منكرها، از نهي و معروف  به امر و جهاد
 در كارها اين اثر. بگيرد صورت روزه و نماز و غسل و وضو قبيل از تعبدي امر يك شكل به كه نيست اموري
 تر نافع اسالم براي جهاد و قيام اثر گاهي. كند مي فرق مختلف شرايط و اوضاع و مختلف زمانهاي و مختلف  مواقع
 خصوصيت به دارد بستگي اينه همه. كند مي فرق قيام صورت و شكل گاهي تقيه، و سكوت اثر گاهي و است
 زيانها دادن تشخيص اشتباه. دارد ضرورت مورد اين در عميق  تشخيص يك و روز، احوال و اوضاع و زمان و عصر
  . رساند مي  اسالم به

  امام عهد اجتماعي اوضاع
 و پيچيدگيها و اجتماعي حوادث سلسله ي سياسي، حوادث بر عالوه كه شد واقع زماني و عصر در) ع(صادق امام

 كند آغاز جبهه اين در را خود جهاد) ع(صادق امام كه بود اين الزمتر بو شده پيدا روحي و فكري ابهامهاي
 قرن نيمه حدود در كه) ع(الشهداء سيد ازم با زيست مي دوم قرن اول نيمه در كه) ع(صادق امام زمان مقتضيات

 اسالم خواستند مي كه مرداني براي اسالمي كشور داخل در اول قرن نيمه حدود در. داشت فرق خيلي بود اول
 هنوز ها جبهه ساير. بود خالفت فاسد دستگاه با مبارزه جبهه آن، و نداشت وجود بيشتر بههج يك كنند خدمت

 خالفت دستگاه مربو همه اسالم عالم حوادث. بود نكرده پيدا اهميتي بود آمده وجود به يا و بود نيامده وجود به
 بعد زمانهاي در و بعدها اما د،كردن مي زندگي اول سادگي و بساطت به هنوز فكري و روحي لحاظ از مردم و بود

 فرهنگي فك و علمي نهضت يك فكري، و علمي هاي جبهه آمد وجود به ديگر هاي جبهه مختل علل به تدريجا
 مورخين، از يكي قول به. شدند پيدا دين فروع دين اصول در مذهبها و ها نحله شد، آغاز مسلمين ميان در عظيم

 در اسالمي علوم. شدند فرهنگ و علم هاي دروازه فتح متوجه لشكركشي، و جنگ ميدان از وقت اين در مسلمانان
 وج به فترتي عباسيها و امويها خورد و زد طرف يك از ،)ع(صادق امام در يعني زمان، اين در. بود تدوين حال
 فهميدن يبرا هيجان و شور يك مسلمانان ميا در ديگر طرف از و برد، بين از حدي تا را حقايق بيان مانع و آورد

   بود الزم. شد پيدا تحقيق و
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 معضالت حل به و بگستراند خود ارشاد و تعليم بساط و كند رهبري را جبهه اين) ع(صادق امام مثل يشخص
 و شور و قابليت و استعداد همچو نبود، ها زمينه همچو قبل زمانهاي در. بپردازد اخالق و احكام و معارف در علمي
 و العوجاء ابي ابن قبيل از دهرييني و زنادقه مبيني مي جا يك) ع(صادق امام زندگي تاريخ در. نبود مردم در هيج

 احتجاجات. گيرند مي كافي جوابهاي و كنند مي محاجه حضرت با و آيند مي مقفع ابن حتي و ديصاني ابوشاكر
 كه مفضل توحيد. ا آور اعجاب راستي به كه است باقي ها زمينه اين در حضرت آن از طوالني و مفصل بسيار
 دهري نفر يك و حضرت آن اصحاب از مفضل بين مباحث يك اثر در زمينه، اين در طوالني است اي رساله
 عمرو قبيل از معتزله اكابر كه بينيم مي ديگر جاي در. آمد پديد) ع(صادق امام  به مفضل كردن رجوع و مسلك

 جواب و لسؤا اجتماع مسائل يا الهي مسائل در و ندآمد مي بودند مفكري مردمان كه عطا ب واصل و عبيد بن
 بعضي يا و اند حضرت  آن شاگردان يا كه بينيم مي را عصر آن بزرگ فقهاي ديگر، جاي در. رفتند مي و كردند مي
 محضر از دو هر و اند صادق امام معاصر مالك و ابوحنيفه كردند مي سؤاالتي حضرت آن از و آمدند مي آنها از

 به مكرر و بود مدينه مالك. اند حضرت آن شاگردان دانشاگر حنبل بن احمد و شافعي. اند كرده ستا) ع(امام
 شدم مي خرسند خيلي احترا، من به و رسيدم مي حضورش به كه وقتي: گويد مي او خود و آمد مي) ع(امام حضور

 و العباد، عظماء من كان":گويد مي) ع(صادق امام درباره مالك. دارد محبت من به او كه كردم مي شكر را خدا و
 و بزرگان از يعني. "الفوائد كثير المجالسة، طيب الحديث، كثير كان و و، عز اهللا يخشون الذين و زهاد،ال أكابر
 حديث كه بود مردي او. داشت قرار دلش در الهي خشيت و خوف كه بود كساني از و بود زهاد و عباد اكابر

 سمعت ال و عين رأت ما":گويد مي لكما باز و. بود پرفايده مجلسش بود، محضر خوش دانست، مي زياد را پيغمبر
 خطور دلي به و نشنيده گوشي و نديده چشمي يعني. "محمد  بن جعفر من أفضل بشر قلب علي خطر ال و اذن

 بن عفرج از("محمد بن جعفر من أفقه رأيت ما":گفت مي ابوحنيفه. باشد تر فاضل محمد  بن جعفر از كسي نكرده
 كه گفت من به منصور آمد، عراق به منصور امر بن محمد بن كه وقتي: گويد يم.) نديدم داناتر و تر فقيه محمد
 مرا منصور. مجلسش رفت و كردم تهيه اينچنين مسأله چهل من. كنم تهيه او از سؤال براي را مسا ترين سخت
   ما پيش شناسم، مي را او فرمود امام. كرد معرفي
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 است، اين عراق علماي شما عقيده فرمود يك هر جواب در. كردم طرح را مسائل منصور امر به بعد. است آمده

  سومي نظر هم گاهي مدينه، اهل با گاه و كرد مي موافقت ما با گاه  خودش و است، اين مدينه فقهاي عقيده
 كه كردند مي جواب و سؤال و آمد و رفت حضرت آن حضور به كه بينيم مي را متصوفه ديگر جاي در. داد مي

 عقايد جنگ و آراء و افكار برخورد كه بود زماني) ع(صادق امام زمان. كردم عرض قبال را آن از مختصري نمونه
 بايد هميشه. دهد قرار جبهه اين صحنه اين در را خود كوشش امام كه كرد مي ايجاب ضرورت و بود شده شروع

 و شد شهيد و كرد قيام دارد، مفيد اثر شهادتش كه دانست) ع(سيدالشهداء: اد وجهت كار اثر به امور گونه اين در
 كار اين به ديد، مناسب علمي كانون تأسيس و تعليم براي را فرصت) ع(صادق امام است، باقي هم هنوز اثرش
 شاناي ظا. شد بنا) ع(صادق امام زمان در است اسالم صدر اسالمي علمي جنبش كانون كه بغداد. گماشت همت
 علوم در فرق، ساير مقدم در شيعه، بينيم مي  كه است) ع(صادق امام اثر. است آمده بغداد به سفري عمر آخر

 فقه و تفسير و ادب از ها رشته همه در و كرد حركت ديگران دوش به دوش الاقل شد مؤسس و پيشقدم اسالمي
 و ترين عالي و داد بيرون بزرگ رجال و هاكتاب جغرافي و تاريخ و رياضي و نجوم و عرفان و فلسفه و كالم و

 از ب شيعه مذهب رسميت به طلباني، اصالح بينيم مي امروز اگر. داد تحويل جهان به را علمي آثار ترين نفيس
 هر در شيعي آثار و است اسالمي واقعي مكتب يك شيعه كه است اين خاطر به كنند مي اعتراف و اقرار سال هزار
 سياست است، عقيده و ايمان مولود آثار اين. بست آن به سياسي اتهامات تو نمي ديگر كه هدد مي نشان رشته
 طرز معلول شيعه امروز رسميت. آورد ب حديثي و تفسير يا عرفان و فلسفه يا اخالق يا فقه اينچنين تواند نمي
 مصلحت زماني هر در) ع(راطها ائمه كه است اين مقصود. است عليه اهللا سالم صادق امام روز آن عمل و كار

 ناخواه و خواه كرد مي ت مكان و زمان مقتضيات و زمانها و ها دوره چون و گرفتند مي نظر در را مسلمين و اسالم
 وجود به جهاد از نو شكلي و مخصوص اي جبهه زمان هر در و اقتضا اسالمي مصالح كه كردند مي رفتار طور همان
  . دادند مي تشخيص را ها هجبه آن كامل بصيرت آنها و آمد مي
 فكر و عقل و روح كه كساني براي است  آموزنده درس بهترين بلكه نيست، واقعي تعارض تنها نه تعارضها اين

   بتوانند و باشند  شناس جبهه باشند، داشته مستقيمي
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 نزما مثل وقت يك كه كند مي اقتضا اسالمي  مصالح چگونه كه كنند درك را زماني و عصر هر مقتضيات

 ارشاد و تعليم  شكل) ع(صادق امام زمان مثل زمان يك و بگيرد خود به سيف به قيام آنها نهضت) ع(سيدالشهداء
 كان لمن لذكري ذلك في إن «گردي شكل وقت يك كند پيدا فكرها و مغزها تقويت و عمومي تعليمات توسعه و
  )1.(شهيد هو و  السمع ألقي أو قلب له

  پاورقي
. 1  .37/ق
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  )*السالم عليه (جعفر بن موسي امام
) ع(جعفر بن موسي والدت. است عليه  اهللا سالم الكاظم موسي حضرت هفتم امام وفات شب امشب مشهور، بنابر
 شد واقع عباسي خليفه الرشيد هارون زندان در 183 سال در حضرت آن وفات اموي، عهد اواخر در 128 سال در

 در زندان در حضرت آن و شد يرسپ زندان در عمرش آخر سالهاي ،بود سال پنج و پنجاه حضرت آن عمر مدت
  : گويد مي عرب شاعر. درگذشت سم اثر

  يغمد ال مهند أي و حبسي       بضائر ليس فقلت حبست قالوا
  تردد السباع باش أو و كبرا       غيلة يألف الليث رأيت ما أو

 آن از پس يوسف، ديدار به يوسف كودك ايام قرفي و قديمي دوست آمدن داستان در مثنوي اول دفتر در مولوي
  :گويد مي آمد، پيش يوسف براي كه زندان و حبس سالها باالخره و بردگيها افتادنها، چاه به ابتالها، همه
  ميهمان شد را صديق يوسف      مهربان ياري آفاق از آمد

 كاشنا  متكي آشنايي وساده بر      كودكي وقت بودند
  اسد ما و بود زنجير آن گفت     سدح و اخوان جور دادش ياد
  گله حق رضاي از نداريم ما      سلسله از را شير نبود عار
  

  يپاورق
 هيعل(كاظم امام وفات مناسبت به) يشمس يهجر 1341(يقمر يهجر 1382 رجب 25 شب در يسخنران نيا* 

  .است شده راديا) السالم
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 شير  بود يرم سازان زنجير همه بر       بود زنجير ار گردن بر را

 گفت  ماه كاست و محاق در همچون گفت     چاه؟ و زندان در تو بودي چون
  سما؟ در گردد بدر آخر در ني       دوتا گردد نو ارماه محاق در

 گندمي  برخاستند ها خوشه زخاكش پس       انداختند خاك زير را
  جانفزا شد نان و افزود قيمتش        زآسيا كوفتندش ديگر بار
  سودمند و فهم و جان و عقل گشت       كوفتند ندندا زير را نان باز
 حضرت آن حال گذشت ستمگر يك زندا در السالم عليهما جعفر بن موسي امام عمر از سالها كه نظر اين از

 فشار تحت آنكه از پس است آمده كريم قرآن در كه طوري  همان يوسف. صديق يوسف حال به است شبيه
 مصون تعرض از و پاكيزه  تقوايش جامه و محفوظ ايمانش گوهر آنكه رايب شد، واقع مصر متشخص  زنان تمناهاي

 و إليهن أصب  كيدهن عني تصرف وإال إليه يدعونني مما إلي أحب السجن رب قال«: كرد زندان آرزوي خدا از بماند
 االيات رأوا ام بعد من لهم بدا ثم 0 العليم السميع هو إنه كيدهن عنه فصرف ربه له فاستجاب 0 الجاهلين من أكن

 لطف به تو اگر است گواراتر زنان اين تقاضاي برآوردن از زندان من براي! راپروردگا) 1(»حين حتي ليسجننه
 خداوند. بود خواهم جاهالن از و شد خواهم كشيده آ سوي به نداري بر من راه سر از را اينها حيله دام خود
 كه كساني(آنها يبرا بعدها. داناست و شنوا او برداشت، يوسف راه سر از را آنها مكر دام كر مستجاب را او دعاي
 را يوسف يوسف، برادران حسد. افكنند زندان به را يوسف مدتي  كه شد پيدا فكر اين) بود آنها اختيار در يوسف

 بسر زندان در سالهايي و كرد زندان روانه را او مصر زنان پذيرش قابل غير تمناهاي و تقاضاها انداخت، چاه به
 و تر كامل و تر خالص زندان از رسيد،  نبوت مقام به زندان انهم در ،)1)(»سنين بضع السجن في فلبث«(ب

 جرم به و شد انداخته  چاه به پدر، نزد محبوبيت جرم به كه است يوسف پيغمبران، ميان در. گشت خارج تر پخته
 توجه و عالقه جرم به كه بود) ع(جعفر بن يموس ائمه انيم در و شد، زندان روانه شناسي حق و تقوا و پاكي

 كردند، آزاد زندان از ر يوسف كه تفاوت اين با شد، زنداني سالها است تر شايسته هارون از او نكهيا اعتقاد و ردمم
  جعفر بن موسي االمر عاقبت هاروني دستگاه اما

  پاورقي
. 1  35 – 33 يوسف،

  42 وسفي. 2
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 را خدا فضل كه وقتي بلي،) 1(»فضله من ال آتيهم ما علي الناس يحسدون أم«. كرد شهيد مسموما زندان در را

 سخن آغاز در كه عربي بيت دو. آيند مي بر آزار صدد در و برند مي حسد شده افراد از گر حال شامل كه بينند مي
 كاري شمشير  كدام نيست، عيب اينكه گفتم. شدي زنداني تو كه كردند مالمت مرا: است اين اش معني خواندم
 گر نمي خارج آن از و گيرد مي خو خود بيشه به كه را شير بيني نمي مگر ندهند؟ قرار غالف در را آن كه هست

 اين بيت دو آن دنباله اند؟ طرف آن و طرف اين به حركت و تردد در دائما و آزاد ضعيف، و پست درندگان اما
  : است

  الفرقد أضاء مال يك ناظر عن           محجوبة أنها لوال الشمس و
 نمودي و شود نمي آشكار ضعيف ستاره فالن ننمايد، پنهان چهره مدتي و نكند غروب جهانتاب خورشيد اگر
  . كند پنهان چهره جهانتاب خورشيد شده كه ضعيفها اين نمود خاطر به بگذار. كند نمي

  االزند تثرها لم إن تصطلي ال           مخبوءه أحجارها في النار و
 باهم آهن و سنگ كه شود مي استفاده  قابل و گردد مي ظاهر و جهد مي آنگاه و است، پنهان سنگ داخل در آتش

  . دهد رخ سختي اصطكاك و كنند تصادم
  المستورد المنزل نعم شنعاء           لدنية تغشه لم ما الحبس و
 خوبي مكان و يگاهجا نباشد، زشتي و پست عمل واسطه به نباشد، جنايت و بد كار علت به كه مادامي زندان 

 زندان به را او عدالت و كرده، شرارت كرده، قتل كرده، خيانت كرده، دزدي كسي وقت يك. مردان براي است
 نشود زندان به منجر ولو كارها آن دخو بلكه است، سرافكندگي  مايه است، عار است، ننگ اين البته انداخته،
 و حقگويي واسطه  به و عظمت و شخصيت جرم به صيشخ وقت يك اما و. است سرافكندگي و عار ننگ موجب

  . است مباهات و افتخار مايه رود،اين مي زندان به استبداد و ظلم مقابل در ايستادگي و خواهي حق
 بيت  يحفد و يزور ال و فيه يزار و             كرامة للكريم يجدد

   و ذاتي شرافت مو به كه آنها. كند مي تر آنچنان را آنچنان كه است جايگاهي آن زندان
  يپاورق

. 1  54/نساء
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 شرفهايشان بر شرفي و گردند مي تر مصمم و تر خالص و تر صاف آنجا در شوند، مي زنداني حقگويي و بزرگواري

 به رفتن از او اما مي، افتخار و بروند او زيارت به كه بينند مي نيازمند را خود ديگران كه آن. گردد مي افزوده
  : گويد مي شاعر همين باز. است نياز بي آنها زيارت
   وقودها يذكو القلب في الهوي نار و         طريقة شتي الدمع و لها فقلت

 تجزعي فال   قيودها الرجال خالخيل فان         قيوده رأيت إما
 و كند در را او پاهاي اگر كه گفتم ا به كشيد، مي زبانه دلم در عشق آتش و بود جاري اشك كه حالي در يعني
  . چيزهاست همين مردان زينت و برنجن پاي و خلخال مباش، ناراحت و نكن بيتابي بيني مي تهبس زنجير

   آزادگي جرم به زندانهاي آثار
 و حقگويي اثر در نفر يك براي  كه گرفتاريهايي و ها شكنجه و سختيها اينكه يكي: است مطلب دو اينجا

 مطلب اين به راجع. است افتخار نيست، عار و نگن آيد مي پيش ملكوتي و انساني شخصيت اثر در و حقخواهي
 و شدنها زنداني و شرافتمندانه شدنهاي كشته از است پر جهان تاريخ. بيفكنيم تاريخ به نظري كه است كافي
 بشريت افتخار سند بلك است بزرگان آن خود فخر مايه تنها نه گرفتاريها طور اين. راه اين ديدنها شكنجه و زجر
 و نفس بيشتر تهذيب و تكميل  براي است اي وسيله فشارها و سختيها گونه اين كه است اين رديگ مطلب. است

 و ناتوان و ضعيف را روحيه كه چيزهايي از يكي مقابل، در  كه طوري نهما انسان، وجود گوهر شدن خالص
 عواملي ميان در وحيه،ر تضعيف و اخالق فساد عوامل ميان در. است پروردگي ناز و تنعم نمايد مي فاس را اخالق

 پرورده ناز. نيست مؤثر پروردگي ناز و تنعم اندازه به چيز هيچ گرد مي زندگي در ناتواني و بدبختي به منجر كه
 دهد، مي ورزش را روح مشكالت، و شدايد و سختيها باشد بالكش رندان شيوه عاشقي دوست به راه نبرد تنعم

 صحنه در آدمي وجود شدن بارور و نمو و رشد. كند مي محكم و خالص را انسان وجود ف سازد، مي نيرومند
 تكامل نشود، خرد و نريزد درهم تعين تا زيرا شو نمي حاصل مشكالت با مواجهه و شدايد با مقابله و گرفتاريها

 شكافته كه ا زندان همان در شود، مي گرفتار خاك زندان در رود، مي خاك زير گندم م قول به. شود نمي حاصل
   دست از را خود تعين و شود يم
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 گندم، صو به كه كشد نمي طولي دهد، مي بيرون نازكي هاي ريشه اول گذارد، مي ت كامل مرحله به قدم و دهد مي
 همين باز. اوست تكامل مقدمه گرفتن قرار زير آن. شود مي ظاهر زيادتري هاي دانه و خوشه و ساقه صورت به

 جذب و شود مي آسيا دندان زير در ديگر بار نان و گردد مي  نان بعد و شود مي دآر و نرم آسيا سنگ زير در گندم
  . كند مي فه و عقل صورت به و رسد مي خود ممكن كمال مراحل ترين عالي به باالخره گردد مي بدن

   تصادم و تضاد قانون
 المبدأ عن الفيض امدو صح ما التضاد لوال":گويند مي حكما. تضاد قانون نام به طبيعت در هست قانوني
 امكان  االطالق علي فياض اقدس ذات ناحيه از وجود فيض نبود، تضاد از حاصل  تصادمهاي و تضاد اگر("الجواد
 كه است كار در هم جهت اين اما ،هست موجود هر در تكامل استعداد نوعي كه است درست زيرا). نداشت دوام
 قشري مثل است، مفيد و الزم او مرحله آن براي كه وسايلي به است مجهز مراحل از مرحله هر در موجودي هر
 و الزم ها پوسته اين. است مرغ تخم زرده سفيده حافظ كه مرغ تخم پوست يا گرفته، را ميوه يك هسته دور كه

 كند، ح را خود مرغي تخم حالت بخواهد كه مرغي تخم براي و بماند هسته هدبخوا ك اي هسته براي اما مفيدند،
 كه مرغي تخم آن يا آيد، در درخت و بوته صورت خوا مي بپيمايد، را تكامل راه خواهد مي كه اي هسته و نهدا اما
 بشكند ك هاحاط او بر كه را حصاري و تعين آن كه نيست اي چاره بشود، مرغ سپس جوجه به تبديل خواهد مي
 بين طبيعت در ك تصادمهايي و برخورد و تضادها اثر در ديوارها و حصارها و تعينها اين. سازد آزاد را خود و

. كند مي پيدا دوام حق فيض و رود مي بين از موانع راه، ا از و وسيله اين به و ريزد مي دهد، مي رخ مختلف عوامل
 و شدايد گردد، مي قدرت بروز و نيرو  تهييج باعث بخشد، مي غنبو آفريند، مي قهرمان كه سختيهاست و شدايد

  . است داده تحويل دنيا به بزرگ نهضتها و عظيم نوابغ كه سختيهاست

  آبري زينب
   جهان افتخار مايه ك اسالم زنان از يكي. داريم زياد مثال خود ديني و مذهبي تاريخ در ما
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 به را زينب كربال نظير بي مصائب و خونين حوادث كه ده مي نشان تاريخ. است السالم عليها كبري زينب است

 زينبي. نبود يكي برگشت مدينه به شام از كه زينبي با شد خارج مدينه از كه زينبي. آورد آبديده پوالد صورت
 ايام خالل در آنچه با كرده ظهور اسارت دثحوا خالل در حتي. بود تر خالص و تر يافته رشد برگشت شام از كه

 كرد، ظهور زينب از بو، شدهن گذاشته زينب عهده به مسؤوليت و بود زنده بزرگوارش برادر هنوز زماني در كربال
 نوشته زينب درباره كتابي الشاطي  بنت عايشه دكتر نام به ما زمان در عرب مسلمان فاضله زنان از يكي. دارد فرق
 و بطولت اين. شده چاپ و ترجمه فارسي به بار چند كتاب اين. كربال قهرمان بانوي يعني كربال بطلة نام به

 به را كبري زينب زبان كه بود كربال حوادث. كربالست شدايد و حوادث نهما معلول زيادش قسمت قهرماني
  . ايد شنيده همه كه كرد جاري يزيد مجلس در آتشيني و غرا خطابه آنچنان
  :گويد مي ابوتمام

 لوال  العود عرف طيب يعرف كان ما       جاورت ما في النار اشتعال
. گردد نمي ظاهر عود خوش بوي نگيرد، را عود آن دگيسوزن و داغي و نشود مشتعل عود چوب كنار در آتش اگر
  : گويد مي مضمون همين در سعدي. گردد نمي ظاهر عود چوب هنر نباشد،  سوزش و درد تا نباشد، آتش تا

  شود مي معطر وي از جهان سوزد همي چون     عود كه آيد سوزناك درون از مطبوع قول
  : گويد مي رودكي

  ساالري و بزرگواري و فضل         آيد پديد سخت بالي اندر

  )ع(جعفر بن موسي
 آن كلمات از. شد زنداني مردم ع و تقوا و ايمان جرم به و حقگويي جرم به السالم عليهما جعفر بن موسي
 و. نجات فيه فان هالكك، فيه كان وإن الحق قل و اهللا، اتق فالن أي«: شيعيان از بعضي به خطاب است حضرت

 بگو پروا بي را حق سخن و كن حفظ اخد غضب از را خود). 1(»هالكك فيه فان جاتك،ن فيه كان وإن الباطل دع
   اما. باشد آن در تو نابودي چند هر

  يپاورق
  408 ص العقول، تحف. 1
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 و باشد، آن در تو نجات چند هر كن رها همواره را باطل. است دهنده نجات نيست، نابودي موجب حق كه بدان
 و عابدترين او: گويد مي حضرت آن درباره مفيد شيخ. است نابودي سبب باالخره ت،نيس بخش نجات باطل هرگز
 متعال خداوند درگ به ابتهال و ضرعت زياد بود، خود زمان مردم ترين منش بزرگ و ترين بخشند و ترين فقيه

  به بسيار) 1(»لحسابا عند العفو و الموت، عند الراحة أسالك إني اللهم«: كرد مي تكرار زياد را جمله اين. داشت
 كه حالي در رساند مي مدينه فقراي به وساي به و ريخت مي خرما و آرد و پول ظرفي در شبها رفت، مي فقرا سراغ
 قرآن خواند، مي قرآن خوشي آواز با نبود، قرآن حافظ او مثل كس هيچ كس، چه ناحيه از دانستند نمي آنها

 او به مدينه مردم گريستند، مي  قرآنش شنيدن از شنوندگان ،داد مي دل به مطبوعي اندوه و حزن خواندنش
 در. رفت مدينه هب ابتدا. شد خارج بغداد از حج قصد به 179 سال در هارون. بودند داده"المجتهدين زين"لقب

 دستور هارون. شد غلغله پارچه يك مدينه شدند متأثر زياد مدينه مردم. كرد صادر را امام جلب دستور همانجا
 حا كه عباسي جعفر بن عيسي عمش پسر به و كردند روانه بصره به سرپوشيده محمل يك در را امام شبانه داد

 مردم، بر اشتباهكاري و اندازي غلط ب بعد روز و كردند انيزند را حضرت آن آنجا در و دادند تحويل بود بصره
 كوفه به را حضرت آن كنند نگما مردم تا دهند حركت كوفه طرف به سرپوشيده ديگري محمل داد دستور
 آن شيعيان و دوستان آنجا و شود مي فرستاده كوفه به چون كه گردند مطمئن و اميدوار طرفي از اند، برده

 حركت مانع باشند داشته قصد اي عده اگر ديگر طرف از و شد نخواهد حضرت آن توجهم خطري است، حضرت
 در سال يك. بشود كوفه راه متوجه ذهنشان برگردانند، هرا بين از را حضرت آن و گردند) ع(جعفر بن موسي
 در نشد حاضر او. كن تمام زندان در را) ع(جعفر  بن موسي كار كه عيسي به داد دستور هارون. بود بصره زندان
 از ام، نديده  چيزي عبادت جز مرد اين از سال يك مدت اين در من نوشت جواب در كند شركت امام خون

 كند؟ مي نفرين من يا تو به آيا كه كنند گوش دعاهايش  به كه ام كرده مأمور را كساني. شود نمي خسته عبادت
 زبان بر چيزي  خودش براي خدا از مغفرت و مترح طلب جز نيست، چيزها اين متوجه اصال رسي اطالع من به

   از بيش نيستم هم حاضر و نيستم كسي همچون خون در شركت به حاضر من. آورد نمي
  رقيپاو
  296 ص ارشاد، 1
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 از را امام داد دستور هارون. كرد خواهم رها را او خودم يا بگير تحويل من از را او يا. دارم نگه زندان در را او اين

 او. كرد را امام خون ريختن تقاضاي  ربيع بن فضل از هارون. بردند ربيع بن فضل زندان در و آوردند بغداد بصره
 بن. كرد زنداني او نزد در و داد تحويل برمكي يحيي بن فضل به و كرد خارج زندان از را امام. نكرد قبول هم

 حضرت آن اعمال مواظب داد دستور ضمنا داد، اختصاص حضرت آن به را خود خانه اطاقهاي از يكي يحيي
 به و گ مي روزه الباغ روزها است، قرآن تالوت و دعا و نماز كارش روز شبانه ه در مرد اين دادند خبر او به. باشند

 آسايش موجب و بشمارند محترم را حضرت آن مقام داد دستور يحيي بن فضل. ندارد توجه عبادت جز يزيچ
 بغدا در شنيد را خبر اين كه وقتي هارون. دادند خبر هارون به را قضيه  هارون جاسوسان. كنند فراهم را امام
 هارون. نشد حاضر فضل. كرد را امام تلق خواست او از و نوشت فضل به آميز اعتراض اي نامه. بود"رقه"در نبود،
 بن عباس براي يكي و شاهك بن سندي براي يكي نامه دو با را خود مخصوص خادم مسرور و شد متغير سخت
 است رفاه در فضل خانه در) ع(جعفر بن موسي اگر كند، تحق مسرور داد دستور محرمانه و فرستاد محمد

 به را جريان مسرور. خورد تازيا يحيي بن فضل و شد كار همين. كنند فراهم را فضل به زدن هتازيان  يك مقدمات
 و بگيرند تحويل يحيي بن فضل از را امام كه داد دستور هارون. رساند هارون اطالع به رقه به بغداد از نامه وسيله

 در روز يك ضمنا. بدهند يلتحو بود ستمگر و قسي العاده فوق و مسلمان غير مردي كه شاهك بن سندي ب
 كنم، مي لعن را او من و كرد مخالفت مرا امر يحيي بن فضل  كه گفت مردم به خطاب عمومي مجمع يك در رقه
 اين خبر. كردند لعن يحيي بن فضل هارون، خوشايند خاطر به فقط شخصيت و اراده بي مردم آن. لعن هم شما

 خواست معذرت پسرش طرف از و رفت قهر به و شد سوار يحيي، بن فضل پدر برمكي خالد به يحيي به كه قضيه
  . شد شهيد و مسموم سندي زندان در حضرت باالخره كه داستان آخر تا كرد،  قبول هم هارون و

  ) ع(امام احوالپرسي به مأمور آمدن
 سندي خود. كند اطالع كسب حضرت  احوال از كه فرستاد را مأموري هارون روز يك شاهك بن سندي زندان در
 خليفه: گفت داري؟ كاري چه: كرد سؤال او از امام شد وارد مأمور كه وق. شد زندان وارد مأمور همراه به هم

 از يكي گذرد مي من بر سخت روزهاي اين از روز هر بگو او به من طرف از: فرمود. بپرسم تو از احوالي تا فرستاد
   تو خوشي روزهاي
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 خود زيانكاري به باطل اهل كه آنجا برسيم، هم به جا يك در تو و من كه دبرس روزي آن تا ش مي سپري هم

 ستم كه ستمگر پنداشت بگذشت زيبا و زشت و خوشي و تلخي بگذشت صحرا باد چو بقا دوران. شوند مي واقف
 أمورم ربيع بن فضل روز يك بود ونهار زندان در كه مدتي در باز بگذشت ما بر و بماند او گردن بر كرد ما بر

 هيبتش. خواند مي نماز ديد شدم وارد كه وقتي: گفت فضل. شد حضرت آن به هارون طرف از پيغامي  رساندن
 نماز بالفاصله و نكرد اعتنا من به شد تمام كه نمازش. دادم خودم شمشير به و ايستادم بنشينم، كه شد مانع

 قبل شد، تمام نمازها از يكي كه كار، آخر. كرد نمي اعتنايي من به و كرد مي را كار همين مرتب. كرد آغا ديگري
 آن حضور در كه بود داده دستور من به خليفه. خود صحبت به كردم شر من كند شروع ديگر نماز به آنكه از

 برادرت كه وبگ طور اين او به گفته من به هارون. نكنم ياد اميرالمؤمنيني لقب و خالفت عنوان به او از حضرت
 شما كه شد معلوم اكنون. شد تفاهمي سوء موجب كه رسيد ما به از خبرهايي گويد مي و دهرسان سالم هارون

 ما پيش بناست كه حاال نرويد مدينه به و باشيد من نزد هميشه شما كه دارم ميل من ولي نداريد  تقصيري
 مأمور فضل و ددهي دستور پسنديد مي خودتان كه غذايي ن هر غذايي برنامه لحاظ از كنم مي خواهش بمانيد

 خودم مال از). 1(»سؤوال  خلقت ما و فينفعني، مال لي ليس«: داد كلمه دو به را فضل جواب ح. شماست پذيرايي
 و تقاضا شما از كه نيافريده هم خواهش و تقاضا اهل مرا خدا و استفاده، آن از كه نيست اينجا در چيزي

 نخواهد زندان كه كر ثابت و رساند را خود نظير بي طبع اءاستغن و مناعت كلمه دو اين اب. باشم داشته خواهشي
  . شد خود عبادت سرگرم و اكبر اهللا گفت و كرد حركت جا فورا كلمه اين گفتن از بعد. كند زبون را او توانست

  
  االخيار وإمام االبرار، وصي جعفر بن موسي علي  صل اللهم«

  اآلثار و مالحك و الوقار و السكينة وارث و االنوار، عيبة و
  .»االستغفار بمواصلة بالسهر الليل يحيي الذي
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   *گرفتاريها و شدائد
 و اخالق تصفيه و نفس تهذيب و تكميل سبب كه اموري از يكي كه كردم اشاره مطلب اين به پيش جلسه در

 سختيها و يدشدا است انسان وجود دستگاه محرك نيروي حكم در و  مي انسان وجود نهفته نيروهاي و قوا تهييج
  . بدهم توضيحي مطلب همين اطراف در خواهم مي اكنون. مصيبتهاست و

   خداوند الطاف شدايد،
 را ديگري صالح بنده فالن يا پيغمبر فل خداوند كه خورد مي چشم به مضمون اين زياد روايات، و قرآن آيات در
 كه كند مي كساني متوجه مخصوصا را هابال و شدايد خداوند كه مضمون اين داد، قرار شدايد و بالها معرض در

  : است حديث در مثال. است الهي هاي حفهت سختيها و شدايد كه مضمون اين يا هستند، او خاصه رحمت و لطف
  

«  )2(»الغيبة من بالهداية  أهله الرجل يتعاهد كما بالبالء المؤمن ليتعاهد وجل عز اهللا إن
    وسيله به را مؤمن بنده دهد مي قرار نوازش مورد و كند مي ياد خداوند

  
  .است شده ايراد 82 رجب 26 شب در سخنراني اين*
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 خاندان هديه يك فرستادن با است مسافرت در كه وقتي در مرد يك كه طور آن مشكل، و سختي يك فرستادن

  . دهد مي قر نوازش و محبت مورد و كند مي ياد را خود
  : شده وارد حديث در يا
  

«  ) 253ص/ 2جلد يكاف.(»غتّا بالبالء غته عبدا أحب إذا اهللا إن
  . كند مي غرق شدايد در را او بدارد دوست را اي بنده كه وقتي خداوند

 سراغ به گرفتاري و سختي و شدت وق هيچ كه كند تناول كسي غذاي از نبود حاضر اكرم رسول كه شده وارد يا
 كسي هر ذهن به ابتدا سؤال اين. دانست مي خدا از او بودن دور و او قابليت  عدم عالمت را اين است، نيامده او

 مواجه مشكالت و شدايد با را او كه كند يم اقتضا كسي از خداوند  رضايت و محبت و لطف چگونه كه آيد مي
 عنو يك باز. آسايش عدم و سختي موجبات نه است آسايش و خوشي موجبات كردن فراهم محبت، و مهر كند؟
 خداوند: است امتحان تعبير آن و آورد مي پيش ديگري  سؤال كه هست سنت و قرآن زبان در ديگري تعبير

 كه است خبر بي مرد كار باطن از خداوند مگر چه؟ يعني كند، مي تحانام باليا و شدايد وسيل به را بندگان
 حركتي هيچ و اي ذره هيچ كه آمده مجيد قرآن خود ك است اين نه مگر بفهمد؟ را چيزي امتحان با خواهد مي
 پس است؟  متعال حق مكشوف و معلوم آنكه مگر نيست هستي عالم در بزرگي يا كوچك هيچ باالخره جنبشي، و

   چه؟ يعني حانامت

   شدايد سازندگي
 معلوم آدمي وجود در آنها اثر و سختيه و شدايد و باليا فلسفه كه شود مي معلوم وقت آن سؤال دو هر جواب

 شدايد، و سختيها با مواجهه در جز كه است كماالت از بسياري خلقت، نا و قانون حكم به كه شود معلوم د،شو
   سخت، اصطكاكهاي و تصادمها نتيجه در جز
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 است اين نه. شود نمي حاصل مصائب و باليا با شدن روبرو در جز حوادث، با ك نرم پنجه و مبارزه ميدان در جز
 گوهر يك كس هر كه معني اين به است، واقعي گوهر شدن نمايان و شدن ظاهر تنها اسختيه و شدايد اثر كه

 در آنچه  كه است اين فقط شدايد اثر و خاك، زير در است معدني يك مانند است، پوشيده رويش كه دارد واقعي
 اثر ابتالئات و يهاسخت و شدايد. است باالتر نيست، طور اين نه،. ندارد ديگر اثر شود، مي نمايان است خاك زير

 از است، سازنده كند مي تبديل ديگر فلز به را فلزي كيمياست، دارد، كردن عوض و كردن تبد و كردن تكميل
 و تصفيه خاصيت آورد، مي وجود به پخته خام از و عالي  پست از و قوي ضعيف از سازد، مي ديگر موجود موجودي
 وجود به حساسيت هوشياري دارد، تحريك و تهييج خاصيت زدايد، مي را زنگارها و كدورتها دارد، تخليص

 قهر، شكل در است لطف شمرد، خشم و قهر نبايد را امور گونه اين پس برد مي بين از را سستي و ضعف آورد، مي
  . نقمت مظهر در است نعمت شر، صورت در است خير
   تر محبوب زجان تو انتقام و         تر خوب زراحت تو جفاي اي
   بود؟ چون سورت كه خود تا اين ماتم        بود؟ چون نورت است ينا تو نار
   تو غور نيابد كس زلطافت و         تو جور دارد كه حالوتها از

   ضد دو هر اين عاشق من عجب اي        جد به قهرش بر و لطف بر عاشقم
 گونه اين. برند مي ورتص نقمت نعمتهاي نما قهر لطفهاي اين از را استفاده حداكثر قابل عنصرهاي ميان، اين در

 به هست، آنها در شدايد به نسبت ماجراجويي حالت نوع يك برند مي بهره موجود شدا از تنها نه دار مايه اشخاص
 يابند مي كمال سختيها از كه قابل عنصرهاي براي ويمول. آفرينند مي شدايد خود براي روند، مي شدايد استقبال

