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  مقدمه
 سالهاي در كه مطهري اهللا  آيت شهيد استاد از مقاالتي بر مشتمل است اي مجموعه اندرزها و حكمتها
 به رادي و جهت اي با فرهنگ اسالميي آشنايك برنامه عمومي ي براي شمسي هجر1341 تا 1339

 و يگرامون راه و رسم زنديپشتر مطالب آن ير در آمده است وبيصورت گفتار و خطابه به رشته تحر
ه به يك سو شبي توان گفت از يمر آثار استاد يسه با ساياز نظر مقا. ن باب استيدستورات اسالم در ا

  .گر با كتاب داستان راستان شباهت داردي ديست گفتار است و از سويكتاب ب
  
 شد؛ ي مي نگهداري از موسسات فرهنگيكيو ينبود و در آرش»  نظارتيشورا«ار ين مقاالت در اختيا

نجا الزم است از يدر ا. دين شورا قرار گرفت و اقدام به نشر آن گرديار ايدر اختش يك سال پيد حدو
  . شودين مقاالت كوشا بوده اند تشكر و قدرداني كه در حفظ اييد خزاي حميجناب اقا

  
 است آنها كه شده يز سعيب مقاالت نيراستار انتخاب شده و در ترتين مقاالت توسط وينام كتاب و عناو

  .رندي با هم دارند در كنار هم قرار گيقرابت

 ٩
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 نيز و اسالمي مفاهيم برخي از صحيح درك و زندگي صحيح رسم و راه با آشنايي در كتاب اين مطالعه
 اميد. فرحزاست و سودمند عامي و عارف براي آن مطالعه و داشت خواهد تاثير نفس پااليش و تهذيب
 بلكه و ما اسالمي جامعه براي عمل و علم بزرگمرد آن آثار گردي همچون نيز شهيد استاد اثر اين است
  1. شود واقع مفيد بشري جوامع همه

  72 ارديبهشت
  مطهري شهيد استاد آثار نشر بر نظارت شوراي

 ١٠
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  انسانيت مبناي خداشناسي،
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 به را دين اگر. خداست  شناختن دين اول پايه و آغاز :فرمايد مي السالم عليه علي اميرالمؤمنين
 و زيرسازي و روكاري و نقاشي و شيشه و پنجره و سقف و ديوار و در داراي كه كنيم تشبيه ساختماني

 ديني  هاي دستورالعمل و اخالقيات و معتقدات و افكار همه بناي زير و سازي زير  بگوييم بايد است غيره
 مسائل و قضايا و فصلها و بابها داراي  كه كنيم هتشبي علمي كتاب يك به را دين اگر و است، خداشناسي

 اصطالح به و اول اصل منزله به كه چيزي آن بگوييم بايد است  موضوعه و متعارفه اصول و استدالالت و
 كنيم انبار جا  يك در را بنايي مصالح اي مجموعه بشود بنا اگر. است خداشناسي است دين  متعارف اصل

 كتابي بشود بنا اگر همچنين و بريزيم، آخر را قسمت كدام و بريزيم اول را تقسم كدام كه ندارد اهميت
 كدام و اول صفحه در را مطلب كدام كه ] كند نمي فرق [ كنيم آوري  جمع كشكول و جنگ صورت به

 و جنگ يك  آمدن وجود به مقصود چون بنويسيم، صفحات ساير در همچنين و دوم صفحه در را مطلب
  وقتي ندارد، مانعي گرفته قرار جا هر در مطلب هر است، كشكول يك

 ١١



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

 اول از كه كند نمي فرق باز  دهيم قرار استفاده مورد و كنيم مطالعه را كتابها اينگونه بخواهيم كه هم
 روي و دارد ترتيب نيست، اينطور آوريم وجود به بخواهيم  ساختماني اگر اما. آخر يا وسط يا كنيم شروع
 بخواهيم يا كنيم تأليف بخواهيم علمي كتاب يك اگر همچنين و بگيرد، ورتص بايد  معيني حساب
 و صحيح صورت به بخواهد اگر دينداري. برويم پيش ترتيب به و كنيم شروع بايد اول از كنيم مطالعه
 و روح در اصل اين تا گردد، آغاز خداشناسي و توحيد پايه از بايد شود پيدا كسي براي منطقي و معقول