  : گويد مي آورد، مي مثلي ندگرد مي نيرومندتر و كنند مي رشد و
   است) 1(ولمتر زفت چوب زخم به كو       است اسغر نامش كه حيواني هست

 مي چوبش كه تا   شود مي فربه چوب ززخم او         شود مي به زني
   سمين و است زفت رنج، بزخم كو         يقين آمد اسغري مؤمن نفس

  پاورقي
  .تر فربه و تر درشت يعني 1
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   است تر افزون جهان خلق همه از           شكست و رنج انبيا بر سبب زين

 تا   دگر قومي بال آن نديدند كه           تر زفت شد جانشان زجانها
  : گويد مي شده، دباغي  پوست به كند مي تشبيه را كشيده سختي افراد كند، مي ذكر ديگري مثال

   شود مي خوش طايفي اديم چون           شود مي بالكش و ازدار پوست
   بو ناپاك و ناخوش گشتي گنده           او در ماليدي تيز و ختل گرنه
   گران و زشت شده رطوبتها از           دان پوست آن چون نيز را آدمي
  فره با و لطيف و پاك شود تا           بسيارده مالش و تيز و تلخ
   اختيار بي دهد رنجت خدا كه           عيار اي رضاده تاني نمي ور

 كه  شماست تدبير باالي او علم           شماست تطهير دوست بالي
 پس   شد معلوم كند مي باليا دچار را دوستانش خداوند چگونه كه اول جواب

   الهي امتحان
 دانسته شد گفته آنچه از اي اندازه تا هم سؤال اين جواب دارد؟ معني چه مورد اين در امتحان كه دوم سؤال اما
 تبديل را مجهولي اينكه براي دهند مي قرار امتحان مورد ار چيزي وقت يك: دهم مي بيشتري توضيح اما شود، مي
 ترازو در را متاعي اينكه مثل برند، مي كا به مقياس و ميزان عنوان به را ء شيي كار اين براي. كنند معلوم به
 واقعي  وزن كه است اين فقط اثرش است، توزين وسيله فقط ترازو. است چقدر آن و وزن كه بفهمند تا گذارند مي

 و ميزانها ساير است همچنين. ندارد جسم كر كم يا كردن زياد در تأثيري خود ترازو. كند مي معلوم را جسم
 كه است اي اثرش متر كند، مي معين را انسان بدن يا هوا گرمي درجه كه است اين اثرش الحراره يزانم: مقياسها
 را استداللها شكل كه است اين اثرش شود مي  ناميده ميزان علم كه منطق علم كند، مي معين را طول يك كميت
 اگر امتحان كند مي معين را آن طقيمن قواعد باشد، داده رخ استدالل شكل در خللي اگر و كند مي گيري اندازه
 امتحان. نيست صحيح خداوند درباره البته باشد  مجهولي كشف براي مقياس و ميزان بردن كار به معني به فقط
   كه خداوند. است تكميل و آوردن فعل به قوه از آ و ددار هم ديگري معني
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 است آن اليق كمالي به را كسي هر اينها وسيله به كه است اين معني به كند مي امتحان شدايد و باليا وسيله به
 افزايش و درجه بردن باال و وزن كردن زياد نيست ك و درجه و وزن سنجش فقط باليا و شدايد فلسفه. رساند مي
 معلوم كسي شخصي اندازه و معنوي درجه و حد و واقعي وزن كه كند نمي امتحان خداوند. است كميت به نداد

 آن شخصيت حد و معنوي درجه و واقعي وزن بر د مي قرار شدايد و باليا معرض در يعني كند مي امتحان شود،
 شدايد مشكال و كند مي امتحان ،شود معلوم واقعي جهنمي و واقعي بهشتي كه كند ن امتحان. شود افزوده بنده
 آنكه و كند بهشت اليق و شايسته را خود ش همين خالل در برود بهشت به خواهد مي هآنك كه آورد مي وجود به

 او آنكه از پس نوشته حنيف بن عثمان بصره والي به كه اي نامه آن در) ع(علي. بماند خود جاي سر نيست اليق
 تنعم و تجمل زا دور و ساده زندگي وضع نكند غفلت خودش وظيفه از و رودن تنعم گرد كه كند مي نصيحت را

 داشته، نگه دور پروردگي ناز نوع هر از را خود و است كرده قناعت جوي به چگونه كه كند مي ذكر را خودش
 دارد؟ را نشجاعا بر غلبه و برابري توانايي خوراكها اين با علي چطور كه كنند تعجب بعضي شايد: فرمايد مي آنگاه
 اشتباه اينها كه دهد مي جواب طور اين خودش. باشد كرده ناتوان و ضعيف را زندگ طرز اين بايد قاعدتا

: فرمايد مي. گردد مي نيرو  كاهش موجب كه است پروردگي ناز و تنعم كاهد، نمي را نيرو سخت زندگي كنند، مي
 چوب). 1(»وقودا أقوي البدوية النباتات و جلودا رقأ الخضره الروائع و عودا، أصلب البرية الشجره وإن أال«

 كه شاداب و سبز سر درختهاي اما است، تر محكم است نديده را باغبان نوازش كه جنگلي و صحرايي هايدرخت
 و صحرايي  گياهان. آيد مي در كار از تر طاقت كم و تر نازك ميباشند او نوازش و باغبان رعايت تحت مرتب
 خاموش ديرتر آتششان هم و دارند بيشتري افروزش و اشتغال قدرت هم خانگي، ايگله به نسبت وحشي

   دست مشكالت و شدايد و سختيها با و كشيده زحمت و ديده نشيب فرا و چشيده گرم و سرد مردان. شود مي
  

  پاورقي
  45 نامه البالغه، نهج 1
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 و داخل از كه نيرويي بين  است فرق. است تربيش پرورده ناز مردهاي از قدرتشان و طاقت نيز كرده نرم پنجه و

 باطني حصر و حد بي نيروهاي و استعدادها كه است اين عمده بگيرد كمك خارج از كه نيرويي با بجوشد باطن
 پناه گرفتاريها مايه و ها فتنه از تو به خداي(»نةالفت من بك أعوذ إني اللهم«: نگوييد فرمود مي علي كند بروز بشر
! خدايا)(1(»الفتن مضال من بك أعوذ إني اللهم«: بگوييد نباشد، مواجه گرفتاريها با نيست كس هيچ رازي ،)برم مي
  .است شده معني به نقل دوم فقره و) برم مي پناه تو به ها، فتنه كننده گ هاي جنبه از كننده، گمراه هاي فتنه از

   پروردگي ناز
 اثر كردن پرهيز است، اثر كيميا و جالبخش و ده يقلص و مكمل و مربي شدايد با مواجهه كه نسبت هر به

 كه همانهاست شود مي كودكان و اطفال درباره كه دشمنيهايي بزرگترين ان گفته دانشمندان لهذا. دارد مخالف
 از شدن مانع حساب، بي نوازشهاي يعن دهند، مي انجام عالقه كمال روي از و محبت عنوان به نادان مادران پدر

 خلع زن صحنه در را او آورد، مي بار ناتوان و بيچاره را طفل كه اينهاست. آن كردن پرورده ناز سختي، با برخورد
. گردد آنها نابودي سبب وضعي تغيير كمترين د پا از را آنها ناماليمي كوچكترين كه كند مي كاري كند، مي سالح

 يكمرتبه و است نياموخته و نكرده شناوري و نرفته آب داخل به عمر همه در هرگز آورن مي ارب كسي مثل را او
 غرق بيفتد آب به كه باري اولين داند نمي هيچ شناور كه كسي. كند شناوري آن در بخواهد و دريا با شود مواجه

 فن است، هنر گرفت، ياد وانبت اطاق گوشه و كتاب و درس با عمل، غير با كه نيست چيزي هم شناوري. شود مي
 را آن تدريجا آمدن باال و رفتن آب زير و تالش و عمل ضمن همانجا در و آب ميان رفت بايد است، عملي

 بالبالء غته عبدا أحب إذا اهللا  إن «بود تعبير اين خواندم سخن ابتداي در كه احاديثي از يكي در. آموخت
 شدايد در را او بدارد دوست را كسي كه وقتي خداوند يعني ست،ا آب در بردن فرو غمس معني به"غت")1(»غتا
 را گرفتاري درياي در شناوري راه شدايد، از شدن بيرون اينكه براي چرا؟. اندازد مي شدايد ميان به برد، مي فرو
   فن آموختن وسيله مشكالت، با بنده ساختن مواجه با كه خداست محبت و لطف نيست، راهي جز. بگيرد ياد
  
  90 حكمت البالغه، نهج. 2
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 محبت و لطف عالمت اين قطعا پس. كند مي فراهم را آن ميان از آمدن بيرون سالم و ثحواد درياي در شناوري

 فن خود جوجه به حيوان اينكه ب آورد مي در پر آنها جوجه كه وقتي نويسند مي پرندگان از بعضي درباره. است
 تالش جوج. سازد مي رها را او اهآنگ و برد مي باال ضاف در و آورد مي بيرون آشيان از خود با را او بدهد ياد را پرواز
 خود بال روي را او مادرش بيفتد زمين  مي خستگي اثر در همينكه. شود مي خسته تا زند مي پرپر و كند مي
 باال پايي كند، مي تالش حيوان اين مدتي باز. كند مي رها بلندي اوج از را مرتب دو اي لحظه از پس و گيرد مي
 همين به و نشاند مي بال روي و گيرد مي را م دو در ما شد خسته كامال همينكه. كند مي خسته را خود و رود مي

 تربيت در بايد فطري طبيعي اصل اين. گردد مسلط كردن پرواز بر عمال فرزندش ت كند مي عمل بار چند ترتيب
  اشرف اما. شدبا آشنا شدت و سختي و زحمت و كار با بايد اول از طفل بگيرد، قرار استفاده مورد آدم فرزند

 و كار از است فقر خاطر به فقط كا اينكه خيال به متمكن طبقه كند، مي عمل اين خالف بر غالبا مخلوقات
 اميل كتاب در روسو ژاك ژان. آورند مي بار ضعيف مفلوك بيچاره  يك را خود فرزند و كنند مي پرهيز زحمت
 تمام اگر ماندند، مي بودند شده متولد كه كشوري در رعم آخر تا مردم اگر":گويد مي تربيتها گونه اين درباره
 از تربيتها گونه اين دهند، تغيير را خود سرنوشت وقت هيچ توانستن نمي افراد اگر نداشت، بيش فصل يك سال

 بي روشي هيچ كه كنيم اقرار بايد بگيريم نظر در را بشر اوضاع سريع تغيير اگر اما بود، خوب جهتها بعضي
 و شود خارج اطاق از نبايد هرگز كه دهيم پرورش فرض اين با را كودك كه نيست اين از تر لطغ و تر معني

 پله يك اگر و بگذارد زمين روي بر قدم يك فقط بدبخت آن اگر و بگيرند را او دور كلفت و نوكر بايد هميشه
 كه كسي. شود مي فاسد روح باشد، آسايش در زياد جسم اگر":گويد مي او هم و. "شد خواهد نيست بيايد، پايين
   را رنج و درد
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 و شد نخواهد متأثر چيز هيچ از قلبش  كسي چنين. را ترحم حالوت نه و شناسد مي را شفقت لذت نه نشناسد،

  . "آدميان ميان در بود خواهد ديوي مانند نبوده معاشرت قابل سبب بدين

  دشوار تكاليف فلسفه
 تحمل و ابتال نوعي است، روحي ورزش نوعي رسيده دستور اسالم قدسم دين در كه مكرر تمرينهاي و عبادتها
 و نازپروردگي با است بديهي عبادتهاست، آن از يكي جهاد. است سخت واقعا عبادتها آن از بعضي. است شدايد
   كه شده نقل) ص(پيغمبر از. نيست سازگار آسايش

 در يا باشد، نك سربازي دين براي كه كسي)(1(»النفاق من شعبة علي مات بغزو  نفسه يحدث لم و يغز لم من«
 و فقط كه كدورتهاست و ها پرده از برخي). مرد خواهد نفاق از نوعي با باشد، نداشته را كار اين آرزوي خود قلب

. آيد نمي پديد نبرد ميدان در جز عالي اخل از بعضي. برد مي بين از را آنها آنطوري، اصطكاكهاي و تصادمها
 عبادات از ديگر يكي كه حج. شود نمي پيدا گيري گوشه و نشيني خلوت كتاب خواندن با ريدالو و شجاعت

 از خالي دهد، انجام را عبادي و اجتماعي وظيفه اين بار يك عمر در الاقل كه است الزم مستطيعي هر بر و است
 در كنند طواف آن گرد ممرد بايد را اي خانه خداوند: فرمايد مي كعبه درباره) ع(ليع. نيست دشواري و مشقت
 و پ نقاط از يكي در توانست مي خواست، مي اگر و داد قرار زمين هاي نقطه  نامعمورترين و ناهموارترين از يكي

 مشقت تحمل و آزمايش و امتحان ديگر  وقت آن اما دهد، قرار جهان اول درجه گردشگاههاي و ميوه پر و درخت
 اهللا لكن و«. فرمايد مي. شد نمي حاصل هست كه مقدسي منظور و آمدند مي  هم تنزه براي مردم نبود، كار در

   يبتليهم و المجاهد،  بأنواع يتعبدهم و الشدائد، بأنواع عباده يختبر
  

  پاورقي
  .پيش و پس اندكي با ،8 ص ،6 ج نسائي، سنن 1
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 أسبابا و فضله، فتحاإلي أبوابا ذلك ليجعل و نفوسهم، في للتذلل وإسكانا قلوبهم من للتكبر إخراجا المكاره بضروب

 جلوي مجاهدتها و كوششها  اقسام و كند مي مواجه شدايد انواع به را خود بندگان همواره خداوند) 1(»لعفوه ذلال
 دلشان از تكبر و غرور تا دارد مي مقرر آنها بر آنها طلب شآساي خالف بر گوناگون تكاليفي. گذارد مي آنها پاي

 اين و خدا، عبوديت به كند  عادت نفوسشان و رود بيرون تكبر و غرور تا دارد مي تعاد نفوسشان و بيرون
  . شود گشوده آنها روي به پروردگار عنايت رحم و فضل درهاي اينكه براي است اي وسيله

   حرج و عسر
 مطلب نآ تكليف حرفها اين با پس بگوييد است ممكن: كنم مي يادآوري را نكته يك اشاره طور به سخن آخر در

 درست: است مطلب دو اينها نيست؟ مشقت و كلفت نيست، حرج و عسر اسالم در گويند مي  كه شود مي چه ديگر
 من الدين في عليكم جعل ما «نيست حرج بر مبني نيست، كلفت بر مبني اسالم مقدس دين مقررات كه است
 اسالم كه نيست اين دليل اين اما با، وا مزاحم و بشر بند پاي مقررات آن به عمل كه نيست طوري به ،)2(»حرج
  مطلب يك پروري ضعيف نتيجه در و نازپروري. است نهاده پروري ضعيف و نازپروري بر را خود تربيت اساس
  . است ديگري مطلب اسالمي تكاليف  نبودن پاگير و دست و نبودن مزاحم و نبودن حرج و نبودن كلفت است،

  
  پاورقي

  190. خطبه البالغه، نهج 1
  78 حج، 1
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   *ايمان آثار و فوائد
 ناصر  : گويد مي خسرو

   زندان و بود چه جهان دين بي مرا         ايراك كردم دين زي روي زدنيا
   ويران گشت نخواهد هرگز آن كه        دل در است ملكي زدين0 پورا مرا
 عاملي چه و شود مي ناشي چه از ديني  عقيده و ايمان اينكه يكي: است توجه مورد غالبا جهت دو ايمان باب در

 آيا يعني خارجي؟ يا است داخلي عامل آن آيا شود؟ مي داده سوق ايمان د سوي به بشر كه شود مي و شده سبب
 عبارت به دهند؟ مي سوق طرف به را ربش خارجي عوامل اي پاره آنكه يا گيرد مي سرچشمه بشر ذاتي فطرت
 فوايد و آثار دوم، جهت است؟ حقيقت محتوي چقدر حس ينا چيست ديني حس مبناي و اصل و ريشه ديگر،
  .است توجهي قابل و جالب بحث اينها از كدام هر. است  ايمان و دين

   سربار؟ يا سرمايه
 است ممكن نفر يك. باشد داشته تواند مي  اثري چه مذهبي اعتقاد و ايمان كه است اين اطراف در ما امروز بحث
 كه اس اين جاي. ببرد بسر ديني بي در و باشد المذهب و ايمان بي است ممكن هم و باشد معتقد و مؤمن واقعا
 هاي سرمايه از يكي داد دست از را آن اگر كه بشر براي است سرمايه يك مذهبي اعتقاد و ايمان آيا شود بحث

   و زندگي
  
  .است شده ايراد)يشمس يهجر 1341(يقمر يهجر 1382 االولي جمادي 13 در سخنراني اين*
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 بلكه نباخته، را چيزي زندگي در داد دست از را آن اگر است، سرباري و قيد يك اينكه ي داده، دست از را حيات
  شهرت و است ما قرن بزرگ نويسندگان و متفكرين از يكي كه تولستوي است؟ برداشته خود دوش از را باري

 بهترين ايمان كه است اين او مقصود".مي زندگي آن با آدمي كه است چيزي آن ايمان":گويد مي دارد، جهاني
 را چيزها بسيار. است داده دست از را زندگي سرمايه مهمترين داد كف از را آن انسان اگر است، زندگي سرمايه

 معرفت و علم طور، همين ثروت طور، همين امنيت ، است زندگي سرمايه يك سالمت. شمرد زندگي سرمايه بايد
 و شايسته دوست داشتن طور، همين صالح فرزندان و همسر داشتن طور، مينه ياجتماع  عدالت طور، همين

 شمار به زندگي هاي سرمايه اينها همه. طور ه روان و روح سالمت طور، همين عالي تربيت طور، همين صميمي
 داده كف از ه سرمايه از يكي انسان و بود خواهد انسان كمال و سعادت در نقصي نباشد اينه از كدام هر. روند مي

 قرآن. آنهاست همه از باالتر بلكه ها سرمايه از يكي هم ايمان. است بدبختي نوعي اينها از كدام هر نبود. است
 و باهللا تؤمنون 0 أليم عذاب من تنجيكم تجاره علي أدلكم هل آمنوا الذين أيها يا«: فرمايد مي  كريم
 كنم؟ راهنمايي دهد مي نجات  دردناك هاي شكنجه از ار اشم كه بازرگاني و تجارت يك به را شما آيا)(1(»رسوله

 به پيغمبر و خدا به ايمان از كريم قرآن بينيم مي چنانكه). بياوريد  ايمان او پيغمبر و خدا به كه است اين آن
 را ماديات و محسوسات مطلقا بشر كه شود گفته بايد مقدمتا مطلب اين. است كرده ياد سرمايه تجارت عنوان
 را آن زود كسي هر است، زندگي سرمايه يك ثروت مثال. است واضح هم سرش شناسد، مي معنوي امور از قبل
 طمع و حرص شود، مي قائل ارزش آن براي الزم مقدار از بيشتر احيانا بلك برد، مي پي آن ارزش به و شناسد مي
  هم و خودش براي هم نتيجه، در و كند مي پيدا زي
  

  پاورقي
  11 -  10 صف، 1
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  .شود مي دردسر موجب اجتماع براي

 و زندگي براي است ديگر سرمايه  يك هم خوب آداب به تأدب و صحيح تربيت و خوش اخالق ديگر، طرف از
 را آن دير بشر اما است، باالتر ثروت از اثرش درجاتي به بلكه است،  سعادت و كمال و ترقي و پيشرفت باعث
 و ارزش كه باشد سنج نكته و ركزي هوشمند خيلي طبعا بايد يا آدمي .برد مي پي ارزشش به دير و شناسد مي

 بشر بزرگان يا و معلم زبان از و باشند داده تعليم او  به بايد يا و كند، درك را عالي تربيت و خوب اخالق اهميت
 و خلقه، لهاذ عزيز رب«: فرمايد مي يا) 1(»رفيق خير الخلق حسن«: فرمايد مي) ع(علي اينكه مث باشد، شنيده

. است طور همين عينا هم ايمان. شود مي روشن ارزشش كودكي در كه ثروت خالف رب 2(»خلقه اعزه ذليل رب
 كنند، مي زندگي رضايت و خوشي به آن سايه در و مندند بهره  عظمي موهبت اين از كه اشخاصي بسيار چه

 توجه مطلب اين به خودشان اما ست،آنها دل در كه است ايماني همان مديون عمرشان طول و جسم سالمتي
 برند، مي بسر دلهره و ترس و خوري خود و ترديد و رنج در عمري و هستند اين عكس بر هم بسياري. دارندن

 اينها همه ا علت بفهمند توانند نمي خودشان و شوند مي شكسته و پير زود داده، كف ر خود جان و جسم سالمت
 بايد ايمان آثار به توجه راه از مطلب اين. دادند  كف از را زندگي هاي رمايهس از بزرگي سرمايه يك كه بود اين

  . شود رسيدگي

   اخالق پشتوانه
 ايمان بدون است زندگي بزرگ سرمايه ي خود كه اخالق يعني. است اخالق پشتوانه كه است اين ايمان اثر اولين
  ايمان معنويات، همه سلسله سر بلكه آنها همه منطق و اخالقي اصول همه بنا زير. ندارد درستي پايه و اساس
 فداكاري، درستكاري، راستي، امانت، ت،عف تقوا، شرافت، كرامت،. خداست به اعتقاد و ايمان يعني مذهبي
 بشري فضيلت كه اموري همه باالخره و بشر، حقوق ا عدالت، از طرفداري خدا، خلق با بودن سلم و صلح احسان،
 كنند مي آنها داشتن به تظاهر ندارند كه هم آنهايي و كنند مي تقديس را آنها ملتها و ا همه و شود مي ناميده
   با مغاير آنها تمام زيرا ست،ا ايمان اصل بر مبتني
  پاورقي

  )396 ص ،71 ج االنوار، بحار.(است يار بهترين نيكو اخالق. 1
  .نموده عزيز را وي اش پسنديده اخالق كه ذليلي بسا چه و كرده خوار را او بدش اخالق كه عزيزي بسا چه. 2
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 بايد آدمي. است مادي محروميت  نوع يك تحمل مستلزم اينها از يك هر به التزام و است پرستي منفعت  اصل

 اي نداند، محروميت را محروميت كه دهد مي رضايت آنگاه بدهد، محروميت  يك به رضايت كه باشد داشته دليلي
 معنوي، انديشه هر بناي زير. باشد  چشيده را آن لذت و برده پي معنويت ارزش به كه است ميسر آنگاه جهت
 كار كه شود مي مطمئن عادي مؤمن يك كه است اين حكيم عادل خداي ايمان اثر حداقل. خداست به ايمان
 ناي از محروميتي هر و) 1("المحسنين أجر يضيع ال اهللا إن «رود نمي بين از خدا نزد در خوب صفت و خوب
 هيچ به و باشد پرست منفعت و خودپرست بايد يا: ندارد بيشتر راه دو واقعا بشر. است يافت باز نوعي قبيل

 شود مي متحمل اخالق عنوان به كه را محروميتهاي و باشد خداپرست بايد يا و نشود، تسليم محروميتي
  رضاي طلب و الهي تقواي پايه بر اگر احسان و گذشت و انسانيت. بداند شد جبران اقل ال و نشمارد محروميت

 بنيانه اسس من ام خير رضوان و اهللا من تقوي علي بنيانه أسس أفمن«. است خطرناكي پرتگاه بر باشدن الهي
 كس آن يا داد قرار خدا رضاي و تقوا بر را خود كار بناي كه است بهتر كس آن آيا يعني). 2(»هار جرف شفا علي
 گاه تكيه كه كسي است؟ سقوط به مشرف و است خالي  آن زير كه داده قرار رتگاهيپ لب بر را خود كار بناي كه

 لحظه هر دارد مي بر گام سقوطي به مشرف پرتگاه بر كه است اين مانند باشد، خدا غير شخصيتش و اخالق
 لبيت لبيوتا أوهن وإن بيتا اتخذت العنكبوت كمثل أولياء اهللا دون من اتخذوا الذين مثل«. دارد سقوط احتمال

 مثل اند كرده اتكا آنها به و كرده انتخاب خدا غير سرپرستاني و دوستان كه آنان مثل يعني). 3(»العنكبوت
   خانه ها خانه ترين سست. است عنكبوت خانه و عنكبوت

  
  پاورقي

  ).120 توبه، ](كند نمي ضايع را نيكوكاران پاداش خداوند [ 1
  .109. توبه،. 2
  41. عنكبوت،. 2
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 قرار گاه تكيه خدا غير. داد قرار عمل گاه  تكيه توان نمي را خدا غير كه است اين به ناظر آيه اين. است نكبوتع

 گذشت با و فداكار افراد توان مي موقتا، و قسرا عادت، ايجاد و تلقين و تقليد با. است پايه بي و سست اما گيرد مي
 حكما. برد توان نمي نادرست راه از هميشه براي را همه. است قسر و اغفال نوعي اين اما كرد، تربيت
 متكي و قائم موجودات  همه و است موجودات سلسله سر خداوند كه طوري همان). 3("يدوم ل القسر":اند گفته

 معنويات. است معنوي و اخالقي فضايل و معنويات همه سرسلسله  هم خدا به ايمان و معرفت هستند، او ذات به
. نيست بيش اعتباري بي كاغذ ندارد، اعتبار يعني است، پشتوان بدون منتشر اسكناس مانند خداشناسي منهاي

 تؤتي السماء،  في فرعها و ثابت أصلها طيبة كشجره طيبة كلمة مثال اهللا ضرب«:. فرمايد مي قرآن كريمه آيه در
 درخت به را) پاك عقيده(پاك نسخ خداوند.("يتذكرون لعله للناس اعمثال اهللا يضرب و ربها باذن حين كل اكلها
 همه است، كشيد آسمان به سر اش شاخه و گرفته جا محكم زمين در اش ريشه كه زند مي  مثل عيب بي و سالم
 براي مثل اين). كنند پيدا تنبه كه باشد آورد، مي مثلها مردم براي خداوند. پروردگار اذن به دهد مي ميوه وقت
 داشته ايماني و توحيدي ريشه بايد باشد ده ميوه و بارور راستي به اهدوبخ اگر انسانيت درخت كه است اين

 لها ما اعرض فوق من اجتثت خبيثة كشجره خبيثة كلمة مثل و«: فرمايد مي كند، مي ذكر ديگر مثالي بعد. باشد
   كه است بدي درخت مثل) پايه بي و باطل عقيده(ناپاك سخن مثل"قرار من
  

  .پاورقي
  .داشت نخواهد دوام ت،طبيع مخالف كار. 1
  25و24/ميابراه. 2
  26ابراهيم، .3
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 الحيوه في الثابت بالقول آمنوا الدين اهللا يثبت«: فرمايد مي آنگاه. ندارد ثباتي و قرار و شده جدا زمين از اش ريشه
 ناپذير لتزلز برجا پا و ثابت هميشه براي درست و حق سخن بر را ايمان اهل خداوند) (1("االخره  في و الدنيا
 يدع الذي فذلك 0 بالدين يكذب الذي أرأيت«: گويد مي ايماني بي به راجع ايضا). آخرت و دنيا در دارد مي نگه

 است كس همان او داند؟ مي دروغ را دين كه را كس آن ديدي آيا)(2("المسكين طعام  علي يحض ال و 0 اليتيم
 كردن سير به را ديگران بشوند، سير فقرا اينكه به داردن عنايتي). كند مي طرد خود از را يتيم بيرحمي با كه
 است، كرده پشت فضيلتها همه كرده دين به پشت كه آن بفرمايد خواهد مي. كند نمي وادار بينوايان و سنگگر
 و انسانيت داده، دست از است انسانيت منطق و پشتوانه و اساس و مبنا كه را ايماني و ديني عاطفه كه آن

  يك تا. است مادي محروميت نوع يك تحمل مستلزم مطلقا معنوي امور. است داده دست از را نيانسا  عواطف
 مادي، افكار محصول ترين طبيعي. كند نمي محروميت تحمل جهت بي بشر نباشد كار در درستي اساس و مبنا

  :كه فرمان اين. است پرستي منفعت پ خود بر مبتني اخالق يعني مادي اخالق
  پاورقي

  27/ميبراها. 1
  3 - 1 ماعون، 1
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 نگه پا به جدا را عدالت). (135/نساء("االقربين و الوالدين أو أنفسكم علي لو و هللا شهداء بالقسط قوامين كونوا«

  ). باشد شما خويشاوندان يا مادر و پدر عليه هرچند ديگر مالحظات به نه بدهيد خدا خاطر به را گواهي داريد،
 أقرب هو اعدلوا تع أال علي قوم شنان اليجرمنكم و بالقسط شهداء هللا نقوامي كونوا«: اينكه يا

 ولو(شما با قومي دشمني مبادا. كنيد شهادت اداي عدالت به كنيد، قيام خدا براي بسيار).(8/مائده("للتقوي
 ديكترنز تقوا به عدالت كه يدكن عدالت حال، هر به. شويد منحرف  عدالت و حق از كه گردد سبب) ديني دشمني

 شده عمل و پذيرفته كه بوده  هم دين طرف از و بدهد دارد صالحيت دين فقط كه است فرمانهايي اينها). است
 به كه هستند هايي سرمايه همه انسانيت، اجتماعي، امنيت اجتماعي، عدالت اخالق، كه شود مي معلوم پس. است
: فرمايد مي عليه اهللا صلوات أميرالمؤمنين. است ايمان نامش كه دارد ل يديگر سرمايه اينها حفظ و آوردن دست

 ال و عقل فقد أغتفر ال و ماسواها، فقد اغتفرت و عليها، احتملته الخير، خصال من خصلة فيه لي استحكمت من«
 يكاف(»باالموات إال يقاس الحياه، فقد العقل فقد و مخافة، مع بحياه يتهنا فال اعمن، مفارقة الدي مفارقة الن دين،
 را او خصلتهاي و صفات ساير كه است كافي باشد، او در خير خصال از خصلت يك كسي اگر). 27ص/1دجل

   و دين كه آنجا. ايماني بي يكي و عقلي بي يكي: را چيز دو مگر ببخشم و كنم تحمل
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 و تامني كه آنجا. ك اطمينان و اعتماد شود نمي چيز هيچ در ايمان بي آدم به نيست، امنيت  نيست ايمان
 آدمي است، دلهره و اضطراب است، خوف است، نگراني دائما نيست، گوارا زندگي نيست اطمينان و اعتماد
 زندگي و حيات نيست عقل آنجا اام. نبيند خيانت خود دوستان همان ناحيه از كه باشد خود مواظب بايد هميشه
 و تقوا اندازه آن اخالقي صفات در ما كلي طور به. آورد حساب  به مردگان حساب به بايد است، مردگي نيست،
 حال در حتي دست زير به عدالت باشد، بشر حافظ السرهم سر و ها نهانخانه در حتي كه خواهي مي امانت و عفت
 قطع خواهيم، مي پايداري و استقامت خواهيم، مي زور مقابل در شهامت و شجاعت خواهيم، مي توانايي و قدرت
 فقط يا اينها همه. خواهيم مي محبت و صميميت و صفا خواهيم، مي خود ذات باطن و خود تكيه و غير به اعتماد

  . شود مي پيدا ديني ايمان پرتو در

   جان و جسم سالمت
 مرض شفاء و قلوبكم داء دواء«: فرمايد مي تقوا درباره) ع(علي. است جان و جسم سالمت ايمان، ديگر اثر

  ). 196خطبه/البالغه نهج(»أجسادكم
. نيست كپسول و قرص و گرد ايمان كه است معلوم البته. شماست جسماني امراض شفاي و روحي بيماري دواي
 اعصابي و تر مطمئن روحي ايمان، با آدم كه بداند انسان كه شود مي فهميده وقتي جان و جسم  سالمت در اثرش
 حسادت از رسيدند نوايي به ديگران گرا رد،بخو را كجا و ببرد نيست فكر در دائما دارد، تر سالم قلبي و تر آرام
 زخم و معده زخم به را او عصبي ناراحتيهاي افكند، نمي جانش به آتش طمع و بخل و حرص و گيرد نمي  آتش
 و تن سالمت. شود مي تر طوالني عمرش كند، نمي ناتوان و ضعيف را او شهوت در افراط سازد، نمي مبتال روده

 رو دائما و اند كرده پر را بيمارستانها كه رواني بيماران  افزايش موضوع. ايمان هب اردد زيادي بستگي روح سالمت
   روز اجتماعي مسائل از يكي ا افزايش به

١٦٢ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 ايمان موهبت از كه است اي طبقه ميان در آنها بيشتر يا همه بيماريها  اين كه دهد مي نشان آمار. رود مي شمار به
 مغبونيتهاي و محروميتها احساس ر بيماريهاي اين منشأ. اند بهره بي لمتعا مبدأ به خالص اعتقاد و خدا ب

 به بايد كه است اين ايمان الزمه كه نيست اين قصودم البته. دارد را پيشگيري داروي حكم ايمان است، اجتماعي
 آورد، نمي در پا از را انسان محروميتها ايمان، وجود با كه است اين مقصود شد، تسليم و داد تن محروميتها ه

  دارد مي نگه محفوظ را او تعادل

   محيط با انطباق
 شرط گويد مي كه است شناسي زيست در  اصلي. است جامعه و فرد بين هماهنگي و تعادل ايجاد ايمان، ديگر اثر

 موجود آن ساختماني  خاص وضع با زندگي محيط شرايط و محيط كه است اين زنده موجود يك حيات ادامه
 تغييراتي خود در توانست زنده دموجو آن اگر صورت، اين د بود، مخالف اگر اما باشد، منطبق و سازگار زنده
 سازگاري محيط و او ب و آمد وجود به زنده موجود آن در محيط با مناسب تغييراتي تدريجا اگر يعني كند ايجاد

 بين و نشد پيدا او در مناسبي ييراتتغ چنين اگر اما. دهد ا خود حيات به تواند مي موجود آن شد پيدا انطباق و
 محيط اوضاع و عوامل و است او زيرا فناست، به محكوم موجود آن نيامد، عمل به باقانط و سازگاري محيط و او

 نقطه يعني طبيعي، محيط لحاظ از بشر. است محيط تابع محاط و ك تابع جزء محيط، آنها و است محاط او كل،
 طور به دنشب داخلي جهازات طرفي از بگيرد، قرار متناسبي غير محيط در گرا: است طور همين زندگي طبيعي
 سعي خودش او ديگر طرف از و كنند، سازگار و موافق و مناسب محيط با را او تا افتند مي فعاليت به خودكار

 بر عالوه نانسا. كند منطبق خود با را آنها و كند مبارزه طبيعت و محيط عوامل با خود ابتكار قوه با كند مي
 ساير از است عبارت اجتماعي عوامل. باشد منطبق نيز محي اين با بايد دارد، هم اجتماعي محيط طبيعي، محيط
 آن بر كه آدابي و عادات و مقررات و قوانين و زند مي سر آنها از كه اعمالي و دارند كه حاالتي و صفات با افراد

 احتياجات و آرزوها، و ميلها از است عبارت اجتماعي محيط انسان خصوصي زندگي شرايط. حكمفرماست اجتماع
 انطباق و انعطاف. است الز فرد از انعطافي و اجتماع از انعطافي شوند، منطبق يكديگر با بايد ايندو. شخصي
 منافع محور بر نه بگردد، جمع مصالح محور بر باشد، جمع منافع حافظ و عادل اجتماع كه است اين به اجتماع

  فرد انعطاف و نطباقا. فرد
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 هيچ بالطبع و اول مرحله در. شخصي هوسهاي و ميلها از  گذشت و جمع مصالح به تسليم و رضا از است عبارت
 و رأي خود از فردي هر و شده تشكيل مختلف افراد از كه اجتماع زيرا نيست، اجتماع و فرد بي انطباقي گونه

 طرف دو از بايد. است ناسازگاري و تضاد اآنه بين ديگر، ف آرزوي و عقيده و ميل با مخالف دارد ميلي و عقيده
 در فرد و بگردد جمع مصال محور بر جامعه كه است اين به انعطاف. آيد عمل به انطباق تا شود پيدا انعطافي
 زيرا است، تطابق اين اصلي عامل دين. اجتماعي هدفهاي آرزوها به بدهد رضايت خود آرزوهاي و ميلها ناحيه

  . تسليم و رضا فرد به و دهد مي دالتع جامعه  به كه است يند

  تسليم و رضا مفهوم
 آنچه به افراد قناعت و رضايت كه بيايد  مطلب اين فورا بعضيها ذهن در است ممكن شد برده رضايت نام تا اينجا

 عامل كه ينارضاي خالف بر شود، مي تحركي بي و تمكين و سكون موجب نيست، خوب داده آنها به جامعه
 كه است همين  آن و است وبمطل رضايت، نوع يك: است قسم دو بر رضايت كنم مي عرض. است جنبش تحرك

 كه كند فكر نبايد كس هيچ. دارد معيني سهم معي حق فردي هر باالخره زيرا باشد، راضي خود سهم به فرد
 از برگرفته(»قانعا راضيا بقسمك علنياج و «باشد راضي خود حق به بايد بگيرد، تع من شخص به بايد چيز همه
 نظر از. است كمال نارضايتي، و عصيان كه اينجاست. است ظلم و تجاوز به دادن رضايت دوم قسم). ليكم يدعا
  . است گناه بلكه نيست مطلوب تنها نه موارد گونه اين در رضايت دين

   نفس بر تسلط
 مفهوم يك نفس بر تسلط مسأله  كه كرد تصور نچني نبايد. است نفس بر كامل تسلط ايمان ديگر خاصيت
 تسلط. است باطل تصور اين. نيست الزم هم نفس بر تسلط نبود مذهب اگر است، مذهب بر فرع و است مذهبي

 تواند نمي نباشد معتقد مذهب  به كسي فرضا كه است عدالت و استقامت قبيل از اخالقي مفاهيم مثل نفس بر
 اينها اجراي مذهب بلكه نياورده، وجود به را اينها مذهب و باشند نمي مذه و دين بر فرع اينها. بشود آنها منكر
  . است كرده تأمين بهتر
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 و صحنه كند مستقر آنجا بر را خود تسلط است فرض بشر براي كه زندگي در نبرد ميدانهاي و ها صحنه از يكي

 خود برابر انسان: گويد مي حاضر عصر در انجه مشهور متفكرين و دانشمندان از يكي. است خودش وجود ميدان
 قسمت در. نفساني و داخلي جبهه گر،دي افراد جبه طبيعت، جبهه: دارد مبارزه جبهه سه در و دارد دشمن سه
 هنوز چند هر شده، مسلط حدودي تا بالها و بيماريها و گرما و سرما عوامل بر ش، پيروز زيادي حد تا اول

 ادامه نيز ديگر افراد با مبارزه آيد، فائق آنها نتوانسته بشر كه هست سرطان مثل ريهاييبيما و زلزله مثل بالهايي
 معروف حديث در. است كشمكش يك دچار خود داخل در كس هر است، نفس با مبارزه االترب ه از دارد، و داشته
 قادر كه چيزي ولي ند،ك مي حكايت معني همين از) 1(»اعصغر الجهاد قضوا بقوم مرحبا«: فرمود) ص(اكرم رسول
 همان شرح در مولوي قول به. است ايمان و دين كند، رام را آن و كند مسلط خود طبيعت بر را انسان  است

  : نبوي حديث
  نيست خرگوش سخره باطن شير         نيست هوش و عقل كار اين، كشتن
 به گفت). 2(»جنبيك بين التي نفسك  عدوك أعدي«: حديث اين معني از پرسيدم را بزرگي: گويد مي سعدي
  مخالفت كني مدارايش چه هر كه را نفس مگر گردد دوست كني احسان وي با  كه را شخص آن هر آنكه حكم
  . ورزد

 فرشته   جماد چو او بيفتد بهائم چو خورد اگر         خوردن كم به آدمي شود خوي
   مراد  افتي چو دهد فرمان كه نفس خالف         گشت تو امر مطيع آري بر كه هر مراد

  
  پاورقي

 ،5 ج كافي،.(است باقي آنها عهده به بزرگ جهاد و دادند انجام را كوچك جهاد و مبارزه كه مردمي به مرحبا. 1
  ).12 ص
 ،5 ج البيضاء، محجة.(است گرفته قرار  پهلويت دو ميان در كه است خود نفس خطرناكتر، دشمنانت همه از. 2

  ).6 ص
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   مهارت و علم
 اما است، سرمايه بزرگترين ايمان  كه است درست اينكه آن و بود متوجه بايد كه هست ديگر لبمط يك البته

 استفاده آن است ممكن احيانا. دارد الزم مهارت و علم ديگر، هاي سرمايه هم مانند نيز سرمايه اين از استفاده
 سوء بشر ديني حس از ديگر كس يك يا كند، استفاده سوء نفهميده انسان خود يا نشود، بشود بايد كه كاملي

  .دارد درازي دامنه كه است مطلبي خود اين. بكند استفاده
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 نظر  * دنيا درباره دين
 منطقي به ما نظر مخصوصا كنيم، مي بحث  اسالم دين نظر از تنها ما البته. است دين نظر از دنيا بحث، موضوع
 كه مطلب ترين متداول زيرا شود، روشن است الزم منطق اين. است گرفته پيش  باب اين در كريم قرآن كه است

 توصيه و دنيا بدي و دنيا مذمت عنوان  تحت كه همانهاست شود مي گفته دين زبان از نصيحت و موعظه عنوان به
 كه مطلبي اول كند، موعظه را مردم و بشود واعظ خواهد مي كه كسي هر.  مي گفته آن كردن رها و دنيا ترك

 همين به. بگيرد ياد دنيا ترك پيشنهاد و دنيا مذمت در نثر يا شعر هايي جمله برود كه است اين رسد مي ذهنش
 با مطلب اين. است نخورده گوششان به ديگر مطلب هيچ خورده مردم گوش مطلب اين كه اي اندازه به جهت
 اول درجه در نظر اين از است، مربوط باشند داشته  زندگي مسائل به بايد كه توجهي نوع و مردم اخالق و تربيت
 خوشبختي و نظر بلندي و نفس عزت و اخالق تهذيب در شود، تفسير معقولي و خوب طرز  به اگر. است اهميت
 كردن  حس بي و تخدير موجب شود، تفسير نامطلوبي طرز به اگر و است، مؤثر مر اجتماعي روابط حسن و فردي
  . شد خواهد اجتماعي و فردي بيچارگيها و بختيبد نوع همه منشأ سر و آنها كردن قيد بي و اعصاب

  
  .است شده ايراد)ش.ه 1341(يقمر يهجر 1382صفر 21 در سخنراني اين*
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   دنيا ترك و زهد از غلط تفسير
 غالبا شده پيدا زمينه اين در نثر يا شعر  به تدريجا كه نصايحي و مواعظ چربيده، دوم تفسير جانب تدريجا قضا از
 كه هايي فلسفه و افكار برخي نفوذ يكي: دارد علت دو اين و دارد را كردن حس بي تخدير اثر و است دوم شكل به

 است جهان اين در آنچه شريت بر و روزگار، گردش جه و هستي به بدبيني بر است مبتني و بوده اسالم از پيش
 اجتماعي عل و ناگوار خيتاري حوادث ديگر است، شده شايع مسلمين ميان در اسالمي ملته اختالط اثر در كه

 هاي فلسفه شيوع و عالقگي بي و بدبيني مول طبعا و داد رخ اسالمي محيط در قرن چهارده طول در كه خاصي
 همين توان مي آيا. چيست زمينه اين در قرآن منطق ببينيم بايد مستقيما حاال. است يدهگرد بدبيني بر مبني
   شود؟ نمي يافت م چنين قرآن در اينكه يا كرد، استخراج قرآن از را بدبيني فلسفه

   قرآن در زهد
 و آرزو منتهاي را آن انسان نيست قابل كه فاني زندگاني يك عنوان به دنيا از اينكه عين در كريم قرآن در

 و ثوابا ربك عند خير الصالحات الباقيات و الدنيا الحيوه زينة البنون و المال«: شده ياد دهد قرار مقصد آخرين
 ماند مي باقي كه  صالحي اعمال اما و هستند، يادن زندگاني همين رونق فرزندان و ثروت).(46/كهف("مالأ خير
 اينكه عنوان به را دنيا اينكه با قرآن) ببندد دل آنها به ان اينكه لحاظ از و پروردگار پاداش لحاظ از است بهتر
 مخلوقات و موجودات كه گويد نمي حال عين در ند،دا نمي بشر براي اليق و قابل باشد آرزو منتهاي و آمال غايت

 كه حركتها و گردشها و دارند كه نظاماتي همه با انسان و حيوان و نبات و صحرا و دريا و كوه و زمين و سمانآ از
 و«: گويد مي داند مي حق و راستين نظام را نظام اين برعكس، بلكه است، باطل است، غلط است، زشت كنند مي
 قصد به آنهاست ميان آنچه و زمين و مانهاآس ما).(38/دخان("العبين بينهما ما و اعرض و لسمواتا خلقنا ما

 و الشمس و«: خورد مي  قسم حيوان و نبات و جماد از عالم مخلوقات و موجودات به كريم قرآن) ايم نيافريده بازي
   هذا و 0 سينين طور و الزيتون و التين و"،)2و1/شمس("تليها القمرإذا و 0 ضحيها
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). 3("تقواها و فجورها فألهمها 0 سواها ما و نفس و"،)2("قدحا فالموريات 0 ضبحا العاديات و"،)1("االمين البلد
 به بدبيني اساسا). 4("فطور من تري هل البصر فارجع 0 تفاوت من الرحمن خلق في تري ما«: فرمايد مي قرآن

 است، توحيد كه اسالم فلسفه مركزي هسته با ييعن اسالم، هفلسف با عالم نظام و گردش به و آفرينش و خلقت
 يا و باشد، مبتني ع حكيم حق مبدأ انكار و ماديت و ماترياليسم بر بايد يا ها نظريه گونه  اين. نيست سازگار
 مبدأ دو و اصل دو به آيينها يا ها فلسفه برخي در ك طوري همان هستي، و وجود دوگانگي و ثنويت براساس

 كه ديني در اما اند دانسته بديها و شرور مبدأ را ديگري و نيكيها و خيرات مبدأ را يكي دهش معتقد هستي براي
 ماند، نمي باقي افكار اين براي جايي شده بنا حكيم و عليم و رحيم و رحمان خداي به اعتقاد و توحيد براساس
 باران اثر در كه گياهي به تشبيه و دنيا زوال و فنا عنوان به آنچه. است شده تصريح زيادي آ در كه طوري همان

 در شده، گفته رود مي بين از تدريجا و شود مي خشك و زرد سپس كند، مي رشد بعد و زند مي سر زمين از
 از آنچه و مادي امور را خود آرزوي منتهاي و آمال غايت نبايد انسان كه است، انسا ارزش بردن باال براي حقيقت
 به ندارد ربطي جهت اين. باشد اعلي هدف كه ندار را اين ارزش دنيا ماديات دهد، قرار تاس مادي امور شؤون
 اسالمي دانشمندان از كس هيچ كه است جهت همين به. بدانيم زشت و شر خودش  ذات در را دنيا ما اينكه
  . باشد  كرده توجيه روزگار گردش و خلقت به بدبيني عنوان به را آيات از سلسله  آن كه نشده ديده

  است؟ مذموم دنيا به عالقه آيا
 خود بدي آيات اين منظور اند گفته  كه است اين يكي شده آيات آن براي بعضي طرف از كه توجيهي و تفسير
   و زميني اشياء و اعيان همين از است عبارت دنيا خود زيرا نيست، دنيا

  پاورقي
  .3 - 1 تين،. 1
  .2 و 1 عاديات،. 2
  .8 و 7 شمس،. 3
  3 ملك، .4
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 آن. باشند بوده بد توانند نمي و پروردگارند قدرت و حكمت آيات همه اينها نيست، بد اينها از يك هيچ و آسماني
. دنيا خود نه است، بد دنيا به عالقه و دنيا محبت. است امور اين به عالقه و محبت است مذموم و بد كه چيزي
 احصاء حد از كه است شده گفته نثر و شعر به قدرآن دنيا بتمح تقبيح و مذمت زم در دانيم مي كه طوري همان
 گفت خواهند چيست، دنيا  بدي معني بپرسيد شما كه اشخاص غالب از. است شايع خيلي تفسير اين. است خارج
 اگر. كرد نمي خلق خداوند بود بد اگر نيست، بد كه دنيا خود اال و است، بد دنيا محبت كه است اين اش معني
 با و نيست اشكال بي شده فرض مسلم خيلي و است مشهور و معروف خيلي چند هر يرتفس اين يمبكن دقت

 در يعني است؟ طبيعي عالقه دارد دنيا به بشر كه اي عالقه آيا ببينيم بايد اوال زير دهد، نم وفق قرآن خود بيانات
 ساير يا تلقين و عادت حكم به المث خاصي عوامل اثر در ب يا شده گذاشته عالقه اين بشر غريزه و بشر نهاد

 هر زن و مرد دارند، محبت خود والدين به فرزندان و فرزندان، به مادران و پدران مثال شود؟ مي پي بشر در عوامل
 به دارد، عالقه احترام و محبوبيت به دارد، عالقه ثروت و مال به كس هر دارند، عالقه خود مخالف جنس به كدام
 سوء اثر در و است مصنوعي ي است كس هر طبيعي و فطري آيا ها عالقه ينا. دارد قهعال ديگر چيزهاي خيل

 و بد است  ممكن چگونه صورت اين در و است، فطري و طبيعي عاليق، اين شك بدون شود؟ مي پيدا تربيت
 بيرون اتموجود و مخلوقات كه طور همان بكند؟ خود از را عاليق اين كه باشد اين انسان وظيفه و باشد مذموم

 بدن جوارح و اعضاء كه طور همان و است حكمت از خالي و است شر گفت توان نمي كدام هيچ انسان وجود زا
 نمي يافت حيواني يا انسان بدن در مو يك كوچك، عضو يك ريز، رگ يك نيست حكمت بي كدام هيچ انسان
 انسا رغبتهاي و ميلها در ان،انس روحي ياعضا و غرايز و قوا در هم طور هم باشد بوده حكمت بي و زائد كه شود
 اينها همه باشد، نداشته مقصدي هدف باشد، حكمت بي كه نيست فطري و طبيعي اي عالقه و رغبت و ميل هيچ

 تقدم، افتادن پيش به عالقه ثروت، و مال به عالقه همسر، به عالقه مادر، و ب عالقه فرزند، به عالقه. دارد حكمت
 پاشيده هم از بشر زندگي اساس اينها بدون كه دارد بزرگي حكمتهاي اينها ههم حبوبيت،م و احترام به عالقه
   ذكر پرورد حكمت هاي نشانه عنوان به را محبتها همين كريم قرآن خود بعالوه. شود مي
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 هاي نشانه و آيات از را ديگر چيزهاي بعضي و خواب و بشر خلقت اينكه رديف در روم سوره در مثال. كند مي

 جعل و لتسكنواإليها أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته من و«: فرمايد مي كند مي ذكر خداوند تدبير و حكمت
 جنس از كه است آن پروردگار هاي نشانه از يكي يعني). 1("يتفكرون لقوم اليات ذلك في رحمةإن و موده بين
 ها نشانه حقيقت  اين در و كرد، ايجاد محبت و مودت شما ميان و آفريد همسر و جفت شما برا آدميان شما خود

 در بود، مي بد همسر محبت اگر. كنند فكر مسائل اين كه كساني براي است پروردگار حكمت و تسخير و تدبير از
 در عالقه اين مسلما. شد نمي ذكر خداوند حكيمانه تدابير و حكمت آث و ها نشانه از ييك عنوان به آيه اين

 و نظم جهان امور اينكه براي است اي وسيله و مقدمه عاليق  اين كه است واضح خيلي و شده، نهاده مردم طبيعت
 نه و رفت مي پيش تمدن گزند نه و كرد مي پيدا ادامه نسل نه نبود عاليق اين اگر. باشد داشته خو منظم گردش

  . ماند نمي باقي زمين روي در بشري  بلكه بود، كار در جنبشي و حركت و كسب و كار

   حلها راه
 و دانند، مي تباهي و فساد و شر عالم بالذات را دنيا عالم كه كساني نظر يكي: دنيا درباره نظر دو و تفسير دو اين
 و دنيا تمام به كه آنها اما. دانند مي بد را دنيا به محبت و عالقه اما دانند مي خوب را دن خود كه كساني نظر يكي

 سعادت براي هم حلي راه و چاره راه دانند، مي تباهي و شر را اتحي هستي و نندك مي نگاه بدبيني نظر با هستي
 بدبخت و است سخن همين  سخنان ترين سخيف خودكشي، و پوچيگرايي مگر ندارند بدبختي از او نجات بشر
 جيرجير تله زير در كه موشي مانند"جيمز ويليام"قول به اينها. هستند اشخاص همين هم دنيا مردم ترين
  .كنند ناله و بكشند بايد كند مي
  

  پاورقي
 1  21روم،
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 و سوخت بايد كه نيست چنين گويند مي  است بد دنيا به عالقه نيست، بد دنيا خود اند گفته كه آنهايي ولي

. شود كن آنها ريشه و مبارزه ها عالقه اين با كه است اين بدبختي از او نجات و بشر سعادت براي حل راه ساخت،
 گفت بايد گروه اين جواب در. گيرد مي آغوش در را سعادت شاهد و يابد مي رهايي شرور چنگال از انسان وقت آن

 اخيرا كه دقيق فلسفي نظر يك طبق است روح در كه فطري و طبيعي  رغبتهاي و ميلها و قوا اينكه از گذشته
 اثر در كه است اين حداكث و تنيس كردن كن ريشه و كردن قمع و قلع قابل كرد تأييد را آن هم روانشناس
 ديگري مجراي از خطرناكي صورت به احيانا بعد و بگريزد  باطن شعور به و شود اندهر پس مجاهدتها و رياضتها

 صددرصد عالي ريشه قطع - جهت اين از نظر قطع - بنمايد عصبي و روحي بيماريهاي توليد كند ظهور و بروز
 هر. كنند قطع را - بيني يا چشم يا پا يا دست را او اعضاي از عضوي هك است اين مثل درست. است بشر ضرر بر

 عبث و لغو شده، گذاشته انسان وجود در كا و حركتي ايجاد براي و انسان وجود در است نيرويي اي غريزه و قوه
   برد؟ بين از و كرده خراب را نيرو اين مركز بايد جهت چه به. نيست خلقت در

   قرآن منطق
 چاره راه و است، بد كائنات به محبت و عالقه اساسا كه نيست اين شود مي استفاده كريم قرآن از هك چيزي آن
 غير  هم چاره راه و است ديگري مطلب مطلب، آن كرد سركوب بايد را محبتها و عاليق كه نشده تعيين اين هم
 دادن رضايت و بودن قانع و ودنب دلخوش وب بسته معني به عالقه شمارد، مي مذموم را آن قرآن آنچه است اين
 ربك عند خير الصالحات الباقيات و الدنيا الحيوه زينة البنون و المال«: فرمايد مي قرآن. است دنيوي مادي امور به

   كه صالح اعمال اما و دنياست، همين زندگي رونق مايه فرزندان و ثروت يعني). 46/كهف(أمال خير و ثوابا
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 و هدف در سخن پس. بهترند دهد، قرار آل ايده و را آنها انسان اينكه نظر از و الهي پاداش نظر از مانند، مي باقي
 رضوا و لقاءنا يرجون ال الذين«: كند مي وصف طور اين را دنيا اهل كريم قرآن. است مطلوب كمال و آل ايده

 رضايت و نيستند ما مالقات به يدوارام كه آنهايي).(1("فلونغا آياتنا عن هم الذين و بها اطمأنوا و الدنيا بالحيوه
 و بودن مذموم از سخن آيه اين در). اند غافل ما آيات از كه آنها و اند گرفته آرام آن به و دنيا  زندگي به اند داده

 يا. آن مذموم معناي به دنياست، اهل وصف اين. است ماديات به  گرفتن آرام و شدن قانع و دادن رضايت
 آنها از بگردان رو).(2("العلم من  مبلغهم ذلك الدنيا الحيوه يردإال لم و ذكرنا عن تولي منع فأعرض«: فرمايد مي
 بازهم). است قدر همين آنها فكري سطح و علمي حد و خواهند  نمي دنيا زندگي جز و اند كرده پشت قرآن به كه

 يا. نيست باالتر ماديات از فكرشان  سطح و ارندند مطلوبي و هدف دنيا جز كه است افرادي درباره سخن
   من  المقنطره القناطير و البنين و النساء من الشهوات حب للناس زين«: فرمايد مي

  پاورقي
. 1  .7 يونس،
. 2  .29 - 28 نجم،
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 ال(»الماب حسن عنده اهللا و الدنيا  الحيوه متاع ذلك الحرث و اعنعام و المسومة الخيل و الفضة و الذهب
 در زرع و كشت و چهارپايان و عالي اسبان و نقره و طال و فرزندان و زن قبيل از هواتش به عالقه).(14/عمران

 و ميل صرف از سخن نيز آيه اين در). خداست اب نيك عاقبت و دنياست،  كاالي اينها. است كرده جلوه اينها نظر
 و شده داده ينتز مردم از بعضي نظر در شهوت مظاهر به محبت كه  است اين در سخن نيست، طبيعي رغبت
 كمال صورت به و است كرده مفتو و مشغول خود به را افراد و شده داده جلوه هست كه آنچه از زيباتر و بزرگتر
  : فرمايد يم يا. است آمده در مطلوب

 تآخر عوض به دنيا به آيا).(38/توبه(»قليل إال اعخره  في الدنيا الحيوه متاع فما اعخره من الدنيا بالحيوه أرضيتم«
 عاليق به قناعت و رضايت و دلخوشي از انتقاد اينها همه). نيست اندكي جز آخرت به نسبت دنيا ايد؟ داده رضايت
 و دادن رضايت و بودن قا بين و دنياوي زندگي شؤون ساير و فرزند و مال به عالقه بين است فرق. است دنيوي
 باشد مادي عاليق به بشر شدن محدود و انحصار زا جلوگيري هدف، نقطه كه وقتي. اينها دادن قرار آمال غايت

 آزاد چاره راه بلكه نيست، نيروها اين كردن منهدم و مادي طبيعي عاليق بريدن و قطع و كردن سركو چاره راه
 احتياج و شوند مي پيدا جسمي عاليق از بعد آنها كه بشر است ديگري عاليق سلسله يك انداختن كار به و كردن

 و است انسان در تري عالي شعورهاي كردن بيدار براي ديني تعليمات حقيقت در پس. دارند احي و تحريك به
   انانس عالي مقام از ترند عالي چون و هستند بشر فطرت و غريزه در شعورها آن
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 به مربوط شعورها آن. دارند كردن بيدار و احياء و تحريك احتياج و شوند مي بيدار ديرتر گيرند، مي سرچشمه

 بستن دين، مقصود گردد مي جاري و شود مي باز كه انسان روح از است اي چشمه اي عالقه هر است نوياتمع
 يعني است، ديگر هاي چشمه نساخت جاري براي  كوشش و كردن باز مقصود نيست، مادي محسوس هاي چشمه
 در كه مقدار آن از سمحسو نيروهاي كردن كم و كردن محدود هدف، ديگر عبارت به يا و. معنويات هاي چشمه
 معنوي نيروهاي سلسله يك كردن آزاد هدف بلكه نيست، شده آفريده پروردگار حكمت دست به خلقت متن
 به را او و دارد فرزندي انسان: دهيم مي توضيح را مطلب هساد مثال يك با. دارد شدن آزاد به احتياج كه است

 و شود مي ناراحت است خوارگي شكم و بازي به همتش و عالقه تمام ب آن بيند مي كه وقتي فرستد، مي مدرسه
 لمي زيرا كند، مي مالمت را او عناوين  اين با و خواند، مي خواره شكم و بازيگوش را او دهد، مي قرار عتاب م را او

 كخورا بازي به عالقه از طبعا عاليق اين. بشود پيدا نوشتن و خواندن و كتاب در به عالقه بچه آن در كه دارد
 بايد حال عين در هست بشري هر در علم غريزه تشو و تحريك به دارد احتياج بعالوه شود، مي پيدا بچه در ديرتر

 و غذا به رغبتي و بازي به رغبتي اساسا رزندشف خواهد مي پدر كه نيست دليل اين ولي. كرد تحريك را آن
 ناراحت العاده فوق شده سلب بچه از غذا به يا بازي  به ميل كه كند احساس روزي اگر باشد، نداشته استراحت

 كه حال عين در سالم بچه داند مي زيرا كند، مي مرا طبيب به و گيرد مي بيماري نوع يك بر دليل را آن و شود مي
 وقتي پس. بخورد غذا موقع به كند، بازي موقع به و باشد داشته نشاط بايد باشد، داشته كتاب و سهمدر به بايد
 خوردن يا بازي به او عالقه انحصار و حصر از حقيقت در  مي مالمت شكمو يا بازيگوش عنوان به را دفرزن پدر كه

  . است ناالن

   اسالمي بيني جهان در منطق اين ريشه
 قرآن نگرش نوع يك سبب به دارد ماديات و دنيا به عاليق حصر منع و دنيا درباره كريم قرآن كه منطق اين

 نمي دنياوي و مادي نشئه به منحصر را وجود نشات جهان، نظر از كريم قرآن. انسان رهدربا و جهان درباره است
 است تر فسيح و تر وسيع و تر عظيم بسي كه رديگ نشئه به هست كه اي درجه در دنيا اين عظمت به اعتراف با دا،

   به منحصر انيزندگ گويد مي انسان نظر از و رود نمي شمار به چ او برابر در دنيا نشئه. است قائل
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 همين درخت هاي ميوه اينكه با قرآن نظر در انسان قهرا پس. دارد حياتي هم آخرت نشئه در ست،ين دنيا نشئه

 نهايي هدف نبايد اهميت اين با انسان اين قهرا. شده گسترده  هم دنيا ماوراي تا حياتش و وجود دامنه دنياست،
 الدنيا تري أن المتجر لبئس و«: فرمايد مي) ع(علي. بفروشد دنيا به را خود و دهد قرار ماديات و دن را خود

 كه طوري همان پس). بفروشي دنيا به را خود كه است اي معامله بد).(32. خطبه البالغه، نهج( »ثمنا لنفسك
 نمي اجازه كردم عرض سخن آغاز در چنانكه توحيد  فصل يعني قرآني فلسفه و بيني جهان فصول از فصل يك
 فلسفه و شناسي جهان فصول از ديگر فصل يك كنيم، نگاه محسوس جهان و دنيا به بدبين چشم با ما كه دهد

 انسان و معاد فصل فصل، آن و باشد ماديات و د از باالتر انسان آمال غايت و اعلي هدف كه كند مي ايجاب قرآني
  . است

  دنياپرستي و اخالق
 كاسته ماديات به دادن اهميت از كه كند مي ايجاب نيز آن كه هست اسالم در هم ديگر فصل يك اينها از گذشته

  اجتماعي تربيت براي كه دارند قبول هم تربيتي مكاتب ساير را قسمت اين. است اخالق و تربيت فصل آن و شود
 به و باشند داشته معنوي آل ايده هد افراد كه كرد كاري بايد اجتماعي زندگي براي بشر آمادگي براي و بشر
 سهل شود نمي كه اجتماع آبادي و عمران موجب بشود تيزتر اندازه ه طمع و حرص آتش. نورزند حرص دياتما

 مانند و كرد افراط نبايد چند هر هم فرد يك سعادت نظر از. گردد مي هم اجتماع ويراني و خرابي موجب است،
 يكي اعتنا بي و مستغني  طبع شك بدو اما است، چيز همه ترك در خوشي و ادتسع كه گفت فالسفه از برخي

 آنچه از كه كند تصور كسي است ممكن. نيازمنديم ديگر توضيح يك به اينجا. است سعادت اوليه شرايط از
 مه بايد كه آيد پديد توهم اين است، ماد به بشر عاليق شدن محدود و انحصار از جلوگيري منظور كه گفتيم
   دوست را خدا
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. نيست اين منظور خير،. شرك نوعي يعني را، مع هم و قرارداد مطلوب كمال را هماد هم را، دنيا هم و داشت
 حكمتهايي  براساس اينها كه دارد اشياء به طبيعي دلبستگيهاي و عواطف سلسله يك انسان كه است اين منظور

 و اند، كرده مي شكر آنها بر را خداوند و اند بوده مند بهره عوا گونه اين از اولياء و انبياء همه و شده آفريده انسان در
 ماوراي دارد ديگري ظرفيت انسان. شود قطع كه است خوب باشد، شدني قطع فرضا نه و است شدني نه اينها
  صورت به نبايد ماديات و دنيا. است داشتن آل ايده است، داشتن مطلوب  كمال ظرفيت آن و عواطف، و ميلها اين
 استعداد نوع يك عواطف و ميلها است محبت گونه اين است مذموم كه محبتي درآيد، مطلوب كمال و آل ايده
 كه است خاصي استعداد داشتن مطلوب كمال استعداد اما هستند، زندگي  براي ابزارهايي منزله به و بشر در است

 و را ميلها اند نيامده مبرانپيا. است انسان مختصات از و گيرد مي سرچشمه انسانيت جوهر و انسانيت عمق از
  مطلوب كمال صورت از را ماديات و دنيا اند آمده آنها بلكه بخشكانند، آنها سرچشمه و ببرند بين از را عواطف
 كه نگذارند خواهند مي انبياء حقيقت، در و نمايند عرضه مطلوب كمال عنوان به را آخرت و خدا و نمايند خارج
 پيوند  نوعي و است طبيعي جايگاهي كه بودن، عاطفه و ميل و رغبت مورد يعني يعي،طب جايگاه از ماديات و دنيا

 و شود مي ناميده قلب كه مقدس جايگاه  آن در و دهد مكان نقل شده خارج است اشياء و انسان ميان طبيعي
 و نشيندب است، يتناهي ال سوي به او كشش كانون و است او انساني ظرفيت و است انسان وجود مركزي هسته
 من لرجل اهللا جعل ما «شده وارد كريم قرآن در اينكه. گردد يتناهي ال كمال سوي به انسان پرواز مانع بالطبع
 خدا به بايد يا مردم كه ن اين منظور به نداده قرار دل دو كسي اندرون در خداوند يعني) 1("جوفه في قلبين
 و اعلي هدف يك بايد مردم كه است اين مقصود غيره، و مال فرز و زن از خدا غير به يا باشند داشته عالقه

 دنيوي، ماديات يا باشد آرزو منتهاي كه است اين شود نمي جمع هم با كه چيزي دو. باشند داشته آرزو منتهاي
  .است ميسر كه است خيلي واحد آن در چيز چند به عالقه صرف اال و

  پاورقي
  4 احزاب، 1
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 نظر  *علم درباره اسالم
 است، علم درباره اسالم نظر اطراف در امروز بحث ديگر، عبارت به. است معل و اسالم ما امروز سخن موضوع
 علم و دين بحث. بود طبيعت مواهب و زندگي و دنيا پيرامون اسالم نظر  درباره ما گذشته بحث كه طوري همان

 طوالني سابقه چيست، دين درباره  علم نظر و چيست، علم درباره دين نظر مخالف، يا يكديگرند موافق آيا كه
  . شده نوشته زمينه همين در اسالم عالم در و دنيا در پرارزشي كتابهاي و دارد
 به متظاهر طبقه يكي: دهند جلوه يكديگر مخالف را علم و دين كه اند كرده كوشش مردم طبقات از طبقه دو

 اين براي دسته اين اند كرده مي استفاده مردم جهالت از و اند خورده مي را مردم دينداري نان كه جاهل ولي دين
 از و بكوبند را دانشمندان دين سالح و بكشند خودشان عيب روي پرده دين نام به ضمنا و دارند نگه جهل در را

 تحصيل طبقه هم يكي اند، ترسانده مي است منافي دين با آنكه عنوان به علم ا را مردم كنند، خارج رقابت صحنه
 ال براي عذري اند خواسته همي نيز طبقه اين. زده اخالقي و انساني تعهدات به پا پشت ولي آموخته دانش و كرده

 طبقه. اند كرده بهانه دين به شدن نزديك مانع را آن و كرده تك علم به بتراشند خود كارهاي و خود قيديهاي
 نمي ساساح تناقضي و تنافي گونه هيچ ان بوده مند بهره موهبت دو هر از كه هستند و بوده هميشه هم سومي
   و تيرگيها اند كرده سعي طبقه اين. اند كرده

  
  .است شده ايراد) ش.ه1341(يقمر يهجر1382 صفر 29 در سخنراني اين* 
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 و اسالم درباره ما بحث. بنشانند فرو برخاسته  مقدس ناموس دو اين بين طبقه دو آن طرف از كه را غبارهايي

 بحث بايد طور آن اجتماعي جنبه از. ديني جنبه و اجتماعي  جنبه: بگيرد صورت است ممكن جنبه دو از علم
 واقعي به باشند مسلمان هم توانند مي مردم آيا نيستند؟ سازگار يا سازگارند  باهم عمال علم و اسالم آيا كه كنيم
 ايندو از يكي بايد عمال يا عالم؟ هم و كنند دين دستورهاي به و باشند مؤمن اسالمي مباني و اصول به كه كلمه

 علم نظر چيست علم درباره اسالم نظر كه بود نخواهد اين مسأله صورت شود بحث نحو به اگر كنند؟ انتخاب را
 هر واحد آن در تواند مي آيا كه است اجتماع روي بحث فقط است؟ ديني چگونه اسالم آيا و چيست اسالم درباره

 علم درباره اسالم نظر ببينيم كه است اين ديگر جنبه بپوشد؟ چشم آندو از يكي باي يا باشد، داشته را دو
 دستور چگونه علم درباره ماسال اينكه يكي: است قسمت دو هم اين كه چيست؟ اسالم درباره  علم نظر و چيست

 موجود را علم اسالم آيا و باشيد؟ داشته پرهيز علم االمكان حتي كه داده دستور آيا كرده؟ توصيه و داده
 و شجاعت و صميميت كمال در برعكس، يا! دانسته؟ خود موجوديت براي رقيب يك شكل به و خطرناك
 اسالم درباره علم نظر كه است اين دوم قسمت است؟ نموده تشويق كرده توصيه علم به خود به اطمينان
 تكامل و تطور حال در علم قرن، چهارده اين همه در. گذرد مي قرآن نزول و اسالم ظهور از قرن چهارده چيست؟

 اين از پس علم ببيني حاال. درآمد جهش صورت به علم ترقي اخير قرن چهار سه در مخصوصا. بوده پيشرفت و
 دستورهاي درباره همچنين و اسالم اعتقاديات و معارف درباره شده نصيبش كه كاملت و تطور و توفيق همه

 آنها اعتبار آيا شناسد؟ نمي يا شناسد مي رسميت به را اينها آيا دهد؟ مي نظر چه ا اجتماعي و اخالقي و عملي
 فقط ما امروز بحث. است تحقيق و بحث خور در قسمت سه اين از يك هر است؟ كاسته آنها اعتبار از يا افزوده
  . است علم درباره اسالم نظر پيرامون يعني اينهاست، از يكي درباره

   اسالم در علم به توصيه
 اينقدر موضوعي هيچ به نسبت شايد و موضوعي كمتر در و شده توصيه و تأكيد علم به راجع اسالم در اينكه در

  دستورهاي ساير رديف در شده تدوين اسالمي كتب كه زماني قديمترين از. نيست بحثي نشده تأكيد و توصيه
  اسالمي،
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 باز"العلم طلب وجوب باب"عنوان تحت هم بابي م، از نهي و معروف به امر و جهاد و حج و روزه و نماز قبيل از

 ترين صريح و مؤكدترين كريم، قرآن آيات از گذشته) 1(شده شناخته فرايض از يكي عنوان به علم و شده
 طلب«: فرمود خدا رسول كه هاستمسلمان همه مسلمات از جمله اين. است علم درباره خدا رسول هاي توصيه
 اي طبقه به اختصاص). است واجب و رضف مسلماني هر بر دانشجويي و تعلم).(2(»مسلم كل علي فريضة العلم
 و العلم أطلبوا«: فرمود و. برود علم دنبال بايد است مسلمان  كس هر. ندارد جنسي دون جنسي به اي، طبقه دون
 ندارد، معين مكان علم يعني). كنيد سفر چين تا كه باشد اين مستلزم ولو يدكن جويي پي را علم).(3(»بالصين لو
 فهو وجدها فحيث المؤمن ضالة الحكمة كلمة«: فرمود باز. كنيد  اقتباس و برويد هست علم كه جهان نقطه هر

 را نآ شود، نمي معطل بيابد را آن جا هر است، مؤمن گمشده متقن، و حكيمانه و علمي سخن).(4(»بها أحق
  طوري همان. كافر يا است مسلمان كيست، طرف كه دهد نمي اهميت يعني). دارد مي بر و داند مي خودش مال
 خود مال را علم نيز مؤمن دارد، مي بر و شود نمي معطل ببيند كس هر دست در كرده گم را خود مال آدمي كه
 ضالة الحكمة«: دهد مي توضيح ر كلمه همين) ع(علي أميرالمؤمنين. گيرد مي را آن ببيند كه هر دست داند مي

 دنبالش به پس است، مؤمن گمشده حكمت).(1(»هلهاأ و بها أحق تكونوا المشرك عند لو و فاطلبوها المؤمن
 نه كه است اي فريضه علم). بود خواهيد سزاوارتر و تر شايسته او از شما. بيابيد مشركان نزد در آنرا آنكه ولو برويد

 و ترين عالي اين و ندارد، محدوديت مكان لحاظ از نه و زمان لحا از نه و معلم لحاظ از نه و متعلم لحاظ از
  . شده و بشود توانسته مي كه است اي توصيه  ترينباال

  علم؟ آدام
   چه  علم از اسالم منظور اينكه آن و است ديگر مطلب يك در سخن هست كه چيزي
  پاورقي

 1  ."علم فريضه"سخنراني گفتار ده كتاب به شود رجوع

١٨١ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 اين به همه يعني. است دين خود علم ها توصيه و تأكيد اين همه از مقصود بگويد كسي است ممكن است؟ علمي
 خو به حقيقت در باشد دين علم علم، از اسالم نظر اگر و شوند عالم دين خو به مردم كه است شده گفته منظور
 اول حال به اشكال و نگفته چيزي عالم امو نشناخت و كائنات حقايق بر اطالع معني به علم درباره و كرده توصيه
 معلومات و فكر سطح باالرفتن و اطالع و آگاهي با و باشد علم ضد هم اندازه هر مسلكي هر زيرا ماند، مي باقي
 آشنا من غير با و باشيد آشنا من با گفت خواهد  بلكه نيست، مخالف خودش با آشنايي با باشد، مخالف مردم

 نظر و ستا صفر علم با اسالم موافقت گفت بايد باشد ديني علم خصوص علم، از اسالم ظورمن اگر پس. نباشيد
 كه ني احتمال اين جاي باشد آشنا اسالم منطق و اسالم با درست كه كسي براي. است منفي علم درباره اسالم
 اخير قرنهاي در لمينمس عمل طرز ناحيه فق احتمال اين. است ديني علوم منحصرا علم درباره اسالم نظر بگويد

 حكمت"فرم مي كه آنجا اال و شده، پيدا كردند محدود را خود معلومات و كردند كوچ را معلومات دايره تدريجا كه
 كه ندارد معني ،"بگيريد مشركان دست از بخواهيد اينكه ولو آوريد چنگ به را آن پس است مؤمن گمشده
 عنوان چي ،»بالصين لو و العلم اطلبوا «جمله در كار؟چ دين علوم با را مشرك. باشد ديني علوم خصوص
 است اين مسلم قدر. شده ياد بوده جهان صنعت عل مراكز از يكي ايام آن در اينكه اعتبار به يا و نقطه دورترين

 سخنان متن در اينها همه از گذشته. است نبوده ديني علوم مركز ديگر زمانهاي در ن و زمان آن در نه چين كه
 يا باشد علم فالن نكهاي عنوان تحت نه اما است، علمي چه مقصود كه شد تفسير و تحديد و تقييد اكرم رسول

 كه علمي هر. برساند ضرر آن ندانستن و برساند فايده آن دانستن كه علمي نافع، علم عنوان تحت بلكه علم، فال
 از علم بداند مفيد و خوب اثر را اثر آن يعني بشناسد رسميت به اسالم را اثر و فا آن و باشد اثري و فايده متضمن

 چه و فايده را چيز چه اسالم ديد بايد. است روشن حسابش پس. است تشويق و توصيه مورد و خوب اسالم نظر
 ندانستن و دهد مي كمك اسالم اجتماعي يا فردي منظورهاي از منظوري به كه علمي هر. داند مي ضرر را چيز
 اس منظورهاي در كه علمي هر و كند، مي توصيه اسالم را علم آن گردد مي منظو آن خوردن زمين سبب آن،
  . است مخالف آن با دارد تأثير كه علم هر و ندارد، خاصي نظر علم آن درباره اسالم ندارد تأثير
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   دين ائمه سيره
 سند ما براي آنها سيرت و آنها گفتار. د مي اكرم پيغمبر اوصياي را السالم عليهم اطهار ائمه و هستيم شيعه ما

 و شدند آشنا جهان علوم با مسلمين هجري دوم قرن ايلاو و اول قرن اواخر ا دانيم مي كه طوري همان. است
 كارهاي به گيري خرده و انتقاد از اطهار ائمه دا مي فيطر از و. كردند ترجمه ايران و هند و يونان از را علوم انواع
 و نفيم نظر علم دربار اسالم نظر كه بود بنا اگر. انتقادها اين از است پر ما كتابهاي كردند، نمي كوتاهي خلفا

 از وسيعي دستگاه كه را خلفا عمل اين اطهار ائمه بود مي دين كننده منهدم و كننده خراب علم و بود مخالف
 تاريخي و ادبي شناسي حيوان طبي، فلسفي، منطقي، نجومي، كتب انواع و بودند آورده به ناقلين و رجمينمت

 انتقاد به بنا اگر. دادند قرار انتقاد مورد شديدا را خلفا كارهاي بعضي كه طوري همان كردند، مي انتقاد شد ترجمه
 هيچ ولي داشت، انتقاد زمينه "اهللا كتاب ناحسب"عنوان تحت عوام ميان در ديگر عمل هر از بيش اي بود مي

  . شود نمي ديده انتقاد از گذشت قضيه  اين بر كه سال شصت و صد طول در اثري

   قرآن منطق
 قرآن. باشد نمي اختصاص و تخصيص  قابل كه است شكلي به علم درباره قرآن خود منطق اينها همه از گذشته

 عنوان به را مسائلي صريحا قرآن. دارد ترجيح ظلمت بر نور مطلقا فرمايد مي داند، مي ظلمت را جهل و نور را علم
 و طبيعي لومع همين آنها مطالعه نتيجه كه همانهاست موضوعات اين. كند مي پيشنهاد تفكر و مطالعه موضوع
 خلق في إن«: فرمايد مي 164 آي بقره سوره. بينيم مي دنيا در امروز كه است غيره و تاريخي و زيستي رياضي

 السماء من اهللا أنزل ما و الناس ينفع بما البحر في تجري التي  الفلك و النهار و الليل اختالف و اعرض و السموات
 اعرض و السماء بين المسخر السحاب و الرياح تصريف و دابة كل من افيه بث و موتها بعد اعرض به فأحيا ماء من

 كه آب روي بر  كشتي حركت در روز، و شب گردش در زمين، و آسمانها آفرينش در يعني. »يعقلون لقوم اليات
   سبب  كه باران ريزش و آمدن گردد، مي منتفع بشر آن وسيله به
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 ميان در كه ابرها مخصوص حالت و بادها گردش اند، حركت در زمين روي در كه حيواناتي گردد، مي زمين حيات
 و قوانين اينها همه يعني. است پروردگار حكمت و قدرت هاي نشانه اينها همه در اند، معلق آسمان و زمين

 اين در مطالعه به را مردم صريحا قرآن. كند مي نزديك توحيد به را شما نظامات اين شناختن و دارند نظاماتي
 درياشناسي شناسي، زمين شناسي، ستاره و فلك علم به منجر كه همينهاست مط دانيم مي و كرده توصيه مورا

 و 25 آيه فاطر سوره و 2 آيه جاثيه  سوره در است همچنين. است شده غيره و شناسي حيوان جويه، كائنات علم
 آغاز"كتابت"و"علم"،"خواندن"با را ودخ سخن شد نازل كه مرتبه اولين كه است بيكتا قرآن. ديگر آيات بسياري

 0 اعكرم ربك و إقرأ0 علق من االنسان خلق 0 خلق الذي ربك باسم إقرأ«: گ آغاز اينها تذكر با قرآن وحي. كرد
 و بخوان. آفريد  هبست خون از را انسان آفريد، آنكه پروردگارت، نام به بخوان). 1،4/علق("بالقلم علم الذي

  .را قلم نوشتن آموزانيد كه است كريمان نتري كريم تو پروردگار

   علم و توحيد
 نيست، جايز آن در تعبد و تقليد تعقلي است اي مسأله توحيد و گردد مي آغاز توحيد با كه است ديني اسالم
 در ورود توانست نمي بود شده آغاز تثليث يا ثنويت از اسالم اگر باشد، در تفلسف و استدالل و تعقل بايد حتما
 آن تنها نه كه شده آغاز توحيد از ولي. كند ممنوعه منطقه را آن اينكه از نبود اي چاره بگذارد، آزاد را حثمب آن
 كائنات صفحه قرآن نظر از هم منطقه اين مدخل. داند مي الورود الزم اي منطقه بلكه داند نمي ممنوعه منطقه را

 منطقي استدالل و تفكر قوه منطقه اين در دشگر  وسيله و ابزار است، تحصيل و علم اش ورودي كارت است،
   مسلمين  اينكه اما و. دارد مي عرضه مطالعه براي قرآن كه است موضوعاتي اينها. است
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 هيچ كه دادند قرار موضوعاتي را خود مطالعات بيشتر و بپردازند مطالعه به موضوعات اين در شدند موفق كمتر
 همه اينها. نيست آن بحث جاي فعال دارد، خاصي علل و است ديگري مطلب نشده قرآ طرف از اي توصيه گونه

 منظور آيا كه بوده مطرح مطلب اين يمقد از. نيس ديني علوم منحصرا اسالم نظر دهد مي نشان كه است قرائني
 رشته هما به را پيغمبر كالم اند خواسته اي دسته هر و چيست؟ خوانده واجب و ف را آن كه علمي از اسالم
 اند گفته مي مفسرين است، كالم علم خصوص اند گفته مي متكلمين. كنند تطبيق اند داشته خودشان كه وماتيمعل

 ك است فقه علم مقصود اند گفته فقها است، حديث علم مقصود اند گفته مي محدثي است، تفسير علم مقصود
 است، مهلكات و منجيات از طالعا اخ علم مقصود اند گفته اخالق علماي مقلد، يا باشد مجتهد يا بايد كسي

 كند، مي نقل زمينه اين در قول بيست غزالي است، عملي توحيد و سلوك و سير علم مقصود اند گفته مي متصوفه
 بود مي خاص علم مقصود اگر نيست بالخصوص علوم اين از يك هيچ مقصود اند گفته محققين كه طور همان و

  . خورد مي كار به كه است سودمندي و مفيد ه ودمقص. كرد مي تصريح علم همان به پيغمبر

   هدف؟ يا است وسيله علم آيا
 بايد اوال. چيست اسالم منظور كه بفهميم توانيم مي كامال و كند مي حل خوبي به را اشكال نكته يك به توجه
 و  ربوبي معارف مثل است هدف علوم از بعضي شك بدون وسيله؟ يا است هدف اسالم نظر از علم ديد

 كه اينها از. معاد و يخودشناس مربوط معارف مثل شود مي شمرده خداشناسي شؤون از آنچه و خداشناسي،
 يك انجام وسيله و مقدمه كه است مفيد و الزم جهت آن از علمي هر يعني. هدف نه اند وسيله علوم ساير بگذاريم

 همين حديث و فقه و اخالق علم  قبيل از - الهي معارف استثناي به - ديني علوم همه. است وظيفه يك و عمل
  . شود مي خوانده ديني مدارس در كه معمولي منطق و ادبي مقدمات به هچ تا هدف نه اند وسيله همه يعني طورند
 كه است واجب جهت آن از يعني است تهيؤي علم، وجوب گويند مي دارند اصطالحي ديني علماي و فقها لهذا

 عمليه مسائل مستقيم گرفتن ياد خود حتي. است اسالم منظور با موافق كه ريكا براي دهد مي تهيؤ و آمادگي
 شود، مي ذكر عمليه هاي رساله در معموال كه طهارت و حج و زكات و خمس و روزه و نماز مسائل احك يعني
   اين براي فقط
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 خواهد مي كه مستطيع نفر يك مثال. دهد انجام درست را ديگري وظيفه  كه بشود آماده و بتواند شخص كه است

 را اصل اين كه وقتي. دهد انجام  درست را حج مراسم كه كند پيدا تهيؤ و آمادگي تا بگيرد ياد بايد برود به
 و دارد هدفهايي چه و است ديني چگونه ماسال اينكه آن و رسد مي ديگر مطلب و ديگر اصل به نوبت دانستيم،
 و عبادي مسائل چهارتا به تنها اسالم آيا دارد؟ وسعت اندازه چه مياسال منظورهاي خواهد؟ مي  اي جامعه چگونه
 همه به و بشر، حياتي شؤون همه در است يافته گسترش د اين دستورهاي و دامنه يا كرده، قناعت اخالقي
 تأمين بايد كه دارد هدفهايي و منظور آنها همه در و دارد نظر بشر سياسي و اقتصادي و اجتماعي و حياتي شؤون
 بديهي باشد؟ محكوم و دست ك دهد نمي اهميت يا باشد، مستقل مسلمان جامعه كه خواهد مي اسالم آيا گرد
 بشناسيم بايد مه را سومي مطلب باز و. مستغني و سربلند عزيز، آز مستقل، خواهد مي اي جامعه اسالم كه است

 نمي علم است، فني اطالع و علم حوايج، مهه كليد چرخد، مي علم پاشنه بر دنيا امروز اينكه آن و كنيم توجه و
 زماني هر در كه گيريم مي نتيجه خود به خود آورد وجود به قوي و عزيز آزاد، مستقل، غني، اي جامعه توان

  است اسالمي هدفهاي به رسيدن مقدمه كه را علومي همه كه مسلمين بر است و و فرض زمان اين در خصوصا
 چه بشناسيم توان مي بدانيم، ديني علوم را مفيد علوم همه توانيم مي مقياس اين با. نكنند كوتاهي و فراگيرند

 يك خواندن است ممكن زمان يك در كه بفهميم  توانيم مي عيني، واجب علمي چه و است كفايي واجب علمي
 توجه رهوشيا ميزان به دارد بستگي ديگر اين. نباشد طور آن ديگر زماني در و باشد واجبات اوجب از علمي
  .پردازند مي احكام استنباط به و كنند مي اجتهاد زماني هر در كه كساني
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  ديني پرسشهاي
 اينكه با سؤالها از بعضي اما و است، واجب  هم آنها به دادن جواب و است واجب ديني، سؤالهاي و پرسشها بعضي
 وظيفه دارد را حكم همين نيز آنها به جوابگويي براي كردن تلف وقت و جوابگويي است حرام دارد ديني عنوان
 صريح طور به آيات بعضي در كريم قرآن در. را مسائل آن به توجه و سؤال ترك و سكوت كند مي ايجاب ديني
 ال كنتم الذكرإن أهل فاسئلوا«(بپرسيد دانند مي كه آنها از دانيد ن كه را چيزهايي كه دهد مي دستور
  . دانيد نمي كه را آنچه بپرسيد دانايان از). 43 نحل،)(تعلمون

 عن تسئلوا ال«: فرمايد مي كند، مي نه دارد ديني عنوان اينكه با سؤاالت از بعضي از ديگر آيات از بعضي در
 سألها قد 0 حليم غفور اهللا و عنها اهللا عفا لكم تبد القرآن  ينزل حين عنها تسئلوا وإن تسؤكم لكم تبد أشياءإن

   » أصبحوا ثم قبلكم من قوم
پ  اورقي

  .است شده ايراد) ش.ه1341(ق.ه1382 رمضان اول در سخنراني اين 1
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 تا بگذاريد اگر و را، شما كند اندوهناك و شويد غمگين شود فاش اگر كه چيزهايي از مپرسيد). 1("كافرين بها

 و است بردبار و آمرزنده خدا و گذشت، در گذشته از خداوند. شما بر شود آشكار خود آيد فرود قرآن اينكه
  )102 و 101 مائده،.(شدند كافر و پرسيدند شما از قبل ديگران. نكند عقوبت در تعجيل

  . داد خواهم توضيح آيه دو هر اطراف در بعدا

   پرسش غريزه
 و پرسش حالت. است انديشه و فكر دستگاه اعتالي و رشد نمونه و است بشري اوليه غرايز از يكي پرسش غريزه
 به و باشد، شده ترديد و شك دچار مطلب آن درباره ذهن كه شود مي پيدا مطلبي به تنسب ذهن در وقتي سؤال
 از باالتر مرحله به كه جهت  آن زا نه كند، نمي شك حيوان. است اعتالء و رشد نوعي از حاكي شك، ك طور
 در نه اند شك دون مرحله در انسانها از بسياري. است شك د مرحله در بلكه است، رسيده يقين يعني شك

 پرستار و مادر پدر از پرسش و سؤال به كند مي شروع كمتر گاهي و سالگي سه حدود از طفل شك فوق مرحله
 آن و چيست اين كه پرسد مي االتصال علي كنن، مي جلب را نظرش و هستند برش و دور كه اموري درباره

 مسائل از يكي. اند داده نام پرسش نس را سالگي سه شناسان روان. اينها امثال چيست؟ براي چيز فالن چيست؟
 را غريزه اين جلوي نبايد البته. اطفال سؤاالت برابر در است مربيان ساير و مادر و پدر مواجهه كيفيت تربيتي،

 اين عين. كرد راهنمايي را آنها آنها، خود فهم حدود در بايد گفت، دروغ آنها به نبايد هم و ك ممانعت و فتگر
 تفاوت اين با كرد، ساكت نكن فضولي و خشونت با نبايد نيز را آنها. هست نيز سالمندان شهپرس پاسخ در عبارت

 آميخته جهلي از سؤال،. كودك برخالف كند اريخودد پر بعضي طرح از كه كرد راهنمايي توان مي را سالمند كه
 آن طرفي از كند، مي نماييخود بشر برابر در مجهول يك يعني. شو مي پيدا دانش به آميخته اي ناداني علم، به

 مي سؤال لهذا است، برده پي خود جهل به يعني دارد، مجهولي كه فهمد مي ديگر طرف از و داند، را مجهول
   آن اگر. كند
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 به التفات خودش اما باشد مجهول برايش واقعا مجهول آن هم اگر و كن، نمي سؤال باشد معلوم برايش مجهول
 و تحقيق صدد در وقتي انسان پس. آيد نمي بر تحقيق و جستجو صدد در باز شد،با نداشته خود خبري بي جهل

 امتياز بزرگترين اند گفته انشمنداند كه است اين. داند نمي كه بد اما نداند، كه آيد مي بر پرسش و جستجو
 توجه و لمع تواند مي خود  جهل به يعني است، بسيط جهل او جهل كه است آن جانداران ساير به نسبت  انسان
 آنها جهل كه حيوانها برخالف. برآيد تحقيق و جستجو و سؤال صدد نتيج در و داند، نمي كه بداند و باشد داشته
 نمي و آيند نمي بر تحقيق ص در قهرا دانند، نمي كه دانند نمي دانند، نمي ار چه هر يعني است، مر جهل
  . برآيند توانند

  دانش آليد پرسش
 كليد پرسش  : فرمود) ع(باقر امام كه آمده حديث كتب در .است دانش

«  ).است پرسش دانش، كليد.(»السؤال العلم مفتاح ان اال
 بعد  : كرد انشاء را شعر اين امام

  الجهل علي السكوت طول العمي تمام        وإنما السؤال طول العمي شفاء
 كور منتهاي و بپرسد، و نكشد تخجال داند، نمي كه را چيزي همواره آدمي كه است اين باطني كور شفاي يعني
 وظيفه. بماند باقي جهالت به و نپرسد و كند سكوت مالحظاتي به و نداند را حقيقتي آدمي كه است اين باطني

 آن از را خود مشكالت كه است ينا دانشجو و شاگرد و مبتدي يك وظيفه و است تحقيق و كاوش محقق، يك
 معل و استاد از آنكه جز ندارد راهي شود مي دچار كه مشكالتي در دانشجو  يك. بپرسد كرده تحقيق كه كس
  . خواهد مي راهنمايي از و كند مي مراجعه پزشك به بيمار يك. بخواهد راهنمايي و بگيرد كمك

   چه؟ از پرسش
 است انسان كمال و رشد مظهر و است  خوب اينكه عين در پرسش و سؤال: شود گفته بايد نكته اين اينجا در

   بعضي. عمل مقدمه يا است تحقيق مقدمه يا: است ديگر چيز مقدمه
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 از و برآيند پرسش صدد در بايد ناچار هستند، ديني يا تاريخي يا علمي موضوع يك تحقيق صدد در اشخاص
 اي از است گرفتن ياد صدد در كه دانشجو يك سؤاالت كنند، سؤال مطالبي دارند زمينه آن اطالع كه اشخاصي

 بيمار يك كه سؤاالتي مانند رد،بگي ياد را عمل يك راه خواهد مي كه است اين پرسش علت گاهي و. است قبيل
 م يا پزشكان روان با روحي بيماران كه مشكالتي است همچنين و گيرد، مي العملهايي دستور و كند مي پزشك از

 يك بودن  مجهول تنها اشد،نب علمي روش يا علمي تحقيق مقدمه پرسش و سؤال اگر. گذارند مي ميان به اخالق
 بي بشر مجهوالت زيرا بگذراند، او درباره  پرسش به را ديگري و خود وقت انسان كه نيست مجوز و كافي چيز

 دور به است عالمت سلسله يك كند مي پيدا تميز و رشد بشر كه اولي از دانشمندان از يكي قول به. است نهايت
 برابرش در ديگر تاي ده شود مي آنها از يكي جواب مو اگر شود، مي افزوده اآنه عدد بر روز به روز و يابد مي خود

 و جاهل به را خ ديگران از بيش اند برده دانش از بويي كه كساني و واقعي علماي اينكه عل. كند مي خودنمايي
 نمايان رابرشانب در مجهوالت از بيشتري عدد بشوند مجهول كشف به موفق اندازه هر كه است اين دانند مي نادان
  : خودش ناداني به كند مي اقرار كه است اين عالم يك علم حد آخرين. شود مي

 تا  نادانم كه همي بدانم كه        ض  من دانش رسيد بدانجا
 و ضروري و الزم مسائل متوجه انسان سؤاالت بايد رسد، نمي جايي به بپرسد چيز همه از بخواهد انسان اگر پس
  .عمل ح از يا علم حيث از يا باشد، مفيد

   پرسشها در تفريط و افراط
 حد در گاهي و افراط حد در گاهي پرسش و سؤال نظر از مردم كه شود مي معلوم شد دانسته كه مطلب اين

. ديني موضوعات و مسائل اطراف در خصوصا است، كردن سؤال ك كه شوند مي پيدا اشخاصي گاهي. اند تفريط
 همچو هرگز بشر اينك زا غافل آورند، در سر چيز همه خصوصيات و كيف و كم از خواهند مي خود خيال به

 از كه دين به نسبت رسد چه تا باشد داشته تواند  نمي طبيعت مشهودات و محسوسات همين به نسبت ادعايي
 هست، آنها در سستي و رخوت حالت يك اند، تفريط حال در بعضي و. است گرفته سرچش طبيعت مافوق افقي
 بعضي در. كنند مي خودداري و دارند پرهيز سؤاالت ينتر الزم از حتي شده، گرفته آنها از تجسس و يقتحق روح
   استكبار و استنكاف حالت مردم از
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 تلقي خواري و ذلت نوع يك را اين است، اطالع بي به اقرار عالمت استفهام و پرسيدن چون. هست سؤال از

 چيز دانست و داند نمي را چيزي كه وقتي انسان كه صورتي در. مانند يم باقي جه تاريكي در عمر يك و كنند مي
 يا باشد تر شأن كم بزرگتر، يا باشد كوچكتر او از كس آن خواه بپرسد، داند مي كه كسي از بايد است، الزم برايش
 علم بايد لمعا كه شده  گفته شده، مذمت سخت دارد تعلم از استنكاف كه جاهلي از ديني آثار در. تر شأن عالي
 براي بايد بلكه باشد، نداشته استنكاف است تواضع و تذلل نوعي سؤال و تعلم از بايد جاهل و بندد كار به را خود
 وسط حد. »يتعلم أن يستنكف ال جاهل و علمه، مستعمل عالم «است گرفتن ياد حال در كه ماردبش فخر خود
 برايش چيزهايي چه دانستن و است الزم برايش يزهاييچ چه دانستن كه بدهد تشخيص اوال انسان كه است اين
  برايش آنها به عمل يا است ضروري و الزم برايش آنها دانستن كه اموري ميا در. نيست ممكن يا نيست الزم

 و سؤال اينكه از ضمنا و بپرسد دانند مي كساني از و كند انتخاب سؤاالتي فاالهم، االهم رعايت با دارد، ضرورت
 مدح در) ع(باقر امام از حديثي سخن ابتداي در. بپرهيزد شود، عنواني و برايش كردن طرح سألهم و پرسش
 و كردن سؤال زياد مذمت در حضرت آن از ديگر حديثي. »السؤال العلم مفتاح أالإن «فرمود كه خواندم سؤال

 بپرس من از بگويم شما به يحديث من وقت هر: فرمود مي) ع(باقر امام: كنم مي نقل بيجا سؤاالت به شدن سرگرم
: گفتند ايشان وقت يك. است كريم ق به مستند گويم مي من آنچه يعني. كنم نقل آن براي شاهدي قرآن از تا

 كثرت سوم مال، افساد و اسراف و تضييع ديگر بيهوده، حرف و قال و قيل: است كرده نهي چيز سه از برپيغم
 قرآن از آيه سه باقر امام است؟ قرآن كجاي در گفتيد كه چيز سه اين: كرد سؤال حضرت آن از شخصي. سؤال
 من كثير في خير ال«: يد فرما مي كه آيه آن يكي: شده نهي چيز سه اين ا يكي آنها از كدام هر در كه كرد ذكر

  ).114/نساء(»الناس بي أوإصالح معروف او بصدقة أمر من إال نجواهم
 كار يا صدقه به مربوط كه خاصي موار در مگر نيست خيري آنها ايگوشيه سر و گفتگوها از بسياري در يعني
   تؤتوا ال و«: ديگر آيه. است شده نهي بيهوده حرفهاي و قال و قيل آيه ا در. است مردم بين اصالح يا ديگر خوب
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 عقل كم دافرا اختيار در شماست زندگي مايه كه را اموال يعني) 1("قياما لكم اهللا جعل التي أموالكم السفهاء
 زيرا نگذاريد آنها اختيار در را آن بازهم آنهاست خود از مال چند هر اند عقل كم و اند سفيه كه افرادي. نگذاريد

 به اشاره كند مي تعبير"اموالكم"كلمه با است، سفيه شخص مال بحث، موضوع با آيه اين در. كنند مي ضايع را آن
 اجتماع هم حقي. دارد جامعه به هم تعلقي  نوع يك اوست خود شخصي مال اينكه عين در شخصي هر مال اينكه
 از  آيه اين در پس. ندارد اسراف و تضييع حق شخصي مالك كه است اجتماع حق وا به و دارد مال آن به نسبت
 نپرسيد، چيزها بسياري از يعني). 2(»تسؤكم لكم تبد أشياءإن عن تسئلوا ال«: ديگر آيه. شده ينه مال تضييع

 پس. شده نهي پرسشها سلسله يك از آيه اين در. كرد خواهد ناراحت ر شما گردد آشكار و شود گفته اگر زيرا
 طرفي از. كند مي نهي شهاپرس و سؤاالت  به شدن سرگرم و كردن سؤال زياد از كه اسالم در است منطقي اين

 سهل نكنيد، استنكاف و بپ است ضروري شما براي آنها دانستن و دانيد نمي كه حقايقي كه دهد مي دستور
 دين. كند مي نهي را سؤال به شدن سرگرم و كردن سؤال زيا ديگر طرف از ندهيد، خرج به سستي و انگاري
 تشنه واقعا و كند تحقيق مستقيما  خودش بايد كسي هر كه معتقدات و اصول سلسله يك بر است مشتمل

 هدايت و دستگيري را او تعالي خداوند باشد پويا و جويا كسي اگر مسل و باشد آنها در تحقيق و يادگرفتن
 و اخالقي تعليمات ديگر سلسله يك ب است مشتمل و ،)3(»سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا الذين و «خواهد

 كه العملها دستور رشته يك بر است مشتمل نيز و فراگيرد را آنها اس الزم ريبش هر بر مسلما كه اجتماعي
  . است الزم هم آنها كردن سؤال آموختن
  پاورقي

  5 نساء،. 1
  101/مائده. 2
  69. عنكبوت،. 3
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   *دل و عقل

   آانوني دو موجود انسان،
. است روحي تجليات و فعاليتها نوع يك  منبع ايندو از يك هر كه است موجود كانون دو و مركز دو انسان روح در
 حسابگري و دورانديشي و انديشه و فكر. است دل يا قلب ديگري آن نام و خرد، يا  عقل كانون، دو اين از يكي نام
 و خواستن مانند روحي تجليات از ديگر ب و ستا عقل كانون تجليات از فلسفه و علم و استدالل و منطق و

 بر حركت و حرارت دل كانون از. گيرد مي سرچشمه دل كانون از آوردن حركت به و كردن آرزو و شدن شيفته
 دارد، آرزو و اميد بي و خواهش بي و افسرده دلي كه كس آن. روشنايي و هدايت عقل كانون از و خيزد مي

 به تا است نزديكتر مرگ به - زد نخواهد سر او از فعاليتي گونه هيچ و است جامد و حركت بي و سر موجودي
 در تاريك شب در كه  است ماشيني مانند است نصيب بي تدبير و فهم و عقل نيروي از كه كس آن و حيات
  دل را چيزي شود، مي حاصل هماهنگي و توافق كانون دو اين ميان گاهي. راهنماست و چراغ فاقد و است حركت

 محظوري و اشكال دچار انسان موارد گونه اين در. كند مي اعتراف و تصديق را آن خوبي هم عقل و پسندد مي
 و پسندد مي را چيزي دل مثال شود، نمي حاصل هماهنگي و توافق اين كه افتد مي اتفاق بسيار ولي. شود نمي

   حسابگر و دورانديش عقل ولي شود مي و شيفته
  :يپاورق

  .است شده ايراد يقمر1376 شعبان 12 با مطابق يشمس يهجر 1335 اسفند 24 در سخنراني اين*
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 و ناپسند دل براي ولي دهد مي گواهي و كند مي تصديق را چيزي خوبي آنكه يا و كند، نمي امضاء و تصديق
 مختلف يكديگر با افراد  كه اينجاست و گيرد مي در عقل و قلب بين تنازع و كشمكش كه اينجاست. دشوا
 ذكر تنازع و كشمكش اين براي اي ساده مثال. را دل فرمان بعضي و پذيرند مي را عقل فرمان بعضي: شوند مي
 دارد خود فرزند به نسبت آميزي محبت ساتاحسا و است عالقمند خود فرزند به غري حكم به كسي هر: كنم مي
 تا دهد مي رنج خودش به كه حدي تا خواهد مي را خود فرزند راحتي و آسايش محبت، و عالقه همين روي و

  تربيت پاي. كند فراهم را او آسايش تا دهد مي رنج خودش به كه يحد تا خواه مي را خود فرزند راحتي و آسايش
 ناخواه خواه باشد ماليم كه هم اندازه هر تربيت دارد عقل كه حسابي مطابق زيرا ،آيد مي ميان به فرزند اين

. كنند لتحم را خود فرزند دوري و فراق رنج مادر و پدر بايد گاهي. هست ابتدا در بچه براي ناراحتيهايي مستلزم
 تربيت از بايد بپذيرد را خود دل فرمان بخواهد  انسان اگر. كند تحمل را فرزند فراق رنج كه است گران دل بر

 بايد ناچار بپذيرد را عقل فرمان بخواهد اگر و كند، نظر صرف اوست آينده سعادت وسي يگانه كه خود فرزند
 تحصيل و نفس تهذيب. است انسان خود نفس تهذيب و تربيت باالتر اين از. كند رفتار خود دل رضاي برخالف
 قرار مخالف قطب دو در دل و عقل غالبا اينجا در زيرا است، تر سخت و دشوارتر چيزي هر از آدميت اخالق

  . خواهد مي ايمان و عقل از تر قوي بسيار اي پنجه سر اماره  نفس با كردن مبارزه. گيرند مي
 با و اند كرده انتخاب برداري وزنه براي را بزرگي سنگ ديد فرمود، عبور جوانان از جمعي به) ص(اكرم رسول

 و تر قوي از بگويم و كنم داوري شما ميان در من خواهيد مي: فرمود. آزمايند مي را خود رزو سنگ آن برداشتن
 و زور كه كرد خواهد معين را كس آن پيغمبر كه كردن گمان آنها! اهللا رسول يا بلي: گفتند كيست؟ زورمندتر
 غضب هنگام كه است كس آن شما ترين قوي: فرمود اكرم پيغمبر آنها انتظار خالف بر ول باشد، تر قوي بازويش

 داشته تر قوي بازوي كه نيست كس آن شما ترين  قوي نگيرد، او عقل كف از را زمام اماره نفس خوشحالي، و
 يك هميشه اخالق، تحصيل و نفس تهذيب مقام در. باشد داشته تر قوي روحيه هك است كس آن بلكه باشد،
 دو اين  ساختن هماهنگ براي تربيت و نفس تهذيب. ستا درگير دل و عقل كانون دو  بين عجيب ستيز و جنگ
 و شود مي ناشي عقل كانون از انضباط نظم اساسا. است دل خواهشهاي كنترل و ضبط مستلزم است، كانون

  .دل كانون از خودسري و فتگيآش
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   اآبر جهاد و اصغر جهاد
 جهادي از او ياران و اصحاب. كرد يانب را ستيز و جنگ اين لطيفي بيان با معروفي حديث در) ص(اكرم پيغمبر

 يكاف(» االكبر الجهاد عليهم بقي و اعصغر، الجهاد قضوا بقوم مرحبا«: فرمود آنها به كرد رو گشتند، مي بر
). است باقي آنها بعهده هنوز بزرگ ادجه و اند برگشته كوچك مبارزه از كه مردمي به مرحبا).(12ص/5جلد

  . دل خواهشهاي و طغيان با مبارزه و نفس با جهاد: فرمود چيست؟ رگبز جهاد! اهللا رسول يا: گفتند
  اندرون در بتر زان يخصم ماند     برون خصم ما كشتيم شهان اي

  ستين خرگوش سخره باطن ريش  ستين هوش و عقل كار ن،يا كشتن
 قد  مياكبر جهاد اندر يبت با      مياالصغر جهاد من رجعنا

  بشكند را خود كه باشد آن ريش    بشكند صفها كه يريش دان سهل
 عقل دل بالعكس، يگاه و دهد يم قرار خود فرمان و ريتاث تحت را خواهشها و عقل،دل يگاه كشمكشها نيا در
 آورد در خود فرمان تحت و كند ريتسخ را دل كانون عقل كه نيا.دهد يم قرار خود فرمانبردار و عيمط را

 حيتوض به محتاج سازد خود عيمط را عقل كانون دل نكهيا اام و ست،ين ريتفس به محتاج است، واضح شيمعنا
  .است

   عقل قضاوت در دل تأثير
 و خوب را خوب: است چنان االمر نفس و واقع در كه كند مي قضاوت طور آن امور در باشد، آزاد انسان عقل اگر
 و خواهد مي دل كه كند يم قضاوت طور آن باشد دل خواهشهاي كانون نفوذ و تأثير تحت اگر. بيند مي بد را بد
 قوه اين استقالل بايد ولي است، يعادل قاضي خود ذات در عقل. هست حقيقت كه طوري آن نه پسندد مي

 اگر ندهد، قرار خود نشانده دست را او ها اراده و تصميم و خواهشها و ميلها يعني مجريه قوه باشد، محترم قضايي
  . رود نمي او از عدالت انتظار شد نشانده دس
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 البالغه، نهج( »قلبه أمرض و بصره، أعشي شيئا عشق من«: فرمايد مي است،) ع(علي متقيان موالي سخنان از

 عشق آن كند،  طغيان چيز آن به نسبت دلش خواهش و بورزد عشق چيزي به كه كس هر يعني). 108خطبه
 حوادث تاريكيهاي در كه است اين شبكوري اين ا مقصود. كند مي مريض را روحش و شود مي او شبكوري موجب

 طرز در دشمني و دوستي و بغض و حب. بيند نمي ديگر است منطق و عقل روشنايي و هدايت به احتياج كه
 يعني المساويا تبدي السخط عين أن كما كليلة عيب كل عن الرضا عين و: گويد مي شاعر. است مؤثر قضاوت
 و دشمني روي از كه ديدني كه طوري همان پوشاند، يم را عيبها همه باشد خوشبيني و رضا روي از كه ديدني
 از و شد ديده سوي به دل از حجاب صد شد پوشيده هنر آمد غرض چون. نمايد مي آشكار عيبها باشد عداوت
 به. كند مي نگاه اعجاب و تحسين چشم با است خودش به متعلق كه را چيزي هر انسان كه است جهت همين
 ب دارد، ذات به حب غريزه انسان. "جمال به خود فرزند و نمايد كمال دخو قلع را هركسي":سعدي قول

 عينك با است خودش به وابسته  آنچه و را خودش هميشه است، عالقمند كسي هر و چيزي هر از بيش خودش
 راضي دلش كه كند مي قضاوت طوري است خودش به مربوط آنچه و خودش درباره يعني نگرد، مي بيني خوش
 أفمن«. پسنديده را خود ناپ اعمال و پندارد مي خوب را خود بد اخالق انسان. است حقيقت كه طور  آن نه شود،
 كس آن مثل بدش، عمل نظرش در شد آراسته كه كس آن پس آيا).(8 فاطر،( "حسنا فرآه عمله سوء له زين
 لهم فزين قبلك من مما إليأرسلنا لقد تاهللا«). بيند؟ مي خوب را خوب و بد را بد و نيست چنين  كه است

  ).63 نحل،( »أعمالهم الشيطان
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 جلوه زيبا نظرشان در را آنها اعمال شيطا و فرستاديم تو از قبل امتهايي سوي به پيغمبراني كه قسم خدا به(

 يحسنون أنهم يحسبون هم الدن الحيوه في سعيهم ضل الدين 0 أعماال باعخسرين ننبئكم هل قل«). داد
  ).104و103/كهف("صنعا

 خودشان و رفته هدر به دنيا زندگي در آنها كوشش و زحمت كه مردمان زيانكارترين از دهيم خبر شما به آيا(
  ). است؟ نيك عملشان كه پندارند مي

  ). 174/خطبه البالغه نهج(»عنده ظنون نفسه و إال يمسي ال و يصبح ال المؤمن«: فرمايد مي) ع(علي أميرالمؤمنين
 هر و است گمان بد خود اعمال و خود نفس به نسبت آنكه مگر كند نمي شام را صبحي و صبح را شامي مؤمن
  . بزند او از ناپسند عملي كه دهد مي احتمال لحظه

 زشت اعمال و گناه صدور معرض در را خود باش گمان بد خود نفس به واقعا كه برسد مرحله اين به انسان اگر
 با صد كه كسي حال به واي. گيرد مي را خود نفس تعدي و تجاوز جلوي و كند مي  مراقبت خود به خود بداند،
  .كند مي مطالعه را خود وجود سراپاي بيني خوش عينك با و الرضا عين
 شود، مي مريض قضاوتش قوه كه شود مي پيدا انسان براي حالت اين گاهي كه شود مي معلوم جا همين از پس
 دل مسخر انديشه، و عقل كانون اگر. گردد مي سلب او عقل از آزادي شو مي خارج عدالت از كند، مي قضاوت غلط

 ضمير و دل در بلكه كند مي يمعرف عيب بي و پاك زبان به فقط را خود انسان تنها نه شد، دل خواهشهاي و
 و عقل يشخص نيچن نيا زايز نباشد، نيچن كه تواند نمي. ميكند تصور عيب بي و پاك را خود واقعا نيز خود
  دست كه طور همان. نديبب هست كه آنچنان را قتيحق بتواند كه ندارد آزاد نطق و شهياند
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 از هوسها، و هوا از زنجيرهايي و ك طغيان دل خواهشهاي كه است اين به عقل اسارت و ببندند، را آنها غل

 ينهيهم و بالمعروف هميأمر«: فرمايد مي) ص(اكرم رسول وصف در كريم قرآن. بسازد عقل براي تقليدها، و تعصب
 يعني) 1("عليهم كانت التي اعغالل و إصرهم عنهم يضع و الخبائث عليهم  يحرم و الطيبات لهم يحل و المنكر عن
 بار كند، مي ناروا را زيانبار و پليد چيزهاي و روا آنها براي را پاك چيزهاي كند، مي نهي زشتي از و امر نيكي به او

 و عقل بر كه همانهاست زنجيرها و غل و سنگين بار اين. دارد مي بر آنها از نهاستآ بر كه زنج و غل و سنگين
  . برداشت را آنها خدا رسول تواناي و دست و بوده دممر روح

   ديگران به بدبيني و خود به بيني خوش
 نگاه شخود به كه آگاه فردي هر  كه است همين خود جامعه اصالح به مردم ما موفقيت عدم عمده علل از يكي
 ديگران اعمال و ديگ به كه آنگاه و زند، مي چشم به بيني خوش عينك افكند مي نظر خودش اعمال به و كند مي
 چنين و داند نمي كار تقصير را ودخ شخص كس هيچ است اين نتيجه و بدگماني، و بدبيني عينك كند مي نظر
 كه كند نمي فكر كس هيچ و دارند تماعاج عدالت به چشم همه. است ديگران به متع تقصير كه پندارد مي

 و هللا شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها يا«. باشند عادل افراد كه شود مي حاصل وقتي اجتماع عدالت
   أن الهوي تتبعوا بهما أولي فاهللا فقيرا أو غنيا يكن إن اعقربين و الوالدين أو انفسكم  علي لو
  

  پاورقي
 1  157. اعراف،
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 چند هر بدهيد خدا خاطر به فقط را گواهي بكوشيد، زياد عدالت پاداشتن به كار در! مردم اي يعني). 1("دلواتع

 خداوند نخوريد، است فقير يا غني خويشاوند فالن اينكه غصه باشد، شما نزديكان يا مادر و پدر يا شما خود عليه
 پيروي به مبادا كند، رعايت را آنها  حال اينكه به ستا اولي داريد خويشاوندي رابطه فقط كه شما از آنهاست كه
 مردم كه است همين باشد ديني تربيت مردم تربيت اينكه فوايد از يكي. كنيد پيدا انحراف حق از نفس، هواي از
 و باشد داشته اي بهره ايمان از ك كسي بين است فرق البته. كند مي منصف و عادل ضميرشان و روح باطن در را

 الذين أيها يا«. بكند را كاري اجتماع مصلحت محض كه كس آن و بداند خود نيات و اعمال شاهد و اظرن را خدا
 نفسهاي مراقبت باد شما بر! ايد آورده ايمان كه كساني اي).(2(اهتديتم إذا ضل من يضركم ال أنفسكم عليكم آمنوا

 و باشيد يافته راه خودتان شما ا آورد نمي ردوا اي صدمه شما به آنها گمراهي باشند گمراه ديگران فرضا) خودتان
 كلكم«: فرمود پيغمبر  است واجبات جزء ديگران اعمال بر نظارت طرفي از اسالم در كه دانيم مي. باشيد راه در
 كه كند بيرون خود كله از بايد كس هر را شيطاني فكر اين ديگر، طرف از - ). 3(»رعيته عن مسؤول كلكم و راع

 نمي خدا پيش ما بد اعمال براي عذر ديگران بودن گمراه و بودن خراب. خرابند ديگران و تاس فاسد جامعه
  . اندازد مي ديگران گردن به را خود گناه كه است  همين انساني نفس تسويالت از يكي. شود

   تعقل و تفكر به عادت
   و دنيا و نايما و عقل و جان و جسم كننده تباه شهوات تسلط چنگال از اينكه براي انسان
  پاورقي
. 1  135/نساء

  .105. مائده،. 2
  95. ص ،2 ج الصغير، جامع. 3
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 كه است اين نيرو اين تقويت راههاي از يكي. ندارد  عقل نيروي جانب تقويت جز راهي كند، پيدا نجات آخرت
 شخصي. رهيزدبپ  تصميم در عجله از آيد، در عادت يك صورت به برايش كارها در تفكر و تعقل كه كند كاري
   نصيحتي: كرد عرض ،)ص(اكرم رسول خدمت آمد
 اين مرتبه سه تا و. بلي: گفت جواب در مرد كرد؟ خواهي عمل بكنم نصيحتي ترا اگر آيا: فرمود. بفرماييد من به

 دستوري اگ آيا فرمود مي او به اكرم رسول مرتبه هر در و شد بدل و رد مرد آن و اكر رسول بين جواب و سؤال
 آن از اكرم رسول كه مؤكدي تعهد از پس ردك خواهم عمل بلي گفت مي جواب در او و كرد؟ خواهي عمل مبده
 كن تفكر و تدبر ا گرفتي را كاري تصميم هرگاه يعني) 1(»عاقبته فتدبر بأمر هممت إذ«: فرمود او به گرفت مرد

. كن دوري آن از است ضاللت و شر اگر و كن تعقيب را آن است هدايت و رشد اگر. ببين را آن نتيجه و عاقبت و
 بوده، قائل اهميت العاده فوق جمل اين براي كه شود مي معلوم مرد آن از اكرم رسول گرفتن تعهد طرز از

 و زير را آن كامال آنكه از پيش كاري هيچ در و باشيم داشته تدبر و فكر ب عادت بايد كه بفهماند ما به خواهد مي
 در انسان. احساسات از نه ندك پيروي منطق از بايد انسان. نشويم وارد بسنجيم، را آن عواقب و نتايج و كنيم
 به را خود انديشه عق نورافكن كرده، را الزم بينيهاي پيش و حساب گيرد مي صورت منطق روي از كه كاري
 صورت اتاحساس روي از كه كاري در ولي است، گرفته نظر تحت را كار اطراف و جوانب و انداخته اطراف

 انسان و آمده، پد هيجاني و شده داغ راهي از بشر روح صرفا نيست، كار در دورانديشي و حساب و نقشه گيرد مي
 تهيج از كه تيرگي و غبار واسطه به و كند مي مبادر عملي به دهد تسكين را خود روحي هيجان آنكه براي

 بشر افراد همه بر. شود مي سلب انسان از كار تايجن و عواقب به توجه و دورانديشي مجال شود مي پيدا احساسات
 يك يا كند مي ادا جمعي حضور در انسان كه جمله يك. احساسات هم و كند مي حكومت منطق هم بيش، و كم

 دروني هيجانات و عواطف و احساسات سلسله يك به وابسته طرف يك از دهد مي انجام  اجتماع در كه عملي
   برخي ولي است، لتعق و منطق به وابسته شده فكر و دقت اطرافش در بيش و مك چون ديگر طرف از و است،

  پاورقي
  339 ص ،71 ج االنوار، بحار 1
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 نيز ملل در اختالف اين گويند مي شناسان جامعه. احساسات اهل بيشتر مردم بعضي اند منطق اهل بيشتر مردم
 هميشه: گويد مي اكرم رسول جامع دستور اين احسا به بعضي و نزديكترند منطق به ملل از بعضي. شود مي ديده
 هر. احساسات نه باش منطق مرد ر،بگي را احساسات حكومت و طغيان جلوي و بد دخالت را منطق كارها در

. گرايد مي منطق به احساسات از تدريج  به رود، مي پيش ترقي و كمال راه در ملت يك يا فرد يك كه اندازه
 تكامل و پختگي بر دليل احساسات، حكومت و سيطره تحت از شدن خارج و قمنط حكومت به شدن نزديك

 كردن اداره از جهت  همين به و است منطق بي احساسات پارچه يك كودكي و طفوليت در انسان. است روح
 و كرد وارد جرياني در شود مي زود را طفل كه است  جهت همين به و. است عاجز خود مصالح حفظ از و خود

 تجربه و گذرد مي عم سنين از كه اندازه هر اما انداخت، كار به مجرايي در خود نفع به و استخدام را تشاحساسا
 انسان كه نيست كافي عمر گذشتن و زمان مرور تنها البته. گيرد مي قوت انسان وجود در منطق شود، مي زيادتر

 مجاهدت و ممارست و تمرين اخالقي ديگ فضايل همه مانند نيز اخالقي فضيلت اين. كند تعقل و منطق مرد را
 پيش كه كند وادار را خود زحمت با مدتي بايد انسان ثانيا است، الزم فكري سرم و علمي اندوخته اوال. دارد الزم

 اثر ترتيب خود دروني هيجانات به نسنجد، كامال را كاري نتايج و عواقب تا و كند فكر زياد تصميمها و آمدها
 نگراني يعني) 1(»التدبير سوء عليهم  أخاف لكن و الفقر أمتي علي أخاف ما«: است اكرم ولرس سخنان از. ندهد
 ميزان قلت تدبير سوء ناحيه از من نگراني. نيست دشوار عالجش كه است دردي فقر ن، فقر ناحيه از امتم بر من

 آن در عمال و است ستانيدا بر مشتمل ضمنا كه است مأثور اكرم رسول از ديگري حديث. است استدالل و منطق
 از و آمد اكرم رسول خدمت به اعراب از مردي: مي ديده احساسات از پيروي و منطق از پيروي بين فرق داستان

 و نگير، خشم يعني» تغضب ال«: اينكه آن و فرمود كوتاه جمله يك او جواب در اكرم  رسول. خواست نصيحتي او
 قبيله بين اي حادثه اثر در كه رسيد وقتي تصادفا. برگشت خود قبيله هب و كرد قناعت مقدار همين به هم مرد آن
   به حمله آماده و كرده آرايي صف رفط دو و بود داده رخ نزاع ديگر قبيل يك و او

  پاورقي
  39 ص ،4 ج اللئالي، عوالي 1
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 به سالح خود ومق از حمايت  براي و شد تهييج قومي تعصب و قديم عادت و خوي روي مرد آن. بودند يكديگر

 در را غضب و خشم نبايد كه آمد يادش به اكرم رسول گفتار ح، همين در. ايستاد خود قوم صف در و كرد تن
 چرا كرد فكر خ با شد، بيدار منطقش و خورد نكاتي. رفت فرو انديشه به و خورد فرو را خود خشم. بده راه خود
 حاضر و كرد نزديك دشمن صف به را خود بكشند؟ شمشير يكديگر روي به بشر افراد از دسته دو بايد جهت بي
 از ديدند او از مردانگ و فتوت چنين كه نيز آنها. بدهد خود مال از خواهند مي غرامت و د عنوان به آنها آنچه شد

 منطق و عقل آن با بود شده افروخته احساسات غ از كه آتشي و شد ختم غائله. پوشيدند چشم خود دعاوي
  .گشت خاموش
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  *آموخت بايد بهار فصل از آه درسي

   تجدد و تنوع به ميل
 در است احتياجي نوخواهي و تجدد. است تنوع و تجدد طالب شود، مي ملول يكنواختي از كه دارد حالتي انسان
 از رس او به همينكه و كند مي طلب را چيزي اشتياق كمال در بشر چرا چيست، كار اين رمز اينكه اما. بشر وجود
 مطلبي شود، مي منتهي انزجار و تنف به احيانا و خستگي و سردي به كم كم شود، مي كاسته هيجانش شدت
 بشر. است بشر ذاتي خصيصه اين كه كنند مي گمان بعضي بشو آن بحث وارد خواهم نمي امشب كه است

 نظر ديگر بعضي اما. ا خواستن و عالقه و عشق مدفن داشتن،. ندارد كه است چيزهايي آرزومند و مشتاق هميشه
 و سرد را او وصال كه نيست ممكن باشد، بشر ذاتي و غريزي مطلوب زيچي واقعا اگر گويند مي دارند، تري دقيق

 به است يتناهي ال كمال كه محبوبي است، تر عالي و تر كامل محبوبي و معشوق غريزه و نهاد در بكند افسرده
 محبوب گمان به و بيند مي او در خود وا و اصلي محبوب از ينشان حقيقت، در رود، مي كه محبوبي هر دنبال
 كه كند مي احساس و بيند نمي او در را اصلي محبوب آن خاصيت چون وصال پس اما رود، مي او سراغ به اصلي

  ديگر محبوبي سراغ به كند، پر را او وجودي خأل نيست قادر موجود نيا
  
  .است شده ايراد ش.ه 1338 وردينفر 7 مطابق 1387 رمضان 18 در سخنراني اين*
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 كه خود واقعي كمال به وقت گردد، نائل خود حقيقي و اصلي محبوب به روزي آنكه مگر... طور همين رود مي

 آرام هميشه براي و گردد مي غرق كامل سعادت و بهجت در رسيد خواهد است، يتناهي ال كمال به اتصال
 خدا ياد با آري،)(»القلوب تطمئن اهللا بذكر أال«(يابد نمي راه او در كسالت و افسردگي و خستگي ديگر و گيرد مي
 ميان تفاوت اين يعني) 2(»حوال عنها يبغون ال«: فرمايد مي بهشت درباره كريم قرآن) 28 رعد،/گيرد آرامش دلها

 و تغير طالب آخرت در اما است، تغير و تحول طالب انسان دنيا اين در كه هست دنيا اين و آخرت نعمتهاي
 تجدد. است تنوع و تجدد طالب دنيا اين در انسان مسلما حال، هر به. يستن شدن عوض و شدن نو و تحول
. باشد زندگي تازگي و حيات  جهت در تنوع و تجدد آن اگر خصوصا ميگردد خاطر شكفتگي و انبساط موجب
  . زدايد مي خاطر از را مالل و كدورت تنوع، و تجدد

 هر  مالل ميرد فرو ديدن زنو تا         جمال نو و صورتي نو زمان
 است، شده داده اختصاص عبادت براي  ماهي سال، در و روزي هفته، در شده، رعايت نكته اين نيز تشريع در

 و معنوي  حيات تجديد اوقات سال، در رمضان ماه و هفته، در جمعه روز. است  رفته تكوين بدرقه به تشريع يعني
  : است حديث در. است مادي كدورتهاي و ماللها از خاطر زدودن

  ).3(»رمضان شهر القرآن ربيع و ربيع ء شي لكل«
 رمضان ماه ايمان، اهل دل در قرآن  حيات تجديد فصل و بهار دارد، حياتي تجديد فصل و بهار چيزي هر يعني 

  . است
(علي  : فرمايد مي) ع

  
  »القلوب ربيع فانه القرآن تعلموا«
 و دوري مدتي از پس كه آورد مي وجود به خورشيد را طبيعي بهار). است قرآن دلها بهار كه بياموزيد را قرآن(

   گرم اشعه با فاصله
  پاورقي

. 2  ).108 كهف،.(نباشند خواستار را آن تبديل و تغيير بهشتيان هيچگاه كه است چنان بهشت نعمتهاي
يكاف. 3  630ص/2ج ،
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 و مرده دلهاي در قرآن تابنده خورشيد را معنوي به و كند، مي اربيد را خفته زمين و زنده را مرده طبيعت خود

 رسول. طبيعي بهار فرصت از هم و كرد استفاده بايد معنوي بهار فرصت از هم. مي ايجاد افسرده روحهاي
  : فرمود رمضان مبارك ماه يعني معنوي بهار درباره) ص(اكرم

   لعبادته يوفقكم أن طاهره قلوب و صادقة بنيات اهللا فاسألوا«
 شما به الهي كتاب تالوت و بندگي توفيق كه بخواهيد پاك دلهاي با و راستين و جدي نيتهاي با خداوند از

  كند عنايت

   بهار فصل از انسان سهم
 به و تعليم و درس يك عنوان به ولي شد ياد دهد مي رخ زمين براي كه حياتي تجديد اين از مكرر كريم قرآن در

 از زمين فرزندان از يك هر. بگيرد بايد الهامي چه و بكند بايد اي استفاده چه فص اين از كه ر،بش راهنمايي عنوان
 به را خود فصل اين در ها سبزه و گلها: دارند حقي و سهمي بخش  حيات فصل اين از انسان و حيوانات و گياهان
 مي علف و آب به را خود گوس و گاو و اسب دهند، مي طراوت را خود جمال اعلي حد به رسانند، مي رش كمال

 و دارد عقلي است، انسان كه جهت آن از هم انسان كنند، مي  خيزي و جست سازند، مي فربه را خود رسانند،
 از بعضي براي. چيست؟ ان سهم. دارد سهمي عام فيض اين از هم او عواطفي، و احساساتي و دارد دلي فهمي،
 در حقيقتها و رمزها و ها نكته است، آموزنده است، درس ت،اس دهنده الهام بهار بخش حيات فصل مردم
 از آنها بهره حاصل. دكن نمي تجاوز حيوان يك استفاده حد از افراد از ديگر بعضي استفاده متأسفانه اما يابند، مي
. است حيوانيت درجه منتها در سقوط و كردن بدمستي كشيد عربده و كردن پر شكم خلقت، شكوه با تجلي اين
 چه اما گيرند مي الهام خودشان، پليد ملكات و صفات از بل فصل اين از نه اما گيرند مي الهام فصل اين در هاآن

  . انساني حدود و قيود شكستن اخالق، فساد و فحشاء آدمكشي، و جنايت گ؟ مي الهام چيز
  پاورقي

  .است آمده»امهيلص«،»لعبادته «يجا به و-295 ص ،1 ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون 1
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 روح تاريكي و دل تيرگي طراوات، و صفا و لطف اين به ايامي رسيدن محصول كه نيست بدبختي منتهاي اين آيا
 از زندگي و حيات تجديد فصل بهار حال، هر به. تند مي خود طينت بر كسي هر آري، باشد؟ قلب قساوت و

 قرار جديدي و تازه ايطشر در زمين كه است فصلي است، زمين خرمي و نشاط فصل ماست، زمين سرگرفتن
 از كريم قرآن در. شود افاضه او زندگي و حيات يعني الهي موهبتهاي بزرگترين كه شود مي مستعد و گيرد مي
 و بار پانزده حدود در. شده ياد مكرر دهد، مي رخ موجود  اين براي كه حياتي تجديد اين از زمين، حالت اين

  . آموختني حكمت يك تعليم يك و درس يك عنوان به ولي شده، ارهاش موضوع اين به كريم قرآن د بيشتر شايد

   حيات آثار و حقيقت
 عقيده به و نداشته، بر آن روي از  پرده بشر دانش هنوز كه است مطلبي چيست، زندگي و حيات حقيقت اينكه
 و حيات حقيقت دسته، اين قيدهع به زيرا شد، نخواهد برداشته پرده راز از هم هيچگاه تحقيق اهل از عده يك

 و حيات حقيقت نيست، تصور و تحديد و تعريف قابل وجود حقيقت كه طوري همان. است يكي وجود حقيقت
 و اشد و ضعيف و شديد مراتب داراي وجود حقيقت كه طوري همان و نيست، تصور و تعريف قابل نيز زندگي
 حيات حق از دارد وجود از كه اي بهره و حظ اندازه هب موجودي. است طور همين نيز حيات حقيقت است، اضعف

 تر كامل و تر عالي درجه يك يافتن از است عبا ديگر مرده موجود هر و زمين شدن زنده. است مند بهره زندگي و
 بشر بر حيات حقيقت اينكه با حال، عين در. است مطلق معدوم مطلق، مرده ند، وجود مطلق مرده. حيات از

 خود اينكه با. است آشكارتر و تر نمايان چيز همه از زندگي و حيات آثار است، درك  قابل غير اي و است مجهول
 آثارش ولي چشيم نمي كنيم، نمي لمس بينيم،  نمي را حيات خود يعني كنيم نمي احساس را زندگي و اتحي
 پي باط آن وجود به ظاهر اين از ما. باطن حيات خود و است ظاهر حيات آثار كني مي لمس و بينيم مي را

  . رسيم مي مغز و لب آن به پوست اين از و قشر اين از بريم، مي

   نامحسوس حقايق
   احساس را آنها وجود مستقيم كه چيزهايي به جز ما اند گفته كه اند شده پيدا دنيا در افرادي
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 كه است ايمان و اعتقاد بلقا چيزي تنها نداريم، ايمان ي مي را آنها خود حواس از يكي وسيله به و كنيم مي

 زيرا است موجود  طبيعت گوييم مي لذا نيست، موجود نيست محسوس چه هر كرد، احساس را آ بشود مستقيما
. نيست احساس و لمس قابل نكهآ دليل به نيست موجود طبيعت ماوراي و است احساس و لمس قابل مستقيما
 نمي احساس من كه چيزي هر دليل چه به و چرا رازي – است ناقص خود حد در منطق اين اينكه از گذشته
 طبيعت خو در كه اند نكرده حساب اينكه آن و هست بيان طرز اين در بزرگتري نقص  يك - ندارد؟ وجود كنم،

 ايم نكرده درك را آنها خود حواس از يكي ب آنكه وجود با ما كه هست انكاري قابل غير و قطعي و مسلم حقايق
 است نامحسوس  هرچه كه نيست الزم. آنهاست از يكي زندگي، و حيات. ايم شناخته را آنه آنها، وجودي آثار راه از

. نيست طبيعت ماوراي جزء نامحسوسي هر اما است،  نامحسوس طبيعت ماوراي. باشد طبيعت ماوراي به متعلق
 از خيلي كه اند رسانيده وتثب به اند نموده  كامل دقت و اند كرده حساب موضوعات اين در دقيقا كه نشمندانيدا

 و دا وجود قطعا و هست يابيم مي پرورش او دامن در و هستيم او دامن در كه ط جهان همين در مسلم حقايق
 آنچه كنيم؟ مي احساس مستقيما ر ماده و جسم خود ما مگر. نيست لمس و احساس قابل مستقيما آنكه حال

 و برودت و حرارت نوع از يا و مقدار و اندازه نوع از يا است شكل و رنگ نو از يا كند، مي درك ما حواس مستقيما
 و حيات. است ماده آثار و عوارض اينها هم نيست، خارجي ماده عين اينها از كدام هيچ. زبري و نرمي نوع از يا

 است نامحسوسي حال عين در و مسلم حقيقت يك شود مي پيدا زمين فرزندان و زمين براي كه طبيعي زندگي
 يك در ما. دارد كار و سر او خود با ما حواس مستقيما كه پنداريم مي هستيم تجلياتش و آثار در غرق چون ما كه
 از و بينيم، مي عطر و آميزي رنگ بينيم، مي طراوات و شادابي و خرمي بيني مي نمو و رشد بينيم؟ مي چه گل

 همان كه گل اين باطن درباره ما قضاوت و حكم اين. شده پيدا او در زندگي كه كنيم مي حكم اينها وجود
 شمرده ما باطن هم او كه ما در است ديگري قوه وسيله به نيست،  ظاهره حواس وسيله به است زندگي حقيقت

 در را عالم پوسته و ظاهر خود بدني آالت و يبدن حواس با يعني خود وجود پوست و ظاهر با ما. شود مي
 ارتباط عالم هسته و باطن با بيش ك خود ضمير و عقل نيروي با يعني ودخ وجود هسته و باطن با و كنيم، مي
  .كنيم مي درك محسوس غير حقايق يعني كنيم، مي پيدا
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   قرآن در »لّب «
: گويد مي بكند بحثي ظواهر پرده زير حقايق از خواهد مي كه گاهي: است لطيفي بسيار تعبير مجيد قرآن در
 المنجد. پوست از شده جدا و خالص مغز يعني لب صاحبان يعني. يابند يم د را حقيقت اين"اولوااللباب«

 القرآن غريب مفردات در نيز اصفهاني راغب. "الشوائب من الخالص العقل ء، شي كل خالص اللب":گويد مي
 جدا است شده مخلوط او با آنچه از كه گويند مي عقلي به لب يعني"الشوائب م الخالص العقل اللب":گويد مي
 كه ابتدا در واقعا چون. شوائب از شده جدا يعن خالص، عقل گويد مي شوائب، از خالي عقل گويد نمي. باشد هشد

 جدا يكديگ از اينها بعدها. هست معقوالت و تخيالت و محسوسات ميان آميختگي نو است خام انسان فكر هنوز
 حس و خيال و هم و مقهوريت از كه درجه اين به هرگاه انسان عقل. گردد مي جدا يك هر حساب و شوند مي

 حسي، ظاهري قواي با است، باطن كه انسان عقل نسبت زيرا شود، مي  ناميده لب گردد، خالص و آيد بيرون
 هم از و است آميخته يكديگر به ابتدا اينها امثال و گردو يك و بادام يك در مغز و. پوست به است زمغ نسب

 اثر و خاصيت كدام هر و شوند مي جدا مغزها از پوستها د، شو مي رسيده كام ميوه اين كه تدريجا. ندارند جدايي
 كامل معرفت و علم در اگر انسان. ودش نمي مخلوط ديگري اثر با كدام هيچ اثر و كند مي را خود به مخصوص

 ك نمي اشتباه ديگري با را آنها از يك هيچ احكام شود، مي مستقل و جدا  خيالش و وهم و حس از عقلش گردد،
 بازيافته را خود استقالل اش عاقله قوه كه كسي يعني ،"لبيب"شود مي گفته شخصي چنين به هنگام اين در

 داراي خود وجودي مراتب در انسان است، متطابق وجود عوالم با انسان وجود مراتب گويند مي عرفا. است
 كلي عالم از درجه و مرتبه يك با خود، تيهس و وجود مراتب از  اي مرتبه هر با و است ناسوت و ملكوت و جبروت

 عبور راه گيرد، مي  قوت و مايه و قوام حواس و حس راه همين از انسان فكر و عقل دستگاه. شود مرتبط تواند مي
 همين از زيرا كند، مي محسوسات همين در تدبر به دعوت كريم قرآن. است محسوسات ميان از معقوالت به

 و اعرض و السموات خلق في إن«: شد متوقف محسوسات عالم در نبايد و برد پي معقو به بايد محسوسات
 و عالم پيكر همين مشاهده در زمين، و آسمانها خلقت در يعني. »اعلباب  الولي اليات النهار و الليل اختالف
   كه كساني براي ولي هست، عالم مغز و لب و عالم روح بر داليلي و ها نشانه عالم، قشر و پوسته
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 و قعودا و قياما اهللا يذكرون الذين«. دارند حس از خالص و قوي عقل و هستند هسته و مغز و لب داراي خودشان

 آن). 1(»النار  عذاب فقنا سبحانك باطال هذا خلقت ما ربنا اعرض و السموات خلق في يتفكرون و جنوبهم علي
 روح و مركز و عالم خداي با خود وجودي  ستهه و مغز و خود لب در كنند، مي ياد خود دل در را خدا كه كساني
 سستي حال ان نشسته كه حالي در و اند ايستاده كه حالي در هستند، او ياد در حال در كنند، مي پيدا ارتباط عالم

 موجودات تسخيري و غائي حركت به كه آنجا به  مي كنند، مي فكر عالم نظام در حال همه در سختي، حال در و
. هست كار در اعمالي نتيجه رسيدن و قيامت ند، ا نشده آفريده عبث خودشان نيست، كه فهمند يم و برند مي پي
 اولئك و اهللا هديهم  الذين اولئك أحسنه فيتبعون القول يستمعون الذين عبادي، فبشر«: فرمايد مي ديگر جاي در
 آنچه ميان از ام دهند، مي فرا شوگ سخن به كه مرا بندگان از دسته آن بده نويد يعني). 2(»اعلباب اولوا هم
 كرده، رهبري را آنها خداوند كه كساني هستند آنها كنن مي انتخاب پيروي و عمل براي است بهتر آنكه شنوند مي
. ما بدن در است حاسه يك گوش. شنود مي گوش وسيله به شنود مي انسان كه سخني. لب صاحبا هستند آنها و

 اما. نيست گوش كار ها شنيده كردن غربال دادن تميز باشد، چه شنود يم آنچه كه نيست تفاوتي گوش براي
 كند، حساب آنها روي دهد، قرار رسيدگي مورد ر گوش هاي فرآورده است قادر كه هست انسان در ديگري نيروي
 سونامحس و باط نيرو، و قوه آن. آورد دست به را آنها از يك هر نادرستي و درستي سقم و صحت و بدي و خوبي
 و قشر با انسان آري،. نيست محسوس كارهاي  نوع از دهد مي صورت كه هم كاري محسوس، و ظاهر نه است

   پيدا ارتباط بزرگ جهان محسوس پوسته و قشر با خود، وجود جهان ظاهر و محسوس قسمت و پوسته
  پاورقي
. 1  .191 - 190 عمران، آل

. 2  18 - 17 زمر،
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 أعبد لم«: فرمود). اي؟ ديده را خود خداي آيا("ربك؟ رأيت هل"كرد سؤال) ع(أميرالمؤمنين از شخصي. كند مي
 القلوب رأته لكن و العيان بمشا العيون تره لم«: فرمود بعد). ام نكرده بندگي ام نديده كه خدا من(»أره لم ربا

 نشده آفريد كار اين رايب و نيست كار اين ابزار چشم. چشم با نه اما شود مي  ديده خدا بلي). 1(»االيمان بحقايق
  . كند شهود را او تواند مي  كه است دل ديده. بيند مي ايمان نور به روشن دل را او. است
  است من بين جهان چشم مرتبه كجا اين      بايد بين جان ديده ترا روي ديدن

 ظاهر جسم   دست همچو جان آستين همچون جسم          است آمده مخفي روح
   برد ره زوتر روح بسوي حس           بود تر مخفي روح از عقل باز

   بود سر اوزان و است غيب او زانكه           بود تر پنهان عقل از وحي روح
   است ديگر آن جهان اين حس نيست         است مظهر حس بدان حق كه حسي آن

   حواس محدوديت
 باقي تواند مي فقط ينمع شرائط  يك تحت در است، محدود بسيار خود جسمي ساختمان و بدن ناحيه در انسان 

 زم از معيني اندازه در و غذايي مواد از معيني ميزان با و هوا فشار از معي حد و حرارت از معيني حد در بماند،
 و قيود اين خود، روح و باطن قسمت در ولي ،دهد ادامه خود زندگي و حيات به تواند مي مكان از معيني قدر

 و حدو اين به متعين و متقدر خود روح ناحيه در انسان اگر و. نيست رايشب اندازه و شروط اين ندارد، را حدود
 و طبيعي علوم در كه را كلي قواعد همي يعني را نامحدود و مرسل و كلي توانست نمي بود، قالبها و اشكال
 كه را چيزي هر است، متقدر و معين و محدود جسم قسمت در چون ش، نائل آنها به و كند درك هست رياضي

 اين از اي چاره. است متعين و محدود كند، مي ادراك خود حواس از يكي واسطه به يعني جسماني آالت واسط هب
 از و كلي به جزئي از و نامحدود به محدود از بشر. است نامحدود عبور راه محدود همين نيست، محدود ادراك
 احساس خود جسماني حواس از يكي اب را نامحدود بتواند انسان كه نيست ممكن. كند مي سير مطلق ب نسبي
   انسان. كند تعقل را نامحدود تواند مي اما كند،
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 و محدود در نامحدود كه نيست ممكن ولي كند، شهود را نامحدود جسماني، غير چشم با و بصيرت با تواند مي

  : گويد مي مولوي. بگيرد جا متعين در نامتعين
 حس چشم  دسترس آن همه بر را كف نيست         بس و است دست كف همچون

 و آورده انسان حسي ادراك بودن محدود موضوع براي يعني موضوع همين براي عالي مثلي ضمن در را بيت اين
 تا در را آن و آوردند بودند نديده را فيل خود ولي بودند شنيده را فيل كه جايي به هندوستان از فيلي اينكه آن
 و آمدند مي بيرون بعد و كردند مي  لمس دخو دست با را حيوان آن تاريكي در رفتند مي مردم. دادند قرار

 شكلي چه فيل پرسيدند او از آمد بيرون وقتي رسيد، فيل خرطوم دست يكي. كردند مي قضاوت اش درباره
 چه فيل پرسيدند كه كسان جواب در و بود خورده فيل گوش به دستش ديگري بود، ناودان شكل به گ داشت،
 عمود شكل به فيل گفت بود خورده فيل پاي به دستش كه سومي بود، بادبزن شكل به فتگ داشت، شكلي
  :است تخت شكل به فيل گفت بود كرده لمس ر فيل پشت كه چهارمي است،
  هنوز بودندش آورده را عرضه           بود تاريك اي خانه اندر پيل
   كسي هر شد همي ظلمت آن اندر           بسي مردم ديدنش براي از

   بسود مي كف اش تاريكي آن اندر          نبود ممكن چون چشم با شديدن
   نهاد ناودانستش چون او گفت           اوفتاد خرطوم به كف را يكي آن
  پديد شد بادبيزن چون او بر آن          رسيد گوشش بر دست را يكي آن
    عمود چون ديدم پيل شكل گفت         بسود پايش بر چو كف را يكي آن
   است بد تختي چون پيل آن خود گفت           دست بنهاد وا پشت بر يكي آن

 جزئي به يك هر همچنين   تنيد مي جا هر كرد مي آن فهم         رسيد چون
   الف اين داد لقب دالش يكي آن           مختلف بد گفتشان گه نظر از
   شدي بيرون گفتشان از اختالف           بدي شمعي اگر كس هر كف در

  : گيرد مي نتيجه طور اين اينها همه از آنگاه
 حس چشم   دسترس آن همه بر را كف نيست         بس و است دست كف همچون

  نگر دريا در زديده و بهل كف           دگر كف و است ديگر دريا چشم
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   بهار فصل و قرآن
  : فرمايد مي كند مي اشاره آموزنده درس اين به كه مواردي از يكي در كريم قرآن

 و الحق هو اهللا بأن ذلك 0 بهيج زوج كل من أنبتت و ربت و اهتزت الماء عليها لناأنز فاذا هامده اعرض تري و«
  ).5-6/حج("قدير ء شي كل علي أن و الموتي يحيي أنه

 و جنبش به پاشيم مي آن بر باران  آب همينكه اما جنبش بي و روح بي و افسرده و جامد بيني مي را زمين
 مطلق حق خدا كه است جهت آن از اين. روياند مي افزا بهجت ياههايگ ان و گيرد مي فزوني و آيد مي در حركت
 تواناي و مطلق قادر تواناست،  چيزي هر بر كه اوست و. اوست قدرت قبضه در ها مرده كردن زنده نظام و است
  .است مطلق

 ماهنگيه و تأليف و حساب و نظم  يك جان بي موجودات در چه و جاندار موجودات در چه وجود عالم همه در
 اتصال و ارتباط پيكر اين اعضاي و اجزا بين. شود مي ديده پيكر يك منزله به عالم تمام كه هست موجودات بين

 و وحدت عالم به كه هست عالم ههم در كلي تدبير يك و مشيت يك كه سازد مي نمودار و است هماهنگي و
 آنكه بدون اي ذره هر و جزئي هر كه يستن واگذاشته خود عال اين اجزاي كه نماياند مي. دهد مي هماهنگي

 وضع عكس، به بلكه دهد، انجام كاري باشد داشته دستگاه اين داخل در اي وظيفه و مجموعه اين ضمن در هدفي
 يك در كه است اي لوله يا ميله يا چرخ يا مهره يا پيچ يك مانند جزئي هر و ذ هر كه دارد داللت جهان و عالم

 كارخانه اين اجزاي ساير كار با او كار د، مي انجام تنهايي به كاري يك اينكه عين در كه شده گذاشته كارخانه
 هايينيرو و قوا همه با عالم موجودات همه آمده مجيد قرآن در كه تعبيري  به و است، وابسته و مربوط
 كار در كه تظاميان و نظم راه از معموال ك است راهي همان اين. باشند مي اراده يك و مشيت يك"مسخر"دارند
 اتقان صن و نظم جلوه در را خداوند راه اين از انسان كنند، مي اعتراف دهنده  نظم و ناظم وجود به هست عالم
   خداوند  اينكه آن و هست هعالو ديگري درس يك جانداران مورد خصوص در ولي. بيند مي
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 حقيقت يك موجود ين ا وجود مادي، اجزاي ب انتظام و نظم بر عالوه يعني بخشد، مي حيات مرده موجودات به
 و نظم بده، ترتيب و نظم كه شكل هر و صورت هر به را عالم مرده ذرات. بخشد مي او به است فاقد كه را كمالي و

 نيست، تشكل و نظم تنها جانداران مورد در اما كند، موجود نيست موجود كه را حقيقتي كه نيست قادر ترتيب
 ادراك شعور شود، مي پيدا زندگي نيست، زندگي مرده ماده در. شود مي افاضه ندارد وجود كه حقيقتي بلكه

 هوش و عقل شود، مي پيدا شور و عشق و ذوق نيست، شور و عشق و ذوق شود، مي پيدا ادراك و شعور نيست،
 را خدا ما كه است اين. شود مي پيدا اينها همه نيست، لذت و ادراك و احساس شود، مي پيدا هوش و عقل نيست،

 احياء بسط، و قبض لباس در كمال، و وجود  افاضه و تكميل و فياضيت و بخشندگي لباس در زنده موجودات در
 سه دو است زمينه اين در كه آياتي. سازد مي معدوم و كند مي موجود گيرد، مي بخشد مي بينيم، مي اماته و

 كرده، ذكر توحيد راهنمايي و داللت براي را زمين شدن زنده موضوع  كه است آياتي دسته يك: است دسته
 دو هر براي كه است آياتي س دسته است، كرده ذكر قيامت از اي نمونه عنوان به كه است آياتي ديگر دسته

  .كرد خواهم عرض ر اينها تفصيل به اهللا شاء ان. آورده موضوع
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  *تفكر مسأله و قرآن

   تفكر اصل
 بردن پي براي خدا مخلوقات در تفكر: است كردن تدبر و كردن فكر به دعوت كريم قرآن تعليمات اصول از يكي
 زندگيهاي و تاريخ در تفكر دادن، انجام درست وظيفه براي خود اعمال و احوال در تفكر آفرينش، اسرار و رازها به

. داده قرار بشري جماعات زندگاني براي خداوند ينقوان و سنن به بردن پي و شناختن براي اند گذاشته كه مردمي
 و علمي اگر ولي نيست، مترتب آن بر اي نتيجه و اثر و فايده اما است، آساني كار باشد پراكنده و سطحي اگر تفكر
 به را انديشه مردان فكري آثار بخواهد انسان الاقل يا و باشد حسابگريها و آزمايشها و دقيق مطالعات بر مبني
 براي هنگفتي ذخيره و بزرگ سرمايه و است مفيد بسيا عوض در ولي ،است مشكلي كار كند، مطالعه كامل دقت
 و باالترين توحيد. است داده قرار توحيد را خود اصلي پايه و اساسي ركن اسالم دين. رود مي شمار به بشر روح

 ينا اصول در طرفي از و. خواهد مي كاري نازك دق بسيار رسيده، بشر دماغ به كه است اي انديشه ترين عظيم
 تفكر دين باي ناچار شده، شمرده الزم تحقيق و شده محكوم تقليد توحيد، يعني آن اصو اصل در باالخص و دين

   را جستجو و تحقيق و تدبر و
  يپاورق

  .است شده ايراد ش.ه 1338 فروردين 8 مطابق 1378 رمضان 19 در سخنراني اين*
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  . است كرده را كار همين و بدهد، اختصاص وعموض اين به را خود  آيات از مهمي قسمت و بشمارد فرض
 بود بود، كه موضوعي هر در كنيد، فكر بر نگفته االجمال علي نگذاشته، مبهم و مطلق را تفكر موضوع كريم قرآن

 بق سوره از 164 آيه در مثال. دهد مي دست به كلي طور به را موضوعات. ب بود، كه چيزي هر اطراف در و
 و تحقيق موضوعات اين در و ب همت كمر برويد گويد مي مردم به و كند مي معين مطالعه براي موضوعاتي

 در زمين،  اطراف در آسمانها، اطراف در. »النهار و الليل اختالف و اعرض و السموات خلق في إن«: كنيد مطالعه
 آثار و زمين بقاتط و زمين بياوريد، دست به را  ستارگان و كواكب نظام كنيد، مطالعه روز و شب گردش اطراف
 و شب و بكند كلي تغيير يك خورشيد به نسبت زمين وضع ساعت 24 هر در شودمي سب كه را عاملي و زمين
 به بياوريد، وجود به هيأت و شناسي ستاره  علم كنيد، تحقيق و مطالعه اينها اطراف در بشناسيد، شود پيدا روز
 دريا آب يرو بر كه كشتيها اين"الناس ينفع بما البحر في تجري التي الفلك و«.شويد آگاه شناسي زمين علم

 استفاده افزايد، مي خود معرفت و علم بر كند، مي طي مسافت برد، مي منفعتهايي راه اين از بشر و كنند مي حركت
 كه منافعي و كشتي نشدن غرق و كشتي و دريا كند، مي استفاده داديم او به كه استعدادي اين برد، مي تجارت

 روي از و نزديك از فقط  انسان كه است نظمي و قانون و بحسا و اندازه روي همه برد مي كشتيراني ر از بشر
 اين"...»موتها بعد اعرض به فأحيي ماء من السماء من اهللا أنزل ما و«. شود آشنا آنها به تواند مي تحقيق و مطالعه

 اين در رمز و راز هزارها كند، مي زنده را مرده زم سيلهو اين به خداوند و ريزد مي پايين به باال از كه باراني آب
 رمزها اين از  مي كار اين صرف را خود فكر نيروي كه محقق و كن مطالعه و متفكر افراد فقط كه است نهفته كار
 و«. شناسند مي را گياهها يابند، مي در را باران خواص شناسند، مي را جوي كائنات و جو شوند، مي مطلع رازها و

 زمين و آسمان ميان كه  ابرهايي بادها، گردش و وزش"عرضا و السماء بين المسخر السحاب و الر تصريف
 و تعقل كه كساني براي اما است، تعالي باري صنع و حكمت از نشانه و آيتها اينها همه در حركت، در و مسخرند

 ب اي نامه بعد و كند تأليف كتابي ايد دهندي را او خود شما كه كسي اگر. بشناسند را خلقت و كنند تحق و تدبر
 مخصوصا و كنيد، مطالعه مرا كتاب ديبشناس كامال مرا خواهيد مي اگر كه كند يادآوري نامه آن در و بنويسد اشم

   مطالعه كامال را فصلها آن بگويد و كند معين  نامه آن در را كتاب آن از فصلهايي
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 لغت، كتاب به رج با استاد، و معلم به رجوع با كامل دقت و تحقيق روي از را كتاب آن بايد كه است واضح كنيد،

 آن كتاب، آن زبان گرفتن ياد با شده، نوشته الفبا آن و حروف آن با كتاب آن كه الفبايي و حروف گرفتن ياد با
 و كتاب پشت به كردن نگ صرف به كه است بديهي. اسيمبشن راه اين از ايم نديده كه را مؤلف و بخواني را كتاب
 علمي دقيق مطالعه و تحقيق به مقرون كه وجود عوالم سطحي مطالعه. شناخت را مؤلف توان نمي كتاب جلد

 معرفة علماي شناسي، زيست  علماي شناسي، زمين علماي شناسي، ستاره و هيأت علماي فن، هر علماي نباشد
 مثل نباشد دقت و تحقيق به مقرون كه سطحي مطالعه اند، آورده  دست به جو كائنات مطالعه متخصصين النفس،
 و علمي مطالعات  خالف بر فهمد، نمي درستي چيز انسان. نيست كافي است، كتاب جلد پشت ك مطالعه
 در سير تفكر. است اندوخته خود ذهن در انسان كه است معلوماتي تحليل و تجزيه تفكر، اساسا. تحقيقي
 آن به طرف اين از آب در انسان كه است شناوري عمل مانند شود، مي داپي ابتدا ذهن برا كه است هايي فراورده
 شناوري آن در بتواند انسان كه باشد آبي بايد شود، تفكر به قادر انسان تا باشد معلوماتي بايد پس. كند مي طرف
 و تنفس و تغذي كيفيت از و گل برگ و ساق و يشهر وضع از شناسد، مي كامال را گل بوته يك كه كس آن. كند
 كه تقديري و تدبير و حكمت و علم و قدرت به و بينديشد آن در تواند مي است، مطلع او مثل توليد و نمو و رشد
 قادر و نيست آگاه آن درون راز از ، مي شكلي و حجمي فقط گل از كه كس آن اما ببرد، پي رفته كار به گل آن
. است علم تفكر، مايه. باشد نمي حكمفرماست، جهان بر كه ريتدبي و تقدير با ارتباط لحاظ از گل ينا در تفكر به
 امر تفكر، به امر پس نيست ميسر معلومات و علم بدون تفكر چون. هست آن مقدمه به امر ء، شي به امر گويند مي
 تنها نه كريم قرآن كه است اين ورمنظ. هست هم مخلوقات درباره صحيح معلومات كسب يعني تفكر سرمايه  به

  .كرده معين ديگر زياد آيات و آيه اين در را تفكر موضوعات  بلكه كرده، تشويق تفكر به را مردم

   اسالمي تفكر مسير از مسلمين انحراف
 آسماني مقدس كتاب كه جهتي خال بر درست مسلمين كه آمد پيش جرياناتي اسالم تاريخ در االسف مع ولي
 چه در كه دانستند بودند آشنا قرآني تعليمات روح به كه قليل عده البته. كردند حركت داده سوق آنها

   كه هستند همانها و كردند، فكر و ك فكر موضوعاتي
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 و شدند منحرف كريم قرآن طريقه از اكثريت ولي روند، مي شمار به بشريت مفاخ از بلكه مسلمين مفاخر از امروز

 جدا بلكه نشده آنها به نسبت كريم  قرآن در تشويقي تنها نه كه پرداختند جدل و بحث به موضوعاتي اطراف در
 بي و ثمر و لغو كه كاري هر از بايد قرآن به مؤمن. تاس ثمر بي و اثر بي است،  فايده بي است، لغو زيرا شده، نهي
 به يا علمي بحث يك صورت به چند هر) 3/مومنون(»معرضون اللغو عن هم الذين و «كند دوري است فايده

  . باشد ديني بحث يك صورت

   آالمي مجادالت
 و ثروتها ساخته، مشغول خود به را افكار قرنها كه را آنها جدل و بحث موضوعات و متكلمين كتب كسي اگر

 با ببيند و بدارد عرضه قرآن بر را آنها و كند مطالعه رفته، هدر به م نيروهاي شده، صرف راه آن در مكتبها
 بي بكلي بيند مي دارد، مناسبتي چه كرده تشويق آنها در تحقيق و آنها مطالعه به را مردم قرآن كه موضوعاتي

 كه موضوعاتي ولي. كردند مجادله و بحث زيادي افراد سالها لغو، و پايه بي موضوعات همان اطراف در. ارتباط
  ديگري مردم آنكه تا ماند باقي خود حال به همچنان كرده آنها اطراف در ت و مطالعه به تشويق و امر كريم قرآن

 درسهاي سرافكندگي كمال با اكنون و شدند، سربلند دنيا در و گرفتند عهده به را وظيفه ناي و شدند تشويق
 عالم اين موجودات آفرينش در كه اندازه هر انسان گفتم قبال. بياموزيم آ از بايد را خود آسماني كتاب تشويقي

 عين در كه فهمد مي ورط اين. بيند مي عالم اياجز بين هماهنگي يك و تأليف يك و نظم يك شو، مي دقيق
 و اتصال و ارتباط يك نيست، واگذاشته خود به دارد، حر و نيرويي و اي قوه اي ذره هر و موجودي هر اينكه

. دارد دستگاه  اين داخل در اي وظيفه و مجموعه اين ضمن در هدفي جزئي هر و هست اجزا همه ميان پيوستگي
  . دارد را واحد يك حكم عالم تمام نظر اين از

   قرآن در صانع وحدت و وجود مسأله يگانگي
   همان. است يكي خدا وحدت دليل و خدا وجود دليل كريم قرآن در: بگويم هم را نكته اين
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 اثبات بحث معموال فالسفه. است احديت ذات وحدت بر دليل عينا چيز همان خداست وجود بر دليل كه چيزي
 پيروي فالسفه كه اسالمي متكلمين همچنين و كنند، مي ذكر جدا را الوجود واجب توحيد  بحث و الوجود واجب
 و الوجود واجب و خالق كه بياورد يلدل جا يك در كه ني طور اين يعني نيست، طور اين قرآن در ولي. اند كرده
 واجب و خالق كه اوردبي دليل ديگر جاي در و دارد، وجود نيست غير به قائم و است خود به قائم او كه ذاتي

 منطق در. كريم قرآن از است عجيبي نكته اي و. بيشتر نه است يكي است، خود به قائم كه ذاتي آن و الوجود
  ضمن در مطلب اين و كرد شود نمي او براي از ثاني و تعدد فرض كه شده يمعرف طوري به احديت ذات قرآن
 از يكي اين و. فرموده بيان كامال را مطلب اين البالغ نهج در) ع(اميرالمؤمنين ولي آمده، اشاره طور به قرآن آيات

) ع(علي ه جازاع اين كننده بيان رود، مي شمار به كتاب اين اعجاز وضوح طور به ك است قرآن بزرگ معارف
 ء شي عندكم هل«: پرسيدند اميرالمؤمنين از كه است حديث در. است ديگري اعجاز هم اعجاز اين بيان است،
 الحبة فلق الذي و ال،«: فرمود آيد؟ مي فرود شما بر آيا يعني) هست؟ وحي از چيزي شما نزد در آيا(»الوحي؟  من
 مگر آفريد را جانداران و شكافت را دانه كه خدا آن به قسم نه، مودفر» كتابه في فهما عبدا اهللا أ النسمةإال برأ و

 معارف بفرمايد خواهد مي جمله اين در علي. بدهد ار قرآن فهم او و كند تفضل خود بنده به خداوند اينكه
 در كه نظامي گفتم. است ب قرآن معاني و مقاصد به بردن پي و فهم اثر در رسيده، مقدسش وجود از عجيبي

 را واحدي يك مجموعا عالم اجزاي و دهد مي نشان  موجودات بين ارتباطي و هماهنگي است آفرينش و تخلق
 نباشد، اس ممكن و باشد هماهنگي و وحدت و ارتباط است ممكن اي مجموعه هر اجزاي بي. اند آورده وجود به
 اتصال مجموعه اين اجزاي نبي كه است اي مجموعه يك گوسفند گله: دهم مي توضيح را مطلب اين مثال يك با
 خوابد، مي خود براي خورد، مي ع خود براي رود، مي راه خود براي مستقال گوسفندها از كدام هر. نيست هماهن و
 حركت را آنها چوپان كه دارد وجود آنها بين هماهنگي اندازه آن نمي تشكيل را واحدي ساختمان مجموعا و

  .دهد مي
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 سلولها عده يك: شده ساخته زنده سلول ميلياردها و ميليونها از بدنش ساختمان گوسفندها آن از يك هر ولي
 عده يك بسازند، اجزا ساير براي اي محفظه كه دارند عهده به را وظيفه و دهند مي تشكيل را او بدن پوست نسج

 همه... طور همين و را او چشم ساختمان رديگ عده يك را، قلبش ساختمان ديگر عده يك را، اش عضله ساختمان
 هيچ دا هدفي و وظيفه كدام هر خود وجود مرتبه در و دهند مي انجام متعددي و م كارهاي اينكه عين در اينها
 داند نمي گوشت سلول هست، هم گ سلول داند نمي خون سلول نيست، آگاه ديگر دسته وجود از اي دسته
 اي مجموعه يك استخدام و تسخير در كه دانند نمي كدام هيچ. هست هم پوست سلول هست، هم عصب سلول

 و تر كلي دارد مقصد و هدف دارد، حياتي و دارد روحي خودش واحد آن و است گوسفند واحد  يك كه هستند
 كلي هدف يك براي است اي وسيله و است اي مقدمه و است جزئي سلولها اين از دسته يك هر هدفهاي. تر عالي

 متقيان موالي خوردن  ضربت شب و است رمضان مبارك ماه نوزدهم شب كه امشب مناسبت به. تر ميعمو و تر
 اميرالمؤمنين قاتل به اكرم رسول. دهم مي اختصاص  حضرت آن حاالت به را خود سخن تتمه است) ع(علي
 بود داده را لقب اين آن براي گفت، نمي گزاف به سخن خدا رسول. بود داده) 1(»اعخرين أشقي «لقب) ع(علي
 وقت همه بزرگ اشخاص. بود جبران قابل كه شد وارد اسالم عالم به بزرگي لطمه) ع(علي شهادت با كه

 موقع آن در آنها وجود كه گيرند مي قرار خاصي موقع يك در اجتماعي ظرن از گاهي ولي است، مفيد وجودشان
 عظيم ملت يك سرنوشت كه گيرد مي قرار موقعيت يك در گاهي اجتماعي شخصيت يك. كند مي پيدا حساسيت

 رفتن بين از رفتنش بين از برود، بين از لحظات آن در اگر كه آيد مي  پيش خاصي لحظات و گيرد مي دست در را
  . است مسلك يك و رژيم يك رفتن بين از است، حق رفتن بين از نيست، ف

(علي   ولي) 1.(كنند مي حج صف دو در مردم هستم من تا: فرمود حياتش زمان در) ع
  :يپاورق

 دو و طريق دو راه، دو در كنند، مي  زندگي صف دو در يعني نيست، داشتن الحاج امير دو تنها مقصود البته. 1
 بود داده تشكيل معاويه كه جمعيتي و حزب يكي: بودند حزب دو مجموعا مردم وقت آن. كنند مي حركت مسلك

 و قرآن واقعي طرفدار و بودند) ع عل ورد كه جمعيتي و حزب هم يكي و بود، كرده جمع خود دور را دنيا اهل و
  ،)بودند اسالم اجتما عدالت و اسالم قوانين و اسالم
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 كار و شد هم طور همان. شود مي يكسره كار ،»واحدا صفا يح «كنند مي حج صف يك در همه رفتم من همينكه

 خدا نزد در علي كه قربي و قدس مقام از نظر قطع -  علي شهادت فاجعه كه است اين. شد يكسره) عل از بعد
 از خودش مملج بن عبدالرحمان. ماند باقي تاريخ در هميشه براي ا كه بود مسلمان ملت براي بزرگي زيان - دارد

 با را نفر دو اين خواستند مي خوارج. را معاويه هم كردند مي تكفير را ع(علي هم كه بود كساني از بود، خوارج
. كنند ترور شب يك در را عاص عمرو معاويه و علي كه بستند پيمان هم با مكه در نفر سه. ببرند بين از عاص
 رفت، سراغش به مسجد در بود عاص عمرو مأمور كه كسي. بود مرادي ملجم  بن رحمانعبدال نفر سه آن از يكي
 نيابت عمرو از بود مصر قاضي ظاهرا كه خارجه نام به ديگري شخص و نيامد عاص عمرو خود شب آن در ولي
 آن يول زد، را خود ضربت بود معاويه كشتن مأمور كه هم كسي شد كشته نشناخته و ايستاد نماز به و كرد

 مقدمه، اين با. رسيد خو مقصد به كه بود ملجم بن عبدالرحمان تنها و بكشد را او كه نشد واقع  كاري ضربت
. است ديده خود به اسالم تاريخ كه بود حزبي خطرناكترين  آمدن كار روي) ع(علي رفتن ميان از طبيعي نتيجه

 مبارزه لفينشمخا با هم او مبارزه كه يطور همان نبود، شخص رفتن) ع(علي رفتن حساس، م و وضع آن در
 و مسلك جنگ بود، مرام و عقيده جنگ بگيرد، ر فردي جاي فردي طرف، يك شدن پيروز با كه نبود شخصي

 مبارزه بود، جبابره فراع حكومت طرز با د، دا مي وفق اولياء و انبياء طريقه با كه حكومتي طرز مبارزه بود، روش
  .شد مدفون چيزها بسيار عليه اهللا سالم علي شدن مدفو با لهذا. بود ورج با عدل و شرك، با توحيد

٢٢١ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  

٢٢٢ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  

  *توحيد بر حيات مسأله به قرآن استدالل

  رستاخيز و بهار
 واداشته تحقيق و تفكر به خود مقابل در را بشر همواره كه است موضوعاتي از ميراندن و كردن زنده عجيب سنت
 به  جاريه سنت اين آيات، از قسمتي در. شده ياد الهي عظيم آيت يك عنوان  به موضوع اين مجيد قرآن در. است
 در و شد بحث اش درباره پيش جلسه دو در كه بقره سوره 159 آيه مثل شده ياد احديت مقدس ذات آيت عنوان
 تو مي كه كوچكي رستاخيز عنوان به و ديگر نشئه به اي نشئه تبديل نمونه  عنوان به موضوع اين آيات، از بعضي
 فتثير الرياح أرسل الذي اهللا و«: فرمايد مي فاطر مباركه سوره در آنكه مثل شده، ذكر اشدب كبيري قيامت نمونه
  »النشور كذلك موتها بعد اعرض به فأحيين ميت بلد ليإ فسقناه سحابا

 زنده پس مرده، و خشك سرزمين سوي به را  آن رانديم پس. را ابر برانگيزد تا فرستاد را بادها كه خدايي آن
  )9 فاطر،.(بزرگ رستاخيز  است اينچنين. بود مرده آنكه از پس را زمين آن بدان كرديم

  
  

  .است شده ايراد  ش.ه1338 فروردين 9 مطابق يقمر يهجر 1387 رمضان 20 در سخنراني اين*. 
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  : فرمايد مي ق سوره در يا
 و للعباد رزقا 0 نضيد طلع لها باسقات النخل و 0 الحصيد حب و جنات به فأنبتنا مباركا ماء السماء من نزّلنا و«

  ). 1(»الخروج كذلك ميتا بلده به أحيينا
 و را شونده درو كشت هاي دانه و بوستانها رويانيديم  آن سبب به پس. را بركت با آبي آسمان از فرستاديم فرو و

 باران آن به زني بندگان روزي براي و مرتب و رسته هم در است اي ثمره و بر داراي كه را خ بلند درختان نيز
  )11 - 9 ق،.(آمدن بيرون قبر از و شدن زنده است همچنين. كرديم زنده را گياه بي خشك بيابان

  :حج مباركه سوره 5 آيه مثل شده، اشاره موضوع دو هر به آيات از بعضي در
 و الحق هو هللا بأن ذلك 0 بهيج زوج كل من أنبتت و ربت و اهتزت الماء عليها أنزلنا فاذا هامده اعرض تري و«
  . قدير ء شي كل علي أن و الموتي يحيي أنه
 و جنبش به ميپاش يم آن بر باران آب كه نيهم اما جنبش، يب و روح يب و افسرده و جامد ينيب يم را نيزم

 حق خدا كه است جهت آن از نيا. انديرو يم افزا بهجت اهانيگ انواع و رديگ يم يفزون و ديآ يم در حركت
 و مطلق قادر تواناست، يزيچ هر بر كه اوست و اوست، قدرت قبضه در ها مرده كردن زنده نظان و است مطلق
  .است مطلق يتوانا

  . ديگر آيات بعضي و
 و كند معرفي) آن گيرنده و حيات  دهنده(مميت و محيي صفت به را خداوند كه است عنايتي قرآن در اساسا
 الزم آنچه شود، ذكر ندارد لزومي كه هست زيادي آيات زمينه اين در. دهد قرار خدا خاص صفت را دادن حيات
  . بشويم آشنا باب اين در قرآن منطق به كه است اين است
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 همين شده گفته الهي ازلي قدرت نشانه و توحيد آيت آنچه كه است اين باشيم داشته توجه بايد ما كه اي نكته
 چشم جلوي در كه همين يعني. بينيم مي معموال كه است يآوردن و بردن و ميراندن و اماته و احياء جاريه سنت
 مسائل از بسياري چند هر. الهي ملكوت تجلوا از اس اي جلوه يك بينيم، مي را او كرده عادت و است همگي
 دل در طرفي از كه بشري همين معماست، صورت به و است  مجهول بشر براي هنوز زندگي و حيات به مربوط

 عمال را خورشيد و  ماه و ستارگان روزي است ممكن و دارد فضا به مسافرت آهنگ ديگر طرف از و يافته راه ذره
 برداريها بهره آنها از زمين مانند نزديك از بشر كه برسد روزي است ممكن ولي مسخرند هم االن(كند مسخر
 جديد دانشمندان از يكي. است درمانده حياتي ذره يك پيچيده و غامض اسرار مقابل در بشر همين ،)بكند
 آن ت؟اس مهمتر و باالتر مكان، و كون همه از حتي و سيارات، و زمين خلقت از كه چيست آن دانيد مي: گويد مي
 در شرحي آنگاه. حياتي جرثومه يا"پروتوپالسم"نام به دهد مي تشكيل را حياتي ماده كه است كوچكي بسي ذره

 از بسياري اينكه عين در. دهد مي ترش عجيب فعاليتهاي و بيني ذ اين پيچيده و بغرنج و عجيب وضع اطراف
 درس اين از ما كه است مفيدي بسيار و ساده نسبتا درس يك است، ينحل ال زندگي و حيات به مربوط مسائل

  . كنيم استفاده  توانيم مي

   ماده از برتر است واقعيتي حيات،
 تاريك ماده بر باالتري و تر عالي افق از كه است ورين يك زندگي و حيات كه بفهميم توانيم مي را مقدار اين ما

 يك كه شود مي مستعد  معيني شرايط يك در است، مرده است، حيات فاقد خود ذات در ماده تابد مي ظلماني
 و تأثير تحت را آن و شود پيدا آن در است ماده خواص و م و جسم افق از تر عالي و باالتر افقش كه روشنايي
 محصور و محدود را خود فكر كه كساني براي. گردد قاهر و غالب آن بر و آورد در خود مخصوص  قوانين و تصرف
 بيجان ماده اين بر تجلياتي كه هست هم باالتري و تر عا افق كه است واضحي دليل جسم، و ماده به اند كرده
 و توحيد نظر نقطه از هالبت. اماته و كند مي احيا قبض، و كند مي بسط گيرد، مي پس خود تجلي و كند مي

 آفريده حق قدرت دست به دو هر هستند، خدا مخلوق دو هر كنند، نمي فرق باهم حيات و ماده خداشناسي،
   هستند، حق ذات به قائم و اند شده
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 اجسام خواص و اجسام ديوار از ديدشان شعاع و اند ساخته محصور و محدود را خود فكر كه كساني نظر از ولي
 و جسم از باالتر افقي نيست، جسم خواص و جسم به منحصر وجود عالم كه كنند درك است الزم رود نمي باالتر

 عالم اين باطن در عوالمي نيست، سمج قشر اين به م وجود عالم. رسد مي اجسام به اثرش كه هست هم اجسام
 شرايطي د ماده حياناا اگر كه جهان آن از است اي جلوه حيات پيدايش و است عالم  اين به محيط كه هست
 اند، شده شدن جاندار مستعد كه هايي ماده  يعني ماده خورده صيقل آينه به جهان آن از نوري بخورد، صيقل

 زنده ميرد مي كه ماده متحرك و سيال جوهر ميان در بينيد، مي حيات روشني مرد، پيكره در شما. تابد مي
 در كه هم چيزي هست، است مرده خود  ذات در كه چيزي اگر پس. بيند مي حيات از ثابتي رشته يك شود مي
 ذات در كه هم چيزي هست است ناپايدار و متغير خود ذات در كه چيزي اگر دارد، وجود است زنده خود ذات
 عين كه هم  چيزي هست است صورت بي و نقش بي خود ذات در كه چيزي اگر هست، است  باقي و بتثا خود
  . دارد وجود است فعليت و صورت و نقش

 خلق   ذوالجالل صفات تابان او اندر       زالل و صاف دان آب چون را
   روان آب بر چرخ ستاره چون         لطفشان و عدلشان و علمشان

   برقرار اختر عكس و ماه عكس        بار چند جو اين در شد مبدل آب
   نيست آب آن آب و است ماه آن ماه       است نوي قرن اين و بگذشت قرنها

   است؟ ماده خاصيت حيات آيا
 ماده كمال بر زائد كمال و  است ماده خاصيتهاي جزء زندگي و حيات كه كند خيال كسي است ممكن البته

  . نيست
 اين ما كه است اين شود گفته است  مناسب عجالتا كه آنچه. است عميقي علمي بحث نيازمند مطلب اين جواب
 و حياتي خاصيت و نيست زندگي و حيات داراي تنهايي به يماد عنص هيچ كه كنيم درك توانيم مي مقدار
 خود آنچه از عنصري هر كه تاس اين حداكثر شوند مي تركيب باهم بيشتر يا عنصر دو كه وقتي. ندارد زندگي
 چند انفعال و فعل نتيجه، در. بدهد ديگري به تواند نمي ندا خود كه را چيزي اما دهد، مي هم ديگري به دارد

 يك هر خاصيت از خار كه شوند مي عمومي خاصيت يك داراي همگي كه است اين حداكثر يكديگر در عنصر
 جديد دانشمندان باالخص و دانشمندان كه طوري همان. شود مي پيدا متوسط كيفيت يك اصطالح به و نيست،
  با  حيات اند، كرده تحقيق
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  :گويد مي جديد دانشمندان زا يكي. ندارد ماده خواص با شباهتي گونه هيچ خود عجيب خواص
 قوه داراي  حيات ولي ندارد، ابتكار قوه خود از ماده. دهد نمي انجام عملي خود  نظامات و قوانين طبق بر جز ماده
  .آورد مي ظهور  عرصه به بديع موجودات و تازه نقشهاي لحظه هر و است ابتكار
 و حيات":دانشمند همان قول به باز. ماده خاصيت محكوم و تابع نه است ماده بر قاهر و حاكم زندگي و حيات
 و هوا مرغان و پستانداران و حشرات و ماهيها تا و سلولي يك موجود شكل در خود، متعدد اشكال در زندگي
 خود اصلي تركيبات از كند مي وادار ر آنها و شود مي چيره طبيعت عناصر بر باشد هيأتي و شكل هر در انسان،
 اگر حيات جوهر براينكه دهند مي گواهي عموما دانشمندان امروز. "آيند جديدي تركيب و وضع به و شوند خارج

 نيست طور اين است، ماده بر حاكم و غالب و قاهر جهات از بسياري از است، ماده ظرف تابع حد، و قالب لحاظ از
 كه دارد تجلياتي خود از زندگي و حيات. رود شمار به او خاصيتهاي از خاصيت و باشد ماده تابع صد در صد كه
 و طراحي نبود، سابق در كه شود مي پيدا حركتها و جنبشها انواع شد پيدا زندگي همينكه. آنهاست فاقد بكلي م

 و ذوق و شوق شود، مي پيدا ادراك و شعور شود، مي پيدا زيبايي شود، مي پيد مهندسي شود، مي پيدا كسي نقشه
 وجود نحو هيچ به آنها نمونه روح بي ماده شو مي پيدا چيزهايي شود، مي اپيد تدبير و نقشه شود، مي پيدا حال
 اي آينه خود وجودي حظ اندازه به هم روح بي ماده همان. است تعالي باري كمال جمال مرآت عالم همه. ندارد
  . حق اليزال قدرت از است
  مرآت كل في وجهه فشاهد           ماست شاهد حسن مرآت جهان
 حكيم عليم خالق از هم حيات حكايت و شهادت است، تر كامل ماده از زندگي و حيات كه هدرج همان به ولي

  . است ماده از رساتر و بيشتر
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   موجود سنت و نظام
 و ثابت نظام همين به كريم قرآن در بينيم مي كه طوري همان كه است اين شويم متذكر بايد باز كه اي نكته

 و جاري نظام اين مثال اينكه نه شده، خوانده شهادت به جاري نظام  مينه و شده استدالل ممات و حيات جاري
 زمين شدن زنده همين جاري، نظام همي. كند استدالل الوقوع نادر و غريب موارد به بعد و بگذارد كنار به ثابت
 همينها است، جديدي خلق لحظه هر همينها آن، شدن متكامل نطف از جنين پيدايش همين سال، هر در
 و حقيقت در بايد برويد، خواهد  نمي دوري جاي. رسد مي غيب از فانا آنا و دم به دم كه است افاضاتي و دادهاام

 در. ببينيد دائم تكميل و هميشگي ايجاد و مستمر خالقيت جلوه در ر خداوند تا شويد دقيق. عمل همين كنه
  :. فرمايد مي مؤمنون سوره

 العلقة فخلقنا علقة النطفة خلقنا ثم 0 مكين قرار في نطفة جعلناه ثم 0 ينط من ساللة من االنسان خلقنا لقد و«
  ). 14 -  12 مؤمنون،("الخالقين  أحسن اهللا فتبارك آخر خلقا أنشأناه ثم لحما العظام فكسونا عظاما ا فخلقنا مضغة
 را نطفه داديم، قرار يمحكم جايگاه در نطفه صورت به را او سپس آفريديم، گل از اي خالصه و شيره از را انسان

 د استخوان شكل به را آن سپس آورديم، در شده بريده و جويده گوشت صورت  به را آن و بسته خون صورت به
 كريم قرآن در بنابراين. است صورتگران  رينبهت خداييكه است بزرگ. پوشانيديم گوشت از را استخوان و آورديم
 تكوين و ايجاد و خلق نظام طبيعت، معمولي و عادي نظام  نهمي. شده خوانده شهادت به جاري نظام همين
 را خدا كريم قرآن يعني كن مي آشنا ماده افق از باالتري افق با را ما كنيم تعمق آن در اگر كه است نظامي. است

 اهميت تا بدهم توضيح بايد را مطلب اين. آن منفي جنبه از ن شناساند مي ما به بشري اتمعلوم مثبت جنبه از
  . شود روشن كامال قسمت اين در قرآ تعليمات
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   مجهوالت در نه معلومات در خدا جستجوي
 كه معمايي هر به يعني ،)2 كنند جستجو خودشان مجهوالت ميان در را خدا كه دارند عادت افراد بعضي

 كه بپرسيد اگر اشخاص بعضي از. كنند مي ارجاع طبيعت ماوراي را آن كنند حل را آن نتوانستند و رسيدند
 خمير نانوايي دكان در و بود ردآ: گويد مي شد، نان و آمد در صورت اين به خوري مي تو كه ناني اين شد چطور
 به چطور گندم -. شد آرد سنگ زير آسياب در و بود گندم -  شد؟ آرد كه شد چطور -. شد پخته تنور در شد

 كاه از و كوبيد و كرد خرمن و كرد درو را آن زارع آن دبع و روييد زمين از او و كاشت را آن زارع - آمد؟ وجود
 ديگر را اين - آمد؟ باران كه شد چطور - . شد سبز و تابيد آفتاب و آمد باران -  روييد؟ كه شد چطور -. كرد جدا
 ونهگ اين. شد جريان وارد مرحله  اين در نبود، جريان در مرحله اين از قبل تا خداوند كه است اين مثل. آورد خدا
 همپايه و شبيه را خدا انانس تصور، گونه اين در. است الحاد و كفر بلكه كننده گمراه و غلط خدا درباره تصور
 همه فوق او آنكه حا و كرده، فرض جهان اين اسبابهاي و علتها عرض در علتي را او داده، قرار مخلوقاتش از يكي
 و خدا بين كه است اين مثل تفكرها طرز گونه اين در. است اسباب و علل همه سرچشمه و اسبابها و علتها
 انجام مادي اسباب را كا از قسمتي دهد، مي انجام خدا غير را نيمي و داخ را نيمي: شده كار  تقسيم مادي اسباب

 كار كه ابر و باران آمدن در و است نداشته دخالت خدا كارها ساير در كه است اين مثل. خدا را قسمتي و دهد مي
 يك هم ابر حركت و باران آمدن خير، بگويي اگر و. نبوده دخيل اسباب ساير مانند ديگري سبب ت،اس خدا

  .ماند نمي باقي خدا براي جايي او نظر در ديگر دارد، اسباب همين مانند سببي
  

  پاورقي
. 1  .حيات اي مسأله و قرآن"مقاله مطهري، مرتضي از فلسفي مقاالت به رجوع
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 زدن شخم و بذر افشاندن و گندم شدن آرد و نان پختن از بيند مي را طبيعت ظاهري سبابا كه آنجا تا را خدا

 خدا داند، نمي و بيند نمي را طبيعي ظاهري اسباب چون بعد به نقطه آن. دهد نمي دخالت باران آمدن و زمين
 كه است انباري لطبيعها ماوراء اينكه م. دكن مي جستجو خود مجهوالت ميان در را خداوند يعني دهد، مي دخالت

 واقعي خداي بگيرد قرار طبيعت و ماده علل رديف در كه خدايي. كنيم ارجاع آنجا به بايد را خود مجهوالت ما
 شرك توحيد، باب در فكر طرز اين قرآن تعليمات طبق. نيست طور اين كند مي معرفي قرآن كه خدايي. نيست
 او از جا هيچ است، حاضر جا همه در و هست چيز همه با كند مي  معرفي قرآن كه يخداي. الحاد و كفر و است
 به قائم اسباب و علل منظم  سلسله تمام است، السواء علي اسباب و علل و موجودات همه با نسبتش و نيس خالي
 علل كه ليمسائ و مجهوالت  ميان در را خداوند كه عمق كم است افرادي معمولي روش روش، آن. اوست ذات

 هست، كه موجودي و متقن نظام و ممات و حيات طريق از قرآن ول كنند، مي جستجو دانند نمي را اآنه ظاهري
 ماده روح بي پيكر بر كه است  نوري است، ماده افق از باالتر حيات افق متقن، و موجود نظام اين در اينك راه از

 نه دارد او به نسبت پذيرش و قبول بهجن صرفا ماده كه است حقيقتي ش مي افاضه او بر كه است كمالي تابد، مي
 مطابق. كند مي نزديك جهان باطن و ملكوت افق به را ما و گيرد مي را ما دست راه اين از دهش، و فاعليت  جنبه
 و شرايط هر طبق شود، پيدا كه اي ماده هر در شود، پيدا كه جا هر در زندگي و حيات فكر، طرز اين و بيان اين

 زنده از اي زنده خ تكامل، و تدريج طريق از خواه و شود پيدا الساعه خلق طور به ابتداء خو ،شود پيدا كه قانوني
 زندگي و حيات شرايط كننده فراهم خواه باشد، شده فرا ديگر طور به حيات شرايط يا و باشد شده مشتق ديگر
 ماده شرايط  كننده فراهم يا و كند فراهم كميلت طور به را حيات شرايط كه شد قادر ب روزي اگر باشد بشر

. خداست نور و خدا فيض زندگي و حيات احوال، صور اين همه در باشد، خاص آمدهاي پيش نباشد، بشر حياتي
  . شود مي افاضه ماده بر استعداد، و شرايط شدن فراهم از بعد كه است نوري

   حيات آغاز مسأله
   در نه كنند جستجو خود والتمجه ميان در را خدا خواهند مي هميشه مردم از بعضي چون
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 حيات رابطه در تحقيق، بي و خبر بي اي عده ندارد وجود توحيد براي اين از بزرگتر خطري و خود معلومات ميان

 پيدا زمين  روي در حيات اول از كه شد چگونه كه روند مي حيات ابتداي و حيات آغاز مس دنبال خداشناسي و
 كه نشده ديده تاكنون و است ديگر دارجان يك جانداري هر منشأ كه ويدگ مي ما به علم طرفي از چون. شد

 گارهايي روز كه دهد مي شهادت علم باز ديگر طرف از و باشد، شده پيدا بيجان ماده از سلول يك لو و جانداري
 فن، مايعل عقيده به زيرا باشد، داشته وجود توانست نمي و نداشته وجود آن در جانداري كه گذشته ما زمين بر
 هم بعدها باشد، داشته وجود حياتي ذي كه د نمي اجازه وجه هيچ به زمين حرارت قبل لسا ميليون ميليونها در
 اين پيدا؟ چگونه زندگي و حيات پس. نبود زمين روي در آلي غير مواد جز سال ميلي تا شده سرد زمين قشر كه
 كنند مي جوجست خود مجهوالت ميان در را داخ كه گروهي. بشر براي است ديگري مجهول خود نوبه به هم
 براي و آمده بيرون آستين از الهي قدرت دست حتما پس نيست توجيه معمولي و عادي طريق از چون گويند مي

  . است دميده را حيات بار  اولين

   الهي نفخه و داروين
 به پابند و الهي مردي اشخص كه ارتقاء و نشوء فلسفي مكتب صاحب و الحيات علم معروف دانشمند داروين
 مرد اين دادند قرار خالق انكار ابزار و وسيله را آن و كردند تعبير بد او فلسفه ديگران چند هر بوده مسيح مذهب
 يك الاقل يا و جاندار چند اول كه آنجا  مي كند مي بيان يكديگر از را انواع اشتقاق و جانداران تسلسل كه وقتي
 الهي نفخه با فقط اوليه نوع اما: گويد مي اينجا در. نشده مشتق ديگري نوع از ك ودهب زمين روي در جاندار نوع
 اينكه مثل اما جانوران،  سلسله همه مثل آمده وجود به الهي نفخه با اول جاندار كه نيست شك. اند آمده وجود به

 خداوند وظيفه بوده، خداوند با كار اين شروع فقط و شده پيدا اله نفخه با اول زنده فقط كرده خيال مرد اين
 در. كند منتقل بعد نسلهاي  به را حيات كه است قادر ماده خود به خود ديگر بعدها است، سررشته كرد شروع

 - تكامل ضمن در چ و آغاز در چه -  حال هر در و هميشه حيات است، يكسان كار وسط و آخر و اول كه صورتي
   نفخه با ابوالبشر آدم كه طوري همان رساند مي كه است اي آيه جدهس مباركه سوره در. است الهي نفخه هميشه
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 وجود به است نفخه قرآن تفسير در اسمش افاض همان و امداد همان با بشر افراد همه آمد، وجود به الهي
  : فرمايد مي. آيند مي

 نفخ و سواه ثم 0 هينم ماء من ساللة نسله جعل ثم 0 طين من االنسان خلق بدأ و خلقه ء شي كل أحسن الذي«
 نيكو آفريد، هرچه كه خدايي).(9 -  7 سجده،( »تشكرون ما قليال اعفئده و اع و السمع لكم جعل و روحه من فيه

 است، داده قرار پست آب كشيده شيره و خالصه از را او نسل بعد داد، قرار گل از را انسان خلقت آغاز. آفريد
 كم اما. داد قرار دلها و چشمها و گوش شما براي و دميد آن در شخوي روح از و كرد تعديل را نسل آن سپس

 للمالئكة قلنا ثم صورناكم ثم خلقناكم لقد و«: فرمايد مي اعراف سوره در ديگر آيه در). كنيد مي سپاسگزاري
 را فرشتگان كرد امر بعد بخشيديم، صورت بعد آفريديم، را شما فرمايد مي اينجا در)11 ،اعراف( "الدم اسجدوا

 آيات در كه است همان كنيد خضوع او براي گفته كه كس آن. كرد ابا شيطان فقط و كنند خضوع شما براي
 كه كند مي داللت بمطل اين بر قرآن كريمه آيات ساير اينها از گذشته. است داده او به را روح نفخ نسبت ديگر
  . است شده آفريده الهي نفخه كه نيست اول آدم تنها

   قرآن در آدم داستان
 به نه ديگري تعليم يك عنوان به ولي  آمده ابوالبشر آدم داستان و قضيه كريم قرآن در كه است اين عجيب نكته

. كني اعتراف خدا خدائي به پس شده آغاز آنصورت به بشر زندگي اينكه دليل  به اينكه و توحيد بر شهادت عنوان
   كيفيت به را آدم خلقت كريم قرآن البته
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 رسيده تحقيق حد به هم الحيات علم هاي نظريه نكهيا فرض به و دانيم مي بيش و كم كه فرموده بيان خاصي
 يك و آيد پيش دفعي انقالب يك نيست  ممكن كه نيست دست در دليلي باشد، مسلم انواع اشتقاق قانون و باشد

 كه مراحلي يعني شود، تبديل معتدل سوي انسان يك به خاك توده يك  كمي مدت در و دهد رخ عظيم جهش
 سنن خالف حتي و گردد،  فراهم سرعت با ديگر شرايط يك تحت در شود فراهم نسلها و قرنها طول در بايد

 همان كند، مي تغيير حركت يك بطؤ و سرعت احوال، و شرايط  اختالف با كون، سنن در. نيست هم كون جاريه
 پيري و جواني و كودكي  دوره معيني شرايط در آنكه يرنظ ندكن كندتر را حركتي برعكس، نيست، مان كه طوري

 در كه بود قرآن تعليماتي روش اين توضيح مقصود حال، هر به. كنند تر طوالني هم خيلي و كنند تر طوالني را
 دارد شروعي و آغازي  زندگي و حيات اينكه دليل به نگفته و نشده متمسك حيات آغاز موضوع به توحي مسأله
 داستان. بشناسيد را خدا دليل اين به سلولي ميليون چند موج يك از يا باشد شده آغاز سلول يك زا نكهآ خواه
 داستاني كمتر شايد و است ديگري تعليمات داستان آن از منظور. كرده بي ديگري منظور به هم را ابوالبشر آدم
 اسماء تعليم مرتبه به اگر انسان اينكه سان اممق بردن باال بيان براي داستان اين. نكته پر آدم داستان مانند اس
 تن براي آورند، مي سجده و كنند مي خضوع فردي چنين پيشگاه در فرشتگان ا باالتر فرشتگان از برسد الهي

 براي نبرد، در به راه از را او كه ب داشته توجه خود دروني هاي وسوسه به كه بشر كردن آگاه و شيطان دشمني
 از انسان كه سقوطي و طمع خطرات به تنبيه براي راند، بيرون الهي قرب از را شيطان تكبر يك كه آمده تكبر

 كه مقامي بزرگترين استعداد و عالي مق به اشعار براي آمده، كند مي الهي اوامر تخلف واسطه به عالي درجات
 اشا قضيه آن در فانيعر و اخالقي تعليمات سلسله يك به باالخره و است، ا خالفت مقام آن و آمده دارد انسان
  :شده

 نسبح نحن و الدماء يسفك و فيها يفسد م فيها أتجعل قالوا خليفه اعرض في جاعل للمالئكةإني ربك قال وإذ«
 أنبئو فقال المالئكة علي عرضهم ثم كلها اعسماء آدم علم و 0 تعلمون ال ما أعلم إني قال لك نقدس و بحمدك
 أنبئهم آدم يا قال 0 الحكيم العليم أنت علمتناإ ما لناإال علم ال سبحانك قالوا 0 صادقين كنتم هؤالءإن بأسماء

   ألم قال بأسمائهم أنباهم فلما بأسمائهم
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  ). 33 -  30/بقره( "تكتمون كنتم ما و تبدون ما أعلم و اعرض و السموات غيب أعلم إني لكم أقل
 در مخلوقي خواهي مي آيا گفتند داد، خواهم اقر جانشين زمين در من گفت فرشتگان توبه پروردگار كه زمان آن

 چيزي گفت كنيم؟ مي تقديس و حمد و تسبيح ترا ما آنكه حال و كند مي خونريزي و فساد كه دهي قرار زمين
 راست اگر گفت و داشت عرضه فرشتگان بر را بعد داد، ياد آدم به را نامها تمام. دانيد نمي شما كه دانم مي
. حكيم و دانا ت البته دانيم، نمي اي آموخته ما به تو آنچه جز ما گفتند چيست اينها  نام دبگويي من به گوييد مي

 من كه نگفتم شما به من گفت خداوند گفت، را آنها نامهاي آد چون. بگو اينها به را آنها نامهاي تو! آدم اي گفت
  . دانم مي را همه داريد پنهان آنچه و سازيد ظاهر شما آنچه آگاهم؟ زمين و آسمان سر و نهان از
  
 آيات همچنين و آيات اين در كه  چيزي. نيست آن شرح مجال فعال كه هست زيادي نكات آيات اين مضمون در

  .است توحيد بر آدم استثنايي خلقت به استدالل  نشده ذكر است آدم داستان در كه ديگري
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   دعا
 لعلهم يب ؤمنوايول يل بوايستجيفل دعان اذا الداع دعوه بياج بيقر يفان يعنّ يعباد سئلك اذا و
  )186/بقره.(رشدوني

 اينكه بر عالوه امشب). ع(مرتضي  علي خداپرستان پيشواي و متقيان موالي شهادت شب با است مصادف امشب
 توب و نماز به و دارند مي زنده را شب اين دالن زنده كه است شبي است، قدر شب احتماال موالست، شهادت شب

 مناسبت همين به. دهند مي صيقل انگناه كدورت از امشب مثل در را خود قلب و كنند مي صبح دعا و استغفار
  . كنم مي صحبت دعا يعني  معنوي حالت اين اطراف در اي كلمه چند

   دعا روحانيت
 حد از اگر دعا است، مترتب دعا بر كه  استجابتي اثر از نظر قطع و هست دعا براي كه پاداشي و اجر از نظر قطع
 اين مثل. دارد عالي بسيار روحانيت يك آيد، اهتزاز به انسان روح و كند هماهنگي  زبان با دل و بگذرد زبان لقلقه
 خوب  وقت آن. كند مي احساس وقت آن در را انسانيت هرگو شرافت. بيند مي نور در غرق را خود انسان كه است
   چقدر داد مي آزار را او و بود داشته  مشغول خود به را او كوچك چيزهاي كه اوقات ساير در كه كند مي درك
  يپاورق

  .است شده راديا يشمس يهجر 1338 با مطابق يقمر يهجر 1378 رمضان 21 در يسخنران نيا
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 از كه وقتي و كند مي مذلت احساس خواهد مي چيزي خدا غير از كه وقتي  انسان. بوده سافل و ساقط و پست
 مقدمه هم غايت، هم و است  وسيله هم مطلوب، هم و است طلب هم دعا، لهذا. تعز احساس خواهد مي خد

 با را خود دل آرزوهاي و اهشهاخو همه نداشتند، خوش دعا اندازه ب را چيزي هيچ خدا اولياي. نتيجه هم و است
 و راز و طلب خود به دادند مي اهم خود مطلوبهاي به كه اندازه آن از بيش و گذاشتند مي ميان در واقعي  محبوب

 كميل به خطاب اميرالمؤمنين تعبير به كردند، نمي ماللت و خستگي  احساس گونه هيچ دادند، مي اهميت نياز
  :نخعي

 منه استوحش بما أنسوا و المترفون استوعره استالن و اليقين، روح باشروا و البصيره، حقيقة علي العلم بهم هجم«
  ) 1(»اععلي بالمحل معلقة رواحهاأ بأبدان الدنيا صحبوا و الجاهلون،

 و كردند درك را يقين لذت و آمد فرود قلبشان و آنها بر بينش و بصيرت حقيقت كمال در آگاهي و علم ناگهان
 و خوشند اينان دا مي دشوار و ناخوش را آن و هراسند در آن از داران دنيا آنچه با و گرفتند، تماس آن حقيقت با

 آن روح كه بدنهايي با دنيا اهل با و شدند، مأنوس زانندگري  آن از نادانان آنچه به و ندشمرد دلپسند و نرم را آن
  ). 1 حكمت البالغه، نهج.(كردند معاشرت است ربوبي عالم و اعلي محل به متع بدنها

  .اند شده رانده خدا درگاه از كه شده قفل و سياه گرفته زنگ دلهاي برعكس

   خدا به دل از راهي
 موارد در افراد ترين شقي حتي. هست خدا سوي به دلها همه از دري. دارد راه خدا با خود دل از كسي هر

 يك اين. برد مي التجا خدا به و خورد مي تكاني شود، مي منقطع او از بكلي علل و اسباب وق در ابتال، و گرفتاري
 پرده كه سختيها در. گيرد مي ار آن روي گاهي شقاوت و گناه پرده. انسان وجود در است طبيعي و فطري ميل
  . آيد مي در هيجان به و شود مي تحريك ميل اين خود به خود شود مي زايل
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 سوار كشتي تاكنون آيا: فرمود هست؟ خدا وجود بر دليلي چه: پرسيد السالم عليهم البيت آل صادق از شخصي

 ج همه از تو اميد و باشد شدن غرق شرف در و شود طوفاني كشتي كه افتاده ات آيا: فرمود. بلي: گفت اي؟ شده
 پناهي و ملجأ و بود جايي به متوجه دلت وقت  آن در آيا: فرمود. افتاد اتفاقي همچو يك بلي،: گفت شود؟ بريده
 امام. خداست همان او: فرمود. بلي: گفت دهد؟ نجات ترا كه كرد مي خواهش  اي نقطه يك از و جست مي

 اين و ميل اين). 21/اتيذار(»تبصرون افال انفسكم في و «شناساند او به او خود لد راه از را خداوند) ع(صادق
  ظاهري علل و اسباب فوق غالبي قاهره قدرت متوجه اسباب، انقطاع مواقع كه هست بشر فطرت در كه توجه
 اينكه ينب است فرق البته. كرد نمي پ وجود ميلي چنين نبود، اگر. است قدرتي چنين وجود بر دليل شود، مي

 خوردن شير به ميل. بداند را آن هدف و بشناسد كامال را ميل آن  انسان اينكه بين و باشد انسان وجود در ميلي
 شود مي تحريك ميل اين ش مي پيدا وجودش در احتياج اين و شود مي گرسنه كه وقتي هست، كودك در ابت از
 را او ميل همان. برآيد نگرفته عادت و انس و تهنشناخ نديده پستان جستجوي در كه كند مي هدايت را او و

 جستجو در و كند باز را دهانش كه كند مي وادار را او راهنماست، خود به خود خودش ميل اين. كند مي هدايت
 را او هنوز كه مادري همان است، مادر از خواستن  كمك و استمداد كردن، گريه خود. كند گريه نيافت اگر برآيد،
 گريه ا هدف چيست، ميل اين هدف كه داند نمي هيچ طفل خود ولي. ندارد اطالع وجودش از و شناسد نمي

 غذايي ماده جهاز آن و دارد اي هاضمه جهاز داند نمي. آمده پديد وجودش در ميل اين چه براي چيست،
 همان است مادر ماعال گريه فلسفه داند نمي و خواهد مي چه براي داند نمي او  مي يتحلل ما بدل بدن خواهد، مي
 ميل خداخواهي، و جوييخدا ميل انسانيت، عالي ميلهاي به نسبت ما. بشناسد را او بايد تدريجا كه نشناخته مادر
 نديده مادر و نشناخته، و نديده پستان  به نسبت داريم را نوزاد طفل همان حالت ناديده، خداي به التجا و دعا  به
  . نشناخته و

   لبان در نداند خود ميل سر           مادران با كودكان ميل همچو
   مجيد جوانبخت پير آن سوي           مريد نو هر مفرط ميل همچو
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   است گل شاخ زان سايه اين جنبش         است كل عقل آن از اين عقل جزء
   جستجو و ميل سر بداند بس           او در آخر شود فاني اش سايه
«  ).1(»راجعون وإناإليه هللا إنا

«  ) 2(»االمور تصير اهللا أالإلي
. كرد نمي هدايت طرف آن به را او  هم غريزه نبود، است طفل معده با مناسب كه شيري و پستاني اگر البته

 به ميلي هيچ. انس وجود ميلهاي ساير است همچنين. موجود غذاي آن و ميل اين بين است پيوستگي و ارتباط
  . شده گذاشته اجاحتي رفع براي حتياجا روي ميلها همه نشده، گذاشته انسان وجود در عبث

   اختياري انقطاع اضطراري، انقطاع
 و سختي دچار و شود منقطع او از علل و اسباب كه وقتي در يكي: بخواند را خدا است ممكن حال دو در انسان

  حال در. كند منقطع علل و اسباب از را خويشتن خود و بگيرد اوج خودش ر كه وقتي در يكي و گردد، اضطرار
 براي كمالي اين البته و ندارد دعوت به يااحت رود، مي خدا طرف به خود به خود انسان اسباب، انقطاع و اضطرار
  . بگيرد اوج و سازد منقطع را خود خودش كه است اين در نفس كمال. نيست انسان نفس

   دعا شرايط
 وجود ذرات تمام و شود پيدا انسان جودو در طلب و خواستن واقعا كه است اين اولش شرط. است شرايطي را دعا

 اگر طوري همان درآيد، حاجت و استدعا و احتياج يك صورت به خواهد مي آنچه وا گردد، خواستن مظهر انسان،
 عضوي است ممكن حتي و فعاليت به ك مي شروع جوارح و اعضا تمام شود پيدا احتياجي يك بدن نقطه يك در
 ا بر تشنگي مثال اگر. است شده پيدا بدن نقطه فالن در كه احتياجي رفع براي دبكاه خود كار از زيادي مقدار به

   و لب و معده و كبد و حلق شود، مي پيدا وجناتش در تشنگي اثر كند غلبه
  پاورقي

  .156 بقره،. 1
  53 شوري،. 2
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 آب به محتاج بدن واقعا چون بيند، مي خواب به را بخوابد حال آن در هم اگر. گويند مي آب همه كام و زبان
 روح.  است طور همين جهان كل به نسبت است خلقت عالم از جزئي كه انسان معنوي و روحي احتياج. است
 را او خلقت عظيم دستگاه شود، اپيد وجودش در احتياجي و خواهش واقعا اگر. وجود عالم از است جزئي انسان
 دعاي باشد نداشته  هماهنگي زبان با انسان دل تا. واقعي دعاي و دعا خواندن بين است فرق. گذارد نمي مهمل
 آيد پديد احتياج انسان وجود در حقيقتا شود، پيدا طلب و خواست واقعا و جدا انسان دل در بايد. نيست واقعي

  : كه
 چه هر  جست كه چيزي طالبي بيابد تا         رست محتاج پي از روييد

  مرحمت اصل و تاس درد اش مايه         عاقبت بيابد شد جويا كه هر
  رود آنجا نوا فقري كجا هر         رود آنجا دوا دردي كجا هر

 مشكل كجا هر  رود آنجا آب است پستي كجا هر         رود آنجا جواب
  پست و باال از آبت بجوشد تا         دست به آور تشنگي جو كم آب

«  »السوء يكشف و دعاه المضطرإذا يجيب امن
 نمل،)(ناتوان؟ بتهاي اين يا است بهتر او(سازد دور وي از را بدي و كند بتاجا نياز هنگام را مضطر كه كيست آيا
62(  

   استجابت به اعتماد و ایمان
 هيچ او ناحيه از اينكه به ايمان احديت،  ذات منتهاي بي رحمت به ايمان است، يقين و ايمان دعا ديگر شرط
 و نقص شود، نمي بسته اي بنده روي به هيچگاه الهي رحمت در كه باشد داشته ايمان نيست، فيض از منعي
 يعني) 305ص- 93ج/بحارالنوار(»اببالب حاجتك فظن دعوت إذا«: است حديث در. است بنده ناحيه از همه قصور
 در السالم عليهما العابدين زين الحسين بن علي. كن فرض آماده در دم را خود حاجت  كني مي دعا كه آنگاه
 خوانده مي رمضان مبارك ماه سحر در حضرت و زند مي موج آن در اطمينان و اميد كه ابوحمزه معروف دعاي
   است
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  :ديگو مي خود خداي به اينچنين

 و مباحة، أملك لمن بفضلك االستعانة و مترعة،  لديك الرجاء مناهل و مشرعة، إليك المطالب سبل أجد إني اللهم«
 في أن و بمرصدإغاثة، للملهوفين و إجابة بموضع ينللراج أنك أعلم و مفتوحة، للصارخين  الدعاءإليك أبواب
 أن و المستأثرين، أيدي في عما مندوحة و الباخلين،  منع من عوضا بقضائك الرضا و جودك إلي اللهف
  »دونك االمال تحجبهم أن إال خلقك عن تحتجب ال أنك و المسافة، قريب إليك الراحل

 از خواستن كمك. بينم مي ماالمال را تو به اميد آبشخورها و وصاف، باز تو سوي به را طلب هاي جاده من! الها بار
 و بينم، مي گشاده با بخواهند مدد تو از و بخوانند را تو كه آنان روي به را دعا درهاي و مجا را تو رحمت و فضل

 يقين نيز و ي،هست خواهندگان پناه به دادن پناه كمين در دگكنن دعا دعاي اجابت آماده تو كه دانم مي يقين به
 و ظلم و كنندگان  بخل امساك و بخل كمبودهاي دادن، رضا تو قضاي به و رفتن تو بخشندگي پ به كه دارم

 ب رسيدن تا زيادي راه كند كوچ تو سوي به كه كس آن كه دارم يقين هم و. كند مي جبران را ستمكاران تعدي
 آنها ديده حجاب كه است بندگان ناشايس اعمال و آمال اين نيست، پرده در تو چهره دارم يقين و. ندارد
  . گردد مي

  :گويد مي حافظ
   كرد تواني بصر كحل ميكده خاك كه         كرد تواني نظر آنگه جم جام سر به

   كرد تواني سحر نسيم چو خدمتش كه           بگشايد نقاب آنگه تو مراد گل
   كرد  تواني زر خاك بكني، عمل اين گر         است اكسيري طرفه ميخانه در گدايي

   كرد تواني سفر اين ار كني سودها كه         قدمي نه پيش عشق مرحله عزم به
   كرد تواني گذر طريقت كوي به كجا         بيرون روي نمي طبيعت سراي كز تو

   كرد تواني نظر تا بنشان ره غبار           ولي پرده و نقاب ندارد يار جمال
   كرد تواني نظر اهل بخشي فيض هب         امور نظم و حضور ذوق چاره كه بيا

   كرد تواني دگر كار كه مدار طمع         خواهي مي جام و معشوق لب تا تو ولي
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  كرد تواني سر ترك كنان خنده شمع چو       يابي آگهي گر هدايت زنور دال

   تشريع و تكوين سنن با نبودن مخالف
 اينكه براي است استعانت و استمداد دعا. نباشد تشريع نظام يا تكوين نظام خالف بر كه است اين دعا ديگر شرط
 بدرقه كه الهي آسماني قانون و تشريع يا و داده قرار او براي تكوين و آفرينش و خلقت كه هدفهايي به انسان
 دستگاه و گيرد مي خود به طبيعي حاجت يك شكل باشد صورت اين به اگر دعا. برسد كرده، معين است تكوين
 و. كند مي كمك و ياري را او رسد، مي مدد و فيض هست احتياجي جا هر و د كه توازني و تعادل حكم به خلقت

 عمر يعني دنيا در خلود خواستن مانند است، تشريع يا تكوين هدف خالف بر كه چيزي طلب و خواستن اما
 دعاها نهگو اين يعني نيست، استجابت قابل رحم، قطع خواستن يا نيايد سراغش به هرگز مرگ كه جاويدان
  . باشند نمي دعا واق مصداق

   آننده دعا شؤون ساير هماهنگي
 تشريع و تكوين هدف با آنها يعني. باشد داشته هماهنگي دعا با انسان زندگي شؤون ساير اينكه ديگر شرط

 د. باشد نداشته گردن بر مردم مظالم باشد، حالل روزي، و كسب باشد، صا و پاك دل، باشند، داشته هماهنگي
 وإن. الناس  مظالم من ليخرج و به،كس فليطيب له يستجاب أن أحدكم أراد إذا«): ع(صادق امام از است حديث

  ). 1(»خلقه من الحد مظلمة عنده أو حرام، بطنه في و عبد دعاء إليه يرفع ال اهللا
 را خود و كند يزهپاك را خود روزي و آمد در  راه و كسب و كار شود، مستجاب دعايش بخواهد شما از يكي هرگاه

 سوي به حرام مال شكمش در كه اي بنده دعاي زيرا كند، خالص دارد برعهده مردم كه هايي مظلمه بار زير از
  . شود نمي برده باال خدا

  پاورقي
  321 ص ،93 ج االنوار، بحار 1
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   نباشد گناه نتيجه دعا مورد
 و كوتاهي نتيجه كند، پيدا بهتري حالت و تغيير تحال آن دارد آرزو و دارد بالفعل كه حالتي اينكه ديگر شرط
 نتيجه و عقوبت شود، عوض حالت آن كند مي دعا و دارد كه حالتي ديگر، عبارت  به و. نباشد وظايف در تقصير
 نبرد بين از را حالت اين موجبات و علل و نكند  توبه تا صورت، اين در كه نباشد، او گناهان و تقصيرات منطقي

 كامل بستگ اجتماع فساد و صالح. است واجب منكر از نهي و معروف به امر مثال. شد نخواهد ضعو حالت آن
 اشرار براي ميدان كه است اين منكر از نهي و معر به امر ترك منطقي نتيجه. اصل اين اجراي عدم و اجرا به دارد
 نتيجه و عقوبت به و كنند اهيكوت خود وظيفه اين در مردم اگر. گردند مي مسلط مرد بر هاآن و شود مي باز

 منحصر راه. نيست ممكن كنند رفع دعا با را خود ابتالهاي بخواهند وقت آن و شوند مبتال كوتاهي اين منطقي
 اين در البته بكنند، كرمن از نهي و معروف به امر خود امكانات حدود در مرتبه دو و كنند توبه كه است اين

) 11/رعد(»بأنفسهم ما يغيروا حتي بقوم ما يغير ال اهللا إن«. رسيد خواهند خود مطلوب و هدف به تدريجا صورت
 ندهند، تغيير است مرب خودشان به آنچه در را خود حالت و وضع مردمي كه مادامي كه است اين ا سنت

 عن لتنهن و بالمعروف لتأمرن«: است شده وارد معتبره  ديثاحا در. دهد نمي تغيير را آنها سرنوشت خداوند
  »لهم يستجاب فال خياركم فيدعو شراركم، عليكم اهللا ليسلطن أو المنكر

 دعا شما نيكان آنگاه و شد خواهند مسلط شما بر شما بدان گرنه و كنيد، منكر از نهي و معروف به امر بايد
  .شد نخواهد  مستجاب آنها دعاهاي و كنند مي
 و كند نمي عمل كه آدمي است طور همين. است يعتشر و تكوين سنت خالف بر نيز دعاها گونه اين حقيقت، در

 بال الداعي «فرما مي) ع(اميرالمؤمنين. كند مي تشريع و تكوين سنت خالف بر كاري نيز او. پردازد مي دعا به تنها
   بال كالراعي عمل
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 زه كه كماني با كه است كسي مانند كند، مي دعا نمي عمل كه آن يعني) 312ص ،93 ج االنوار، بحار( »وتر

  . ندارد اثر عمل بدون دعاي يكديگرند، مكمل دعا و عمل يعني. كند تيراند خواهد مي ندارد

   گيرد قرار فعاليت جانشين نبايد دعا
 عاجز ندارد، مطلوب به دسترسي  انسان كه باشد موردي در. باشد حاجت مظهر واقعا كه است اين ديگر شرط
 كار به از و كند مي نعمت كفران او و داده انسان خود دست به را جتيحا كلي خداوند اگر اما است، ناتوان است،
 و كند باز او روي به است كننده دعا د در شكليد كه را دري آن خواهد مي خدا از و دارد مضايقه كليد آن بردن

 نيز را عاهاد گونه اين. نيست استجابت قابل دعايي چنين البته دارد، بر او  دوش از را كليد بردن كار به زحمت
 توانايي خداوند كه صورتي در دعا. است توانايي تحصيل براي دعا داد قرار تكوين سنن مخالف دعاهاي نوع از بايد

 ال خمسة«: اند فرموده  دين پيشوايان لهذا. است حاصل تحصيل طلب قبيل از است داده انسان به مطلوب
 آن دعاي يكي شود، نمي مستجاب آنها دعاي ان دسته پنج يعني). 356ص ،93 ج االنوار، بحار( »لهم يستجاب

 طالق را و بپردازد را او مهر كه دارد تمكن و آمده تنگ به او دست از و كند مي اذي را او كه دارد زني كه كس
 مكرر كه دارد اي برده كه كسي ديگر كن، راحت شر از مرا! خدايا گويد مي پيوسته و دهد نمي طالق اما بدهد،
 سوم بفروشد، را او  مي كه صورتي در كن، راحت او شر از مرا! خدايا گويد مي و داشته نگه ر او هم باز و كرده فرار

 و شود نمي دور او اما كند، مي سقوط قريب عن بيند مي كن مي عبور سقوط به رفمش كج ديوار كنار از كه كسي
 و كرده كوتاهي اما داده ق ديگري به را شمال كه كسي چهارم كند، حفظ را او جان خدا كه كند مي دعا پيوسته
 داوندخ از و كند مي دعا پيوسته اين و دهد نمي او و مانده طرف پيش سند بدون پولش و نگرفته شاهد
 به را پول آن نگيرد و سند تا كه بود او خود اختيار در اول از كه صورتي در برگرداند، او را پولش كه خواهد مي

 اللهم":گويد مي پيوسته و كرده رها را كسب و كار و نشسته اش خانه در كه كسي پنجم ندهد، قرض
   آورده مثال  عنوان به مورد پنج اين. نيست دمور پنج اين به منحصر كه است بديهي). برسان بمن خدايا("ارزقني
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 اهيكوت معذلك و برسد خود مقصد و هدف تدبي و عمل راه از كه دارد تمكن انسان كه مواردي براي شده
  كه نيست اين براي خلقت نظام در دعا. نيست طور اين خير،. دهد قرار جانشين را دعا خواهد مي و كند مي

  . عمل جانشين نه است عمل متمم و مكمل دعا. شود عمل جانشين

   قدر و قضا مسأله و دعا
 قبول با است، قدر و قضا به قاداعت با منافي دعا اينكه قبيل از شده، سؤاالتي و بحثها جديد و قديم در دعا درباره
   باشد؟ تواند مي چه دعا اثر شده تعيين الهي و قضا با چيزي هر اينكه

   بالغه حكمت و دعا
 هست آنچه يا. است منافي كند مي مصلحت  وفق بر را كارها و است حكيم خداوند اينكه به اعتقاد با دعا اينكه يا
 بايد ما نه است حكمت  موافق اگر. آن مخالف يا است مصلحت و تحكم موافق دهيم تغيير دعا با خواهيم مي كه
 چگونه است حكمت مخالف اگر و كند، مي بمستجا را دعاي چنين خدا نه و را حكمت خالف بخواهيم خدا از

 و حكمت بر امري يابد مي جريان تعالي باري حكيمانه مشيت طبق بر كه عالم نظام در كرد قبول توان مي
   د؟شو واقع مصلحت

   رضا مقام و دعا
. است منافي باشد، خشنود و راضي رسد مي خدا جانب از آنچه به انسان اينكه و تسليم و رضا مقام با دعا آنكه يا

 اينها درب اينكه مجال فعال. دهد مي تشكيل را ما ادبيات از بخشي حتي دارد، سا بسيار سؤاالت و بحثها اين
 الهي قدر و قضا حوزه از بيرون دعا خود اند كرده  انگم كه شده پيدا اينجا از اشكاالت اين همه. نيست بشود بحث
 احيانا و است اله قدر و قضا از جزئي نيز دعا استجابت و دعا كه صورتي در است، الهي  حكمت از بيرون است،
 بحث مجال فعال الهي حكمت با نه و است منافي قضا به با نه دليل همين به و گيرد، مي را قدرهايي و قضا جلوي

  .نيست بيشتري
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   قدر شبهاي
 ماه آخر دهه شبهاي و قدر شبهاي يعن است موجود االن كه فرصت اين از و كرد پيروي دين پيشوايان از بايد

  . شد مند بهره و كرد استفاده رمضان مبارك
 فليستجيبوا  دعان إذا اعالد دعوه أجيب قريب فاني عني عبادي سألك وإذا«: كردم تالوت را آيه اين سخن آغاز در
. است روزه آيات يعني رمضان مبارك ماه هاي آيه وسط در آيه اين). 186/بقره("يرشدون لعلهم بي ليؤمنوا و الي

. استغفار و دعا به دارد اختص ماه اين كه است اين براي رمضان و روزه آيات خالل در آيه اين ذكر شايد
 آخر دهه) ص(اكرم رسول. داشتند مي گرامي خيلي است احياء و شبهاي كه را شبها اين دين بزرگوار پيشوايان

 و فرمود مي اعتكاف مسجد زي نشود، گسترده ماه اين آخر تا بسترش ديگر داد مي دستور رسيد مي كه رمض ماه
 انرمض مبارك ماه در السالم عليهما الحسين بن علي. پرداخت مي  خالق با نياز و راز و ادع و عبادت به يكسره
 خاصي دعاي سحر در و گذر مي ضعفا و فقرا دستگيري به يا و دعا و نماز به يا را شب خوابيد، شبي هيچ
  . است معروف ثمالي ابوحمزه دعاي به كه خواند مي

   انقطاع و دعا لذت
 وقت نآ دعا. دارند نمي مقدم لذت اين ب را لذتي هيچ اند چشيده را خالق به خلق از انقطاع و دعا لذت كه آنها
 را الهي خاص لطف كننده دعا كه كند مي سعادت در غرق را خود صاحب و رسد مي لذت و عظمت و عزت اوج به
 حالوه أذقني و شكوت، ما في النظر حسن أنلني و«. كند مشاهده را خود دعاي استجابت آثار و ببيند خود با

  ).هيسجاد فهيصح هفتم يدعا فقرات از("سألت ما في الصنع
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 ام خواسته تو از را آنچه استجابت حالوت و كن ابالغ من به كردم شكايت تو به آنچه در را خود نظر حسن! خدايا

 مثال طور اين اليقين حق و اليقين عين و اليقين علم بين است فرق گويند مي دانشمندان). بچشان من به
 بلند كه دودي مثال را آتش اثر ماش وقت يك. است افروخته اي نقطه در آتشي كنيد فرض گويند مي آورند، مي

 است، اليقين علم ا است، بلند آنجا از دود اين كه هست آتشي آنجا در كه دانيد مي مقدار  همين و بينيد مي است
 يك و است، مشهود است، دانستن از باالتر و است اليقين  عين اين بينيد، مي نزديك از را آتش خود وقت يك و

 شويد، مي آتش داخل كند، مي گرم را شما و رسد مي شما بدن به آتش حرارت كه يدشو مي نزديك  بقدري وقت
 باشد داشته  اذعان و ايمان مقدسش وجود به و بشناسد كامال را خدا است ممكن انسان. است اليقين حق اين
 ايتعن بندگانش به گاهي كه اي مخصوصه  عنايتهاي و خدا خاص لطف اثر خود خصوصي زندگي در ولي

 دعا كند، مي مشاهده را توحيد اثر عمال كه هست گاهي ولي. است اليقين علم مرتبه اين نبيند، فرمايد يم
 را توحيد اثر بيند، مي خودش زندگي اعتماد و توكل اين اثر و كند مي قطع را اعتمادش خدا غير از و كند مي

 اعتماد و توكل اهل و دل اهل كه برند مي لذت حق بندگان از دسته آن. است اليق عين مرتبه اين كند، مي شهود
 براي كه شوند مي مند بهره به از كنند، مي مشاهده را خود اعتمادهاي و توكلها و خود دعاهاي آثار هستند خدا به
 بيند، مي تماس در حق ذات با را خود مستقيما كننده دعا كه است باالت مرتبه البته. است تصور قابل كمتر ما

. بيند مي را او چيز همه در و ا، صفت را صفت او، فعل را فعل كند، نمي مشاهده خودي و بيند نمي يخود  بلكه
 مهندس يا طبيب خواند، مي درس گيرد مي ياد را فني و علمي آموزد، مي را كوچكي هنر يك كه وقتي انسان
 او مي معالجه را مريضي ثالم ند،بي مي را خودش هنر اثر بار اولين همينكه  رنج و زحمت سالها از بعد شود، مي

 و سرور غرق آيد، مي در كار از عالي و و خوب و شود مي ساخته و ريزد مي را ساختماني طرح يابد، مي بهبودي
 حالي چه. ببيند را خود هنر اثر انسان كه است اين لذتها باالترين از. كند مي اح خود در عزتي و گردد مي بهجت

   را خدا خاص  لطف يعني را، خود ايمان هنر اثر اگر دهد مي دست انسان به
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 آن در كه بهجتي و سرور و دهد مي دست انسان براي توحيد در موفقيت راه از كه عزتي. ببيند خود به نسبت
 كه دهد شايس را ما خداوند. است تر شيرين و لذيذتر درجه هزارها است، باالتر درج هزارها دهد مي دست حال

  .گرديم مند بهره روحاني و سمقد  حالت اين مواهب از و كنيم پيدا را او اب مناجات و دعا توفيق
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  *بشر ادراآي دستگاه

   اضداد راه از اشياء شناخت
 نقطه و مخالف نقطه راه از اشياء يعني"بأضدادها اعشياء تعرف"كه است شايع علم اهل زبان در جمله اين آنها

 ني منطقي اصطالحي تعريف شناختن از مقصود البته. شود مي برده پي آنها و به و شوند مي شناخته مقابلشان
 مقصود كه طوري همان كرد، تعريف ش نمي مقابلشان نقطه و ضد طريق از را اشياء كه شده ثابت منطق در زيرا
 مطلق اينجا در ضد از مقصود. دارد فرق نقيض با فلسفه در كه نيست  اصطالحي ضد به منحصر اينجا در ضد از

 از حصري كلمه  جمله اين در چه اگر. است بردن پي مطلق شناختن از منظور و است مقابل نقطه
 به نيست قادر بشر باشد، نداشته مقابل نقطه چيزي اگر. است حصر ،مقصود اما نرفته كار به"انما"و"اال"قبيل
 نوع يك بيان صودمق حقيقت، در. باشد ظهور دركمال و نباشد پنهان و مخفي چيز آن چند هر برد پي وجود
 اشياء اس قادر صورتي در تنها كه شده ساخته طوري به كه است بشري ادراك و فهم دستگ در نقصان و ضعف

 اگر. شناسد مي يكديگر مقايسه به بشر را دو اين ظلمت، و نور مثال. باشند داشته هم مقابل نقطه كه دكن درك را
   همه در يكنواخت نورانيت  يك شد، نمي تاريك گاههيچ بود، نوراني جهان از اي نقطه هر و جهان هم

  يپاورق
  .است شده ايراد ش.ه1338 فروردين 11 مطابق ق.ه1387 رمضان 22 در سخنراني اين*
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 نوري كه كند تصور توانست نمي يعني شناخت، نمي هم را نور خود  انسان نبود، وجه هيچ به ظلمت و بود ها نقطه
 و ظاهرتر چيز همه از نور.  مي نور واسطه به بيند مي را چيز همه كه االن بفهمد توانست نمي هست، عالم در هم

  درك را نور كه اكنون. نور از نه ماست از نقص ينا و نبود، كافي او ظهور ولي است، ظهور عين است، تر روشن
 نور افول و ظلمت مدنآ كمك به. شود مي پيدا تاريكي و ظلمت دارد، افول و زوال نور كه است اين براي كنيم مي
 غرو و افول نور اين اگر و ديديم مي را جا همه و چيز همه چيز آن وسيله كه بود چيزي قبال كه فهميم مي
 و معروف است ظلمت كه خودش ضد كمك به نور پس. شد نمي واقع ما التفات و توجه مورد زهرگ داشت نمي

 همه در انسان اگر همچنين. شد نمي شناخته ظلمت زبا نبود نور و بود ظلمت سراسر هم اگر و شده، شناخته
 آن نزديكي در اي بچه و باشد بلند يكنواخت لكوموتيو بوق يك صدا مثال بشنود را آوازي يكنواخت طور به عمر
 از آن به نسبت را خود حساسيت و شنود نمي خورد مي گوشش به هميشه كه را صدا آن هرگز ش بزرگ صدا

 افالك حركت از يكنواخت موسيقي يك بود مدعي است فيثاغورس ظاهرا - قديم مايحك از يكي. دهد مي دست
 بو بد محيطي در انسان اگر همچنين. وندشن نمي وقت هيچ شنوند مي هميشه مردم چون ولي است بلند هميشه

 به بتنس را خود حساسيت اغنيا كه است دليل همين به نيز و. كند نمي احساس را بو آن وقت هيچ باشد خو يا
 كه آنها يعني دهند، مي دست از سختيها به نسبت را خود حساسيت نيز فقرا و دهند مي دست از خوشيها و لذتها
 كه آنها همچنين و. بيشتر رسند مي كمتر كه آنها و كنند مي  احساس كمتر رسند مي لذت موجبات به بيشتر
 احساس بيشتر مي، روبرو كمتر كه آنها و كنند مي حس را آن سختي كمتر شوند، مي روبرو مصائب با بيشتر

 ناتوان و عاجز چيزي هيچ برابر در و بود قادر چيز همه به بشر فرضا اگر. عجز و قدرت است همچنين. كنند مي
 از است موجودي هم قدرت كه بفهمد توانست نمي ديد، نمي را عجز ديگري چيز در نه و خودش در نه نبود،

 قدرت بود قدرت در غرق اينكه با ديد، نمي را قدرت خود كرد مي قدرت با را كار همه آنكه با عالم، اين موجودات
. جهل و علم است همچنين. شد نمي شناخته نيز عجز نبود قدرت بود هم مطلق عجز اگر و كرد، نمي درك را

 احساس را خود ناداني حقيقتي هيچ برابر در و نست دا مي را چيز همه بشر و نبود عالم در جهل كنيم فرض اگر
   همه علم روشنايي در و كرد نمي

٢٥٠ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
. بود غافل علم خود از ديد، مي علم نور با را چيز همه و ب علم در غرق اينكه با بود، آشكار و روشن برايش چيز
 كه وقتي ولي. باشد داشته الت او به توانست نمي كه علم خود اال داشت التفات او به و فهميد مي و را چيز همه
 پيدا هم علم به نسبت توجه و التفات آمد، ريفك گيرنده دستگاه كمك به و شد آشكار علم برابر در جهل
 ندارد خود علم به توجه حيوان لهذا و. عالم موجودات از است موجودي هم او كه شود مي"362 "فهميد شود، مي
 نه ديد مي را اشياء عده كي سايه هميشه بشر اگر. شخص و سايه است همچنين. ندارد خود جهل به توجه زيرا
 هم چون ولي كرد، مي خيال واقعي اشخاص  سايه همان شد، نمي محو نظرش از ها سايه آن هيچگاه و را آنها خود

 دارد معروفي فلسفي عقيده افالطون. سايه آن و است شخص اين كه فهمد مي را، سايه هم و بيند مي را شخص
 و اصلي از است ظلي و فرعي انواع، از است جهان اين در آنچه يدميگو است، معروف افالطون مثل نام به كه

 كنند مي خيال مردم. سايه اينها و است  شخص او پرتو، اينها و است حقيقت او است، ديگر جهان در كه حقيقتي
 و با محبوس غاري در عمر اول از مردم عده يك كنيد فرض گويد مي آورد، مي م بعد. است حقيقت ها سايه اين
 بيرون از آفتاب. باشد غار در به پشتشان و غار داخل طرف به آنها روي كه كنند حبس غار آن در طوري را نهاآ

 به كنند مي عبور غار جلوي از كه اشخاص و افراد آن سايه و كنند عبور غار آن جلوي افرادي و بتابد داخل به غار
 هم بيروني دانند نمي و خبرند بي بيرون از محبوسين اين. بيفتد است، محبوسين آن جلوي در كه ديواري
 بينند مي ديو مقابل در كه را هايي سايه همان قهرا اند، بوده حبس صورت همين به آنج در عمر اول از يراز هست

 از هستند نمايشهايي صرفا نيستند، چيزي اي كه فهمند نمي و پندارند مي واقعي اشخاص اند، حركت در كه
 را عالم اين اشخاص و فرادا است، محبوس طبيعت غار در كه هم بشر اس بيرون در كه حقايقي و اشخاص
 وقت آن ببينند را اشخاص خود اگر و حقيقت، خود نه اند حقيقت سايه و ظل اينها داند نمي و داند مي حقيقت

 سانان طبيعي و عادي  ساختمان كه است جهت اين بيان غرض نيست، افالطون فكر آن بيان غرض. فهمند مي
 نمي نباشد، مقابل نقطه اگر و شناسد مي مقابلشان نقطه با مقايس و باهم مقايسه راه از را اشياء كه است طوري
   ظهور كمال در ولو بشناسد آنها تواند
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 طور همين كردم، ذكر اين براي را سايه و شخص و عجز، و قدرت جهل، و علم ظلمت، و نور مثال. باشند بوده
 به مربوط مطلب اين كردم اشاره كه طوري همان. ابديت و فنا قدم، و حدوث سكون، و حركت شر، خير است

 خبر با چيز آن از نبينيم را چيزي مقابل نقطه تا معموال كه هستيم طور اين ما -  ماست  ادراك و فهم ساختمان
 داشت، نمي افول ههيچگا حسي نور همين كنيم فرض اگر پس. ما شناسايي مورد ء شي به مربوط نه - شويم نمي
 و مطلق روشنايي بود روشن بيرون مثل هم بسته در خانه يك درون شد، نمي او مانع هم سدي و حجابي هيچ

 شما و گرفته فرا نور را عالم همه گفت مي و شد مي پيدا نفر يك اگر وقت نآ گرفت، مي فرا را عالم همه يكنواخت
 در غرق كه ما براي البته بي نمي را چيز هيچ شما نباشد او اگر و بينيد مي او وسيله به بينيد مي  كه را چيز هر
  . بود مشكل كردنش باور بوديم نور

   آب و ماهي
 افتاد فكر به بود، نديده چيزي آب غير و بود نيامده بيرون آب از وقت هيچ كه اي ماهي كه است معروفي مثل
 نمي را او من چرا كجاس؟ و چيست است، حيات يهما گويند مي و كنند مي تعريف او از اينقدر كه آب اين كه

 گرفت، قرار تاب و تب در و افتاد بيرون آب زا روزي اينكه تا بده نشان او به را آب كه رفت مي كسي دنبال بينم؟
 را مثل اين شعرا از يكي. بوده او به وابسته اش زندگي و داشته او براي اثري چه و چيست آب كه فهميد  وقت آن
  : گويد مي آورده نظم به
   بود كوتاهيي من چو را فكرش كه           بود ماهيي شناور دريايي به
  ديده دام شكنج از رنجي نه           كشيده تشويشي صياد از نه
   آفتابش زداغ سوزان دل نه           اظطرابش در تشنگي از جان نه
   آب؟ كو آب، مردم گويند مي كه          بيتاب گشت روزي انديشه اين در

   روانبخش؟ را ماهي و مرغ باشد كه         جانبخش اكسير آن آخر است كدام
 گر   است؟ نهان من زچشم رب يا چرا          است جهان اين متاع گوهر آن

 جز   نه خبر آبش از آسوده آب در           نه سحر و شام نظر در آبش
   ساحل به دريا از افكندش موج كه           غافل گشت نعمت شكر از مگر
   آب دوري جانش به آتش فكند           جهانتاب ورشيدخ تابيد او بر

   يادش به آمد آب و افتاد خاك به           فتادش لب بر تشنگي از زبان
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   مطلق ظاهر و مطلق نور خدا،
 زمين و آسمان نور جهان، همه نور اوست. ندارد مقابل ظلمت كه است نوري است، مطلق نور احديت اقدس ذات

 به چيز همه ظهور. نزديكتر ما به نزديكي هر از و است، ظاهرتر ظاهري هر از). 1("االرض و السموات نور اهللا«
 نور پ در چيزي هر روشني ،)2(»ء شي كل له أضاء الذي وجهك بنور و «اوست بالذات و مطلق ظاهر اوست، ذات
 و حجاب ،كرده پر را جا همه كه است نوري. ندارد افول و غروب است، ثابت كه است نوري ولي. اوست ذات

 فنا و زوال ندارد، غروب و افول چون. ندارد ندي و ضد ندارد، مقابلي نقطه است، مح چيز همه به ندارد، مانعي
 بايد  مخالف نقطه و مقابل نقطه مقايسه با را چيزي هر كه االدراك ضعيف بشر ت،نيس برابرش در ظلمتي ندارد،
 توجه چيز آن مقابل نقطه كمك با چيزي هر به كه شده هساخت طوري او ادراك و فهم گيرنده دستگاه و بفهمد

 پنهان وقت يچه چون حق ذات! است غريبي نكته. است غافل حق ذات به توجه و التفا از كند، مي پيدا التفات و
 زوال و افول و غروب  چون. نبود پنهان نظرها از آشكار، گاهي و بود پنهان گاهي اگر. است  پنهان نظرها از نيست،

 كثرت از حق ذات: گويند مي كه حكما سخن معني است اين. است بشر غفلت مورد ندارد، حركت و تغيير و
  . خفاست در ظهور  شدت و ظهور

  )3(ظهوره في الباطن الظاهر             نوره لفرط اختفي هو من يا
 و خوب رچقد. است بطون عين او در ظهور جهت است، پنهان و باطن است آشكار و ظاهر كه جهت همان از

 ظاهري هر يعني) 4(»ظاهر غير غيره باطن كل و باطن، غير  غيره ظاهر كل و«): ع(علي كرده بيان لطيف و عالي
 باطن هم بساطت، و وحدت نيع در خدا اما نيست، ظاهر ديگر خدا غير باطني هر و نيست، باطن ديگر خدا غير
 عينا است ظاهر كه حيثيت همان از بلكه باطن، قسمتي و است ظاهر او از قسمتي اينكه نه. ظاهر هم و است
  . است ظاهر است، باطن كه حيثيت همان از و است باطن

  پاورقي
 1  35. نور،

  .كميل شريف دعاي فقرات از 2
  يسبزوار يهاد مال حاج منظومه. 3
  64. خطبه البالغه، نهج. 2
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 اول)(1(»الباطن و الظاهر و االخر و ولاال هو«: فرمايد مي كه است كريم قرآن خود حقيقت اين سرچشمه و منبع

 كه طرف هر به).(2(»اهللا وجه فثم تولوا أينما«: فرمايد مي قرآن باز و). خداست هم باطن و ظاهر خداست، آخر و
  ).شماست با خدا روي و هستيد خدا به رو كنيد، رو

  )3.(ايد رفته خدا سوي هب باز رويد فرو هم زمين هفتم طبقه به ريسماني با اگر: فرمود) ص(اكرم رسول
 وجه عن أخبرني":گفت) ع(علي  اميرالمؤمنين به) مسيحي علماي از عالمي(جاثليقي كه است حديث در

 شماست با خدا روي و خداييد به رو كنيد رو طرف هر به گويد مي قرآن كه حق چهره بگو من به يعني"الرب
 آتش و هيزم داد ردستو) ع(علي» فأضرمه حطب و بنار علي فدعا «است؟ طرف كدام خداوند روي چه؟ ييعن

 »؟ينصران اي النار هذه وجه نيأ: قال اشتعلت فلما«. كرد روشن را فضا شد، مشتعل زد، آتش را هيزم. آوردند
 مدبره النار هذه«: فرمود. است چهره جا همه و طرف همه: گفت است؟ طرف كدام آتش اين چهره: پرسيد

 طرف همه و خدا مخلوقات از است مخلوقي و مصنوعي ديدي كه كيفيت اين با شآت اين» وجهها يعر ال مصنوعة
 مخلوقات شبيه خداوند البته و» يشبهها ال خالقها و «باشد؟ داشته معين جهت خداوند خواهي مي تو اوست، روي
 فثم تولوا نمافأي المغرب و المشرق هللا و«. تشبيه از است مقدس و نظير و مثل و شبيه از است منزه او. نيست خو
 هيچ) 4(»خافية عليه يخفي ال«. خداست سوي به روكني كه كجا هر به. خداست آن از مغر و مشرق. »اهللا وجه
  . نيست پوشيده او بر چيز
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 نيست، خالي او از چيز هيچ دارد، احاطه چيز همه به او اوست، فعل ظهور است، خدا ملك جهان مغرب و مشرق

  . ايد آورده رو خدا به كنيد رو طرف هر به
   برگردد  راهروي اگر برگردد تو به         تو به راه رو زهمه و سو همه از هست كه بس

   خودشناسي
 سخن اين. بشناسد را خدا تواند نمي نشناس را خود تا انسان است، خداشناسي، بر مقدم خودشناسي، گويند مي
 را خود فكري گيرنده دستگاه وضع بايد كه است اين جهتش يك. جهت  يك از نه است درست متعدد جهات از

 قصور بايد بشناسد، تناهي ال و قوت و كمال به را خدا تا بشناسد قصور و نقص و ضعف به را خود بايد بشناسد،
 تواند نمي نباشد مقابلي نقطه و ضدي او تا و نباشد ناقص و محدود موجودي تا كه بشناسد را خود ادراك و فهم
 كه بداند بايد. كنم درك خود حواس از حسي با را خداوند بايد من كه نكند طمع پس. بشناسد را او

 صدا يك هميشه اگر شناخت، نمي را او ديد مي را رنگ يك هميشه گرا بود، يكنواخت همه اگر هم محسوساتش
 مشمشا به طرز يك به بو يك هميشه اگر شد، نمي آگاه وجو از و شناخت نمي را او باز شنيد مي يكنواخت را

 حقيقت يك ظهور تن كه بفهمد بايد بلكه شده مخفي او از خدا نكند خيال بشر. شد نمي آن متوج ابدا رسيد مي
 ابدي و ازلي و محيط خدا ذات نور. كند مي كمك  هم مقابل نقطه وجود. بشر ادراك و فهم براي نيست فيكا

  . كند درك را او كه است زعاج بشر ضعيف ادراكات جهت، همين از و ندارد  افولي و غروب است،

  شناسد مي محدودش آثار با را خدا محدود بشر
 نورهايي با را خدا است، محدود و ناقص خودش مثل كه شناسد مي اموري با را خدا ما فكري گيرنده دستگاه

 نقطه يك در كه شعوري و حيوان و نبات حيات مثل نيست، نقطه  يك در و هست نقطه يك در كه شناسد مي
 غروب و طلوع يعني نيست،  مانز يك در و هست زمان يك در كه شناسد مي اموري به را خدا شود، مي پيدا ماده
 غروب و كنند مي طلوع نورها آن. اوست آفريده كه است نورهايي است، مخلوقاتي و افعال را خداوند. دارد
 آن كه است نوري است، الهي نور زند و حيات. شناساند مي ما به خود فعلي نورهاي راه از را خود خداوند كنند مي
  :نمايد مي قبض سپس و دهد مي بسط ظلماني ماده بر را
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  )1("الوارثون نحن و نميت و نحيي لنحن وإنا«

 چيز همه وارث ما. گردد مي بر ما به چيز همه. گيريم مي پس و گسترانيم مي جهان به را حيات نور كه ماييم
  .هستيم

  
  ) 2.(الليل في النهار يولج و النهار في الليل يولج«

 شب  .شب در را روز و برد مي فرو روز در را
  

  ) 3(يالح من الميت يخرج و الميت من الحي يخرج
  زنده از را مرده و آورد مي  بيرون مرده از را زنده

  
  ) 4(يموت ال حي هو و
  .ندارد افول و غروب كه است نوري ندارد، راه او در موت كه است اي زنده خودش و
  
  )5(قدير ء شي كل علي هو و
  تواناست و قادر چيز هر بر او

 نقطه يك يا لحظه يك در مكان، لحاظ از هم و زمان لحاظ از هم است، محدود شود مي پيدا زمين در كه زندگي
 رشد،: دارد كه جلواتي و شؤون همه با زندگي. شوند مي مند بهره او از انس و حيوان و نبات و شود مي پيدا
 هدايت هاي غريزه عاطفه، و محبت ، هوش و عقل ادراك، و احساس انتظام، و تركيب حسن طراوت، و يزيباي

 و حيات به غالبا كريم قرآن. اند احديت ذات هاي آئينه و آيتها اينها همه. نماياند مي ما به را احديت ذات كننده،
   به طراوتها و زيباييها به كند، مي استدالل حيات آثار

  پاورقي
 1  120مائده، 5 - .فرقان سوره 58 آيه از اقتباس 4 - 21روم،3 - 13فاطر،. 2 - 23 حجر،
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 و خود فرزندان و اوالد به جانداري هر محبت به عاطفه، و محبت غريزه، و الهام به انتظام، حسن و تركيب حسن

 و يحيي الذي ربي «:گفت ب كه كند مي نقل ابراهيم زبان از. كند مي استدالل امور اين به خود،  جفت به
 ما خ) 2(»هدي ثم خلقه ء شي كل يأعط الذي ربنا«: گفت فرعون به كند مي نقل موسي زبان از) 1(»يميت
 كمال به را موجودات كه است آورده و به متقن چنين نظامي و داد بود اليق آنچه را چيزي هر كه است همان
 كشد مي را خود وجود نقشه هر ما مهندس يك مانند كه داد نيرويي گياهي ه به كه اوست. كرد هدايت آنها اليق

 ها حشره كوچكترين از حيواني، ب كه اوست. نمايد مي گري جلوه و دهد يم آرايش را خود كند، مي طراحي و
 الهام عسل زنبور به كه اوست. است عاجز آنها توصيف و ادراك از عقل كه د الهاماتي و غريزه حيوانات، تا گرفته
 النه دخو براي چوبي عرشهاي از درختها از مخصوصي مهندسي با كند، بنا خانه كوهها در خود ايبر كه كرد

 كل من كلي ثم 0 يعرشون مم و الشجر من و بيوتا الجبال من اتخذي أن النحل إلي ربك أوحي و«. بسازد
 لقوم الية ذلك في إن للناس شفاء فيه ألوانه مختلف شراب بطونها من يخرج ذلال ربك سبل فاسلكي الثمرات
 بشر سالها كه داد قرار او وجود در راهيابي و آفريد دانا و توانا اينقدر را ضعيف مورچه كه اوست). 3(»يتفكرون
  . افزايد مي حيرتش بر حيرت و كند مي مطالعه

  ) ع(علي نظر از مورچه زندگي
(علي  :فرمايد مي البالغه نهج در) ع

 علي دبت كيف الفكر، بمستدرك ال و البصر بلح تنال تكاد ال هيئتها لطافة و جثتها صغر في النملة أنظرواإلي«
 زمين روي در جور چه كوچكي اين به حيوان اين ببينيد شويد، دقيق مورچه كار در(»رزقها علي صبت و أرضها
 را خود زيرو حساب، و نقشه با كه كند مي ايتهد را او الهامي و عشق. رود مي خود روزي دنبال و كند مي تكاپو
   را آن و كند مي تهيه

  پاورقي
  )258 بقره،.(ميراند مي و كند مي زنده كه است همان من پروردگار 1
 راهنمايي"كمالش سوي به"را او سپس و داده را او مناسب خلقت چيزي هر به كه است همان ما پروردگار. 2

  )50 طه،.(است كرده
. 3  69 و 68 نحل،
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  .كند مي نگهداري

 هستند صحاري بعض در ها مورچه از بع گويند مي اند كرده مطالعاتي زمينه اين در كه شناس حيوان دانشمندان
  آن در قارچ و دهند مي ترتيب مزارعي بلكه كنند، نمي قناعت ها دانه  كردن پيدا به خود روزي تهيه براي كه
 را حشرات بعضي مورچگان از هدست گويند مي اينكه تر عجيب و. رسانند مي خود غذايي مصرف به و كارند مي

 ه مورچگان كند، مي استفاده آنها شير از و كرده اهلي را گوسفند و گاو اسب انسان، كه طوري همان. كنند اهلي
 مستقرها، في تعدها و جحرها الحبةإلي تنقل«. كنند مي استفاده دوشند مي حشرات اين از كه شيريني شيره يك

 نشود فاسد كه مناسبي جاي در را آن و برد مي خود النه به را دانه.(»لصدرها اورده في و لبردها، حرها في تجمع
 حشره دانشمندان باز). نرويد و سبز كه شكافد مي را آن حتي و نكند فاسد را آن رطوبت كه جايي دهد، مي جا

 را اي وظيفه دسته هر و هستند منظمي اجتماعي زندگاني دارا كه هستند مورچگان از طايفه يك اند گفته شناس
 آن از سايرين زمستان د تا آورند مي النه به و كنند مي جمع دانه كه كارگرند دسته يك. دهند ان بايد كه دارند

 مخصوص مورچگان ها حجره آن در و اند كرده تعبيه آسياب مخصو هايي حجره منظور، اين براي. كنند استفاده
 آماده سايرين غذاي و كنند مي آسياب آنجا در را ها دانه. هستند قوي و بزرگ فكهاي داراي  كه هستند ديگري

 الرأس في ما و بطنها، شراسيف من  الجوف في ما و سفلها، و علوها في و أكلها مجاري في فكرت لو و«. سازند مي
 در نمايي مطالعه و كني تفكر اگر و). 1(»تعبا وصفها من لقيت و عجبا، خلقها من لقضيت اذنها، و عينها من
 دفع و كند مي هضم هم را آنها و برد مي فرو را غذا و خورد مي غذا چگون كه كوچك حيوان اين غذاي جاريم

   ها دنده و ضلعها چگونه اينكه و بگيري نظر در را شكمش اگر ن مي
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 اينها همه در اگر دا، قرار سرش در كه شنيدش دستگاه و ديد دستگاه اگر و شده، ساخته صغير جثه آن براي
 توان مي زحمت به كه است بقد افزايد، مي حيرتت بر حيرت است، چگونه كه شوي مطلع كامال و شوي يقدق

 مطالعاتي زمينه اين در دانشمنداني زامرو. كرد مطالعه و برد رنج باي سالها كند، مي پر را كتابها كرد، توصيف
 رنجها و اند، نوشته كتابها اند، اندهرس آخر به موضوع همين اطراف در را خود عم تمام نفر صدها اند، كرده

 افراد بين تفاهم و شعور و فهم به مربوط مسائلي مخصوصا اند، آورده ما براي عجيب خبرهاي و اند كشيده
 در مورچگان تفاهم از عجيبي قضيه كريم قرآن در. كند مي سمع قرع كه است امس ترين عجيب از است مورچگان
 علي أتوا إذا حتي«: فرمايد مي است) مورچه سوره(نمل سوره نام به كه سوره آن در. ك مي نقل سليمان داستان
 فتبسم 0 ونيشعر ال هم و جنوده و سليمان يحطمنكم ال مساكنكم ادخلوا النمل أيها يا نملة قالت النمل وادي

 أدخلني و ترضيه صالحا أعمل أن و والدي علي و علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب قال و من ضاحكا
 اين در. رسيدند مورچگان وادي به سپاهيانش و سليمان يعني). 19و18/نمل("الصالحين عبادك في برحمتك

 سليمان مبادا شويد، داخل خود پناهگاههاي به! مورچگان اي: گفت و داد قرار مخاطب را مورچگان ا مورچه وقت
 خطاب اين متوجه كه سليمان. ندارند شما به توجهي و فهمند نم اينها كنند، مال لگد را شما سپاهيانش و

 عنايت ما و پدر و من به كه ترا نعمتهاي كه ده توفيق مرا! خدايا: گفت و زد لبخن مورچه اين گفته از شد مورچه
 بندگان از مرا خود رحمت و كرم به! خدايا انجام باشد تو رضاي موافق كه اي شايسته كار و كنم شكر اي كرده
   اشاره» اذنها و عين من الرأس في ما و«: فرمود ها جمله آن در) ع(اميرالمؤمنين. بده قرار خودت صالح
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 اند رسيده اينجا به خود تحقيقات در دانشمندان هم امروز اوس سر در حيوان اين شنيد و ديد دستگاه كه كند مي
 و«: فرمايد مي خود سخن خرآ در. گيرد مي خبر و دهد مي خبر دارد سر در كه شاخكهايي وسيله حيوان اين كه
 تفصيل لدقيق النخلة فاطر هو النملة فاطر أن  علي إال الدالله دلتك ما غاياته لتبلغ فكرك مذاهب في ضربت لو

 إال خلقه ف الضعيف و القوي و الخفيف، و الثقيل و اللطيف، و الجليل ما و. حي اختالف غامض و ء، شي كل
 خالق كه شد نخواهد دستگيرت  اين جز برسي، نتيجه به تا كني سير يشهاند و فكر راههاي در اگر).(1(»سواء

 هم آن در رفته كار به اين در كه دقيقي نظام همان. است قدرت  يك خرما تناور رختد خالق و كوچك مورچه
 هر به). برابرند ضعيف و قوي سنگين، و سبك بزرگ، و كوچك او خالقيت قدرت مقابل در. است رفته كار به

 عالم همه"ست،او واقعي ظاهر بلكه است ظاهرتر ظاهري هر از خداوند فرمايد مي اينكه عين در كريم قرآن ،حال
 كمك به را اشياء معموال كه است طوري بشر فكري ساختمان اينكه واسطه به حال، عين در ،"پيدا  اوست نور به

 گاهي و هستند گاهي دارند، غروب و افول كه مظاهرش و تجل طريق از را خداوند شناسد، مي مقابل نقطه
. شناساند مي بشر به مرگ، با همريسمان و مقرون هستند حياتهايي ظلمت، با هماغوش هستند نورهايي نيستند،

 منظور همين براي دهد مي تذكر حيات شؤون و حيات  تجليات و حيات آثار و حيات به همه اين قرآن اينكه
  .است

  پاورقي
  227 خطبه البالغه، نهج 1
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  *بيجا انكارهاي
 و شود مي مغرور رسد مي آن اول مرحله  به همينكه انسان. دارد مرحله سه و پله سه علم كه است معروفي حديث
 مرحله مر اين(بيند مي باالتر و برتر كس همه و چيز همه از را خود كند، مي نظرش در معلوماتش كند، مي تكبر
 و خلقت عظمت شود، مي افزوده معلوماتش بر م اين در. رسد مي ومد مرحله به تا). است خودبيني و بيني علم

 و بيند مي  كوچك آفرينش عظيم دستگاه برابر در را خود معلومات و را خود شود، مي نمودار برابرش در آفرينش
 بيني جهان به بيني علم از است، بيني جهان بيني واقع مرحله مرحله اين(شود مي پيدا او در تواضع حالت
 اندازه را جهان معلومات آن با و كند مي نظر جهان به افكند نظر خود معلومات به آنكه جاي به ،)رسد مي
  .»شيئا يعلم ال انه علم«(داند نمي چيز هيچ كه مرحله اين در. گذارد مي سوم مرحله به قدم آنكه تا. گيرد مي
  .است حيرت و مرحله مرحله اين
 تهيه خود فكر كيسه در او كه فكري شاقولهاي و مت و فكري مقياسهاي كه فهمد مي قدر همين مرحله اين در

 كه فهمد مي و داند مي. بگيرد اندازه و كند متر آنها با را عظيم جهان بتواند كه است اين نارساتر و كوچكتر كرده
  .بيشتر نه شود برده كار به است صحيح فقط خودش زندگ محدود محيط يك براي او فكر و علم مقياسهاي

  :يپاورق
  .است شده ايراد ش.ه1338 فروردين 12 مطابق ق.ه1378 رمضان 23 در سخنراني اين* 
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  : شمس ديوان در باشد مولوي از بيت اين كنم مي گمان
  سوختم شدم، پخته بدم، خام           نيست بيش سخن سه عمرم حاصل

 دوره خامي، دوره: كرده خالصه  مرحله سه در مجموعا را خود عقالني و روحاني سلوك دوره عارف مرد اين
 د به و پختگي دوره به كسي آيا ولي دارند، بسياري را بيني علم و تكبر غر و خامي دوره. سوختگي دوره پختگي،

  . است ديگري مطلب برسد سوختگي

  ناقص علم غرور
 ثروت و مال كند مي خيال گيرد، مي را او ثروت جنون و شود مي مغرور خود مال به گاهي انسان كه طوري همان

( »أخلده ماله أن يحسب «سازد مخلد دنيا در را او تواند مي و كند مي نياز چيز همه از را او آورده چنگ به كه
 بر مقا و جاه جنون شود، مي مغرور خود مقام و جاه به گاهي يا ،)اوست جاويد عمر موجب ثروت كه پندارد مي

 همين زند، مي) 2(»االعلي ربكم أنا «ك پردازد، مي زمين وير در فساد و طغيان به گردد، مي مستولي مغزش
 جنون كه فرق اين با كند، مي مست او بر جنون نوع يك و شود مي مسلط انسان بر علم غرور گاهي هم طور

 هر گويند مي. ضعيف ادراك و كم علم از علم، جنون و شود مي پيدا زياد قدرت و زياد ثروت از قدرت، و ثروت
 علم زيرا است، بهتر داشتنش  ناقص از نداشتنش هيچ كه علم مگر محض، عدم از است بهتر ناقصش وجود چيزي
 از اينها نونج اما آورند، سكر و آور جنون هم جاه و مال البته است،  كننده مست و آور سكر و آور جنون ناقص
 سكر همين و زيادي، از نه خيزد مي بر آن نقص و كمي از كه علم جنون و علم سكر خالف بر شود مي پيدا زيادي

  . كنم نقل عليه اهللا سالم صادق امام از ديگر حديث يك اينجا در مي حقايق به تكذيبهايي منشأ مستي و

  بشر از خدا پيمان دو
 كرده منع بيجا تكذيبهاي و تصديقها از را خو بندگان كريم قرآن آيات از آيه دو با خداوند فرمود) ع(صادق امام
   أن الكتاب ميثاق عليهم يؤخذ ألم«: فرمايد مي ينكها يكي: است

  پاورقي
  3 همزه،. 1
  24 نازعات،. 2
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 و حق آنچه جز كه نشده گرف پيمان آسماني كتاب در مردم اين از آيا) 169/اعراف(»الحق إال اهللا علي يقولو ال

 در خدا نگويند خود پيش زا حالل؟ آن و است حرام اين نگويند خود پيش از و ندهند نسبت خدا به است ثابت
 و كرده سكوت خداوند  آنچه در كه شده گرفته پيمان داده؟ دستور چنان آنجا در و داده دستور چني اينجا

 نام به كنند وضع دستورهايي و بياورند بدعتهايي خود پيش از آنكه نه كنند، سكوت هم آنها نياورده تكليفي
 مصالح روي را مردم و نداده دستوري خدا كه مواردي در كند، مي پيدا تصديق مرض گاهي بشر خدا دستورهاي

 زش كارهاي گاهي يا و دهد، نسبت خدا به و كند وضع دستوري خود پيش از خواهد مي گذاشته آزاد حكمي و
 و كند مي وضع خود پيش از دستورهايي آيد مي دهد، انجام را كارها آن دارد ميل و اوست شهوات موافق فقط كه

 يأمر ال اهللا قل بها أمرنا اهللا و آبائنا عليها وجدنا قالوا فاحشة فعلوا وإذا «دستور طور اين خدا گويد مي آنگاه
 كه يافتيم طور همين را پدرانمان گويند دهند انجام زشت عملي هرگاه(»تعلمون ال ما اهللا علي أتقولون بالفحشاء

 فرمان زشت كارهاي ارتكاب به خداوند  شك بي. كرده امر طور همين ما به هم خداوند و كردند مي را كارها اين
  ).28 اعراف،(نديد؟ب مي افت ندانسته خدا بر آيا. دهد نمي
 حكم كه نگويند را چيزي يك ندارند،  يقين و علم تا كه گرفته خود بندگان از خداوند كه است پيمان يك اين
 يأتهم لما بعلمه يحيطوا لم بما كذبوا بل«: رمايدف مي كه آنجاست ديگر پيمان. است خدا طرف از و خدا امر و خدا

 آنكه بجاي اند، نكرده درك را مسائل آن باطن رو ندارند، احاطه مسائل آن بر كه مسائلي) 39/يونس،( »تأويله
 كنند، مي تكذيب پسندي خود و غرور روي از رسد، نمي آنجا به ما فكر فهميم، نمي م دانيم، نمي ما بگويند

  . كنند مي رد نكرده پيدا احاطه و ندانسته. نيست چيزي وهمچ گويند مي
  به راجع او. حديث اين مضمون به نزديك دارد جمله دو سينا ابوعلي الرئيس شيخ
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 كس آن يعني"االنسانية الفطره عن انخلع فقد د بغير يصدق أن تعود من":گويد مي مورد بي دليل بي تصديقهاي

 توان نمي انس نام شده، خارج انسانيت فطرت از كند، قبول شود مي گفته او به چه دليل بدون كرده عادت كه
  . نهاد او بر

  :گويد مي هم دليل بي انكارهاي به راجع
  البرهان قائم عنه يذدك لم ما االمكان بقعة فه فذره الغرائب من سمعك قرع ما كل
 در قاطعي علمي برهان آنكه مگر ، مكن انكار است عجيب اينكه صرف به آيد مي غريب و عجيب نظرت به چند هر
  . باشد كار

  حدشناسي
 و حدي هم علم و عقل و روح لحاظ ا دارد، اي اندازه و حدي اندام، و جسم لحاظ از كه طوري همان كسي هر

 عرف من العالم«. نكند تجاوز حد آن از و بشناسد را خود حد بايد انسان نيست حد بي دارد، ظرفيتي و اي اندازه
 دنيا در را چيزها از بسياري نفر يك است ممكن يعني). بشناسد را خود اندازه و حد كه است كسي نادا(»قدره
 از باشد، خبر ب دنيا جاي همه از باشد، داشته احاطه اجتماعي و طبيعي و رياضي مسائل از بسياري به بداند،
 آن و باشد جاهل مسأله يك به ولي بداند، ار امور از بسياري اندا و حد باشد، خبر با گذشته از باشد، خبر با تاريخ
 كه مسائلي آن همه. است  نگرفته اندازه و نكرده متر را خود فكر و خود روح است، خودش دازهان حد مسأله

 منشأ شود، مي ديگر ندانستن هزار منشأ ندانستن را يك اين اس هيچ داند نمي كه يكي اين برابر در داند مي
 بودن محدود به راجع لبيمط پيش جلسه در. گردد مي غرورها منشأ شود، مي آفرينش مسلم حقايق  به تكذيبها
 در و حقيقتي، هر كه شده ساخته طوري ما فكر گيرنده دستگاه اين":گفتم كردم، عرض بشر فكر دستگاه
 را آن تواند نمي كند مقايسه هم با را كه باشد نداشته مخالفي نقطه و مقابل نقطه اگر باشد، ظهور منتهاي
   ندانسته كند، بيرون آدمي كله از را غرور و سكر كه اس كافي جهت يك همين. "بگيرد
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 حقايقي  .نكند تكذيب را

 بر شهادت براي بهار فصل در را  زمين شدن زنده موضوع گاهي كريم قرآن كه كردم عرض پيش جلسه سه دو در
 را بشر متعال خداوند. ديگر نشئه به اي نشئه ديلتب و كوچك رستاخيز نمونه عنوان به گاهي و آورد، مي توحيد

 در كه بذري و تخمي هر هست، زنده و مردن شما زمين زندگي جزئي نظام در كه طوري همان كه فرمايد مي تن
 به فصل يك در نمايد، مي نمو و كند مي رشد بذر همان ديگري  فصل در شود افشانده زمين در سال فصل يك

 ظهور جاندار زن صورت به تخم همان ديگر فصل در و است بيجان و افسرده و جامد تخم آن آن مناسبت
 نحشر يوم و«. بزرگتري رستاخيز يك و تر كلي نشئ تبديل يك و تر كلي نظام يك در است طور همين كند، مي
  )1("لماع بها تحيطوا لم و باياتي أكذبتم قال جاؤا إذا حتي 0 يوزعون فهم باياتنا يكذب ممن فوجا امة كل من

 چون و شوند كشيده صف به و كنيم محشور شمرد دروغ را ما هاي آيه كه را آنها از اي دسته امتي هر از كه روزي
  !كرديد؟ تكذيب چرا نداشت احاطه آنها به شما دانش كه مرا آيات: ك خطاب آنها به خداوند بيايند،

 عمر. است قبيل همين از زمين شدن زنده و نمرد. افتد مي نظرها از اهميتش شد عادي و شد زياد كه چيزي هر
  .نيست مهم ما نظر در لهذا و بينيم مي را جاريه سنت اين بار دهها عمر دوره در كه است طوري ما طبيعي

 همه از رسيم، مي كجا به دانيم نمي طرف ه از ايم، گرفته قرار بزرگتر نظامهايي و كوچكتر نظامهايي وسط در ما
 پيش تا دانيم نمي و ايم رسيده اتم و ملكول و سلول نظام به كوچكتر طرف از رس مي"دانيم نمي"به طرف
 براي هيچ و است آن تابع و آن از جزئي  شمسي نظام كه نظامي و شمسي نظام به بزرگتر طرف از و رفت، خواهد

 شود مي منتهي كجا به باالخره و كجاست تابع ديگر نظام آن و است نظامي  چه تابع نظام آن نيست معلوم ما
   پيدا چوب يك يا سيب يك در كه است كرمي همان مثل نظر، اين از عالم، و ما مثل

  پاورقي
. 1  84 - 83 نمل،
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 يك از است جزئي سيب اين كه داند نمي او. است چو همان و سيب همان او آسمان و زمين و او دنياي. شود مي

 و دارد باغباني و سرپرست خود او كه باغ نام به بزرگتر نظام يك از است جزئي درخت  آن و درخت نام به نظام
 و است مملكت و كشور يك از جزئي آنها مهه و است  شهرستان منطقه آن و بزرگتري نظام از است جزئي باغ آن
 است همچنين و. پايان بي فضاي اين در است كوچكي كره زمين و است زمين از جزئي  مملكت آن و كشور آن

 آن و خانه از جزئي اطاق اين فهمد نمي هرگز ميرد مي آنجا در و شود مي پيدا اطاق يك سقف در كه عنكبوتي
 و محدود انسان ادراكات به نسبت آنها ادراكات طبعا... طور همين و است كشور از جز شهر و شهر از جزئي خانه

 است همچنين. است نكر وربا آنها براي است مسلم و بديهي بلكه قبول قابل انسان براي آنچه و است، كوچك
  .او زندگي مدار از بزرگتر عوالم به نسبت انسان حالت
   نهال وقت را چوب بداند كي        حال است زاييده چوب كاندر كرم

 كي پشه   است دردي مرگش و زاد بهاران كو       است كي از باغ اين كه داند
   ستا عابث وي در كه ني عنكبوتي         است حادث خانه كه داند آدمي
 تقدير و تدبير و دارد احاطه ما بر كه عوالمي نظر از اما عالم، وسعت و عالم حجم نظر از يعني نظر، اين از اين

 عالم نسبت  كه نباشد كار در عوالمي كه كجا از. است تر افزون بسي بشر مجهوالت اس، بسته آنجا با ما حيات
 داد، رخ برايش كه روحي تحول در غزالي باشد؟ داريبي  عالم به خواب عالم نسبت عوالم، آن به نسبت ما موجود
 در آالن كه كنيم نمي فكر حال آن در و بينيم مي جهاني خواب در ما گفت و كشيد ميان به را خواب موضوع
 بيدار همينكه ولي است، بيداري اصل و است، واقع ما زندگي نظام جزء كه است كيفيتي حالت اين و خوابيم،

 حالت ديگر زندگي يك به نسبت دنيا در ما زندگي حالت كه كجا از. بريم مي  پي حالت آن نبود جزء به شويم مي
 گوييم مي اينكه. نيست خواب شخص يقين از بيش خود دنيوي زندگي اصالت به ما يقين باشد؟ نداشته را خواب
 جزء كه تر كامل گيزند به نسبت يعني نبوده حقيقت و بوده خيال و خواب فهميم مي شويم مي بيدار كه وقتي

 خيال و است حقيقت خود به نسبت گرنه و است، حقيقت بي است بيداري بزرگتري ج و خواب آن از كوچكي
   الناس «خيال و است خواب بزرگتري مدار به نسبت ولي است حقيقت خود به نسبت هم دنيا زندگي. نيست

٢٦٦ 
 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
  )جاحظ از السالم، هيعل نيالمومن ريام كلمه صد(»انتبهوا ماتوا فاذا نيام

   است قائم اين خود كه پندارد خفته       است نائم حلم كه دنيا همچنين
   دغل و ظن ظلمت از رهد وا       اجل صبح ناگهان برآيد تا

   عيان بيداري هنگام گرددت       جهان خواب اندرين كردي آنچه
  »االخره مزرعة الدنيا«
 هنگام و آمد خويش كشته از يادم نو مه داس و ديدم فلك سبز مزرع. داريم مي بر آنجا در و كاريم مي اينجا در
 جدا گندم از را كاه شود، مي گم البالي در و زمين روي افتد مي دستش از اي دانه توجه بدون گاهي انسان درو

 بهار فصل ولي. است موجود اينجا در هم اي هدان كه كند نمي خيال رساند مي كاهگل مصرف به را آن و كرده
 گو مي آورده در جانداري ص به را خود و آورد مي بيرون خاك از سر آمد نمي چشم به كه گمشده گندم سر مي
  : نيست كار شد گم شدم، گم من كردي خيال تو هستم، من يد
 را خود اعمال تمام كه وقتي) 49/كهف("أحصيها إال كبيره ل و صغيره يغادر ال الكتاب لهذا ما ويلتنا يا يقولون«

 باقي بزرگي كوچك كه است اي نوشته چه اين: گويند مي تعجب كمال با بينند مي حاضر ش ثبت و نوشته
 نوعي جنبه از را خود فكري حد چيزي ره از قبل است الزم انسان بر است؟ كرده آوري جمع آنكه مگر نگذاشته

 اطالعات و اتمعلوم  ميزان يعني شخصي جنبه از همچنين و است چقدر بشر فكر حد كه جنبه اين يعني
 انكار و تصديق و اثبات و نفي حدود، همان در و بيازمايد را خود توانائي حدود و آورد دست به خودش شخصي

 .ماند مي  ونمص لغزش و خطا از كه است وقت آن كند،
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