 و گشت مبعوث رسالت  به همينكه اكرم رسول. داشت نخواهد اساسي قسمتها ساير نشود سيستأ  دل
 يا بخوانيد نماز گفت آيا گفت؟ چه كرد آشكار را خود بعثت و شد ظاهر مردم ميان به بار اولين براي
 را ستحبابيا  آداب فالن گفت آيا نكنيد؟ ظلم يكديگر به و آوريد بجا ارحام صلح  گفت آيا بگيريد؟ روزه
 مردم :گفت نگفت، را اينها از هيچكدام نه، كنيد؟ رعايت خوب خوردن غذا يا نشستن يا رفتن راه در

 هاي نقطه  ترين حساس كرد، آغاز كلمه اين از را دين اكرم رسول. شويد رستگار تا"اهللا اال اله ال"بگوييد
 وجود به اساس اين بر را مقتدر و عظيم  امتي تربيت و تكوين و كرد اشغال توحيد عقيده با را مردم قلب
 اصل روي بشود بنا اگر انسانيت. است انسانيت مايه و پايه اول است، دين اول فقط نه خداشناسي. آورد

 حقوق"عنوان به را امور سلسله يك ما. گردد  ساخته توحيد اصل روي بايد شود بنا پايداري
 باشيم،  داشته مروت و رحم كه كند مي حكم انسانيت مگويي مي بريم، مي نام"انساني  شئون"يا"انساني
   به كنيم، تنفر ابراز  جنگ به نسبت كنيم، حمايت آرامش و صلح از باشيم، نيكوكار
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 نرسانيم، آزار خود همنوعان  به كنيم، كمك درماندگان و مصدومين و مجروحين و بيمارها و بضاعتها بي
 ديگران حقوق به باشيم، تقوا با و عفيف كنيم، جانفشاني كنيم، فداكاري نوع به خدمت راه در بلكه

 اين منطق كه بپرسند ما از اگر اما بود چنين اين بايد هم واقعا و است درست اينها همه. نكنيم تجاوز
 متحمل و كنيم امور اين فداي را خود شخصي منافع كه كند قانع را ما كه اي فلسفه و دستورها

 به همه اينها بدهيم؟ جوابي خداشناسي مساله از پوشي  چشم با توانيم مي آيا چيست؟ بشويم محروميت
 خداشناسي  معنويات سلسله سر. است فردي منافع و ماديات مخالف جهت در و  است معنويات اصطالح
 بتوانيم آنگاه و بپوشيم چشم آنها سرچشمه و بن و ريشه از و معنويات سلسله سر از نيست ممكن است،
 سازمان اينكه از ندارند اي چاره جهان مسلكهاي ترين مادي حتي طرفي از و باشيم، داشته معنوي اصول

 خداشناسي از انسانيت. بسازند اخالقي شرافتهاي و معنوي اصول سلسله يك بر را خود  اجتماعي
. درندگي و سبعيت و پرستي منفعت و حيوانيت در سقوط يا و است خداشناسي يا گردد، جدا تواند نمي

 بنده بايد يا. باشد بوده شكم و شهوت بنده واقعا آدمي اينكه يعني كلمه واقعي  معني به پرستي نفعتم
 مدعي كسي اينكه اما ندارد، سوم  راه زيور، و زر و پول و مقام و جاه و دامن و شكم بنده يا و بود خدا

 و ايمان است امور اين سرسلسله كه خداشناسي به حال عين در و باشد عفت و تقوا و اخالق و شرافت
  فرمايد مي كند، مي ذكر مثلي كريم قرآن. نيست بيش باطلي هم و باشد  نداشته اعتقاد

 ١٣
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 هايش شاخه و دوانيده ريشه  زمين زير در كه است سالمي و پاك درخت مثل توحيد پاك كلمه مثل«
 ده ميوه هميشه و. ستا بهار هميشه است، بخش ثمر و  ده ميوه درخت، اين. است كشيده آسمان به سر

  ).1(»نيست شدني تمام كه دارد فراوان ميوه روزها همه و فصلها  همه در است،
 اين هاي شاخه. باشد  روييده روحشان زمين در خداشناسي درخت كه است كساني درباره مثل اين

 به عتقادا همچنين و الهي راهنمايان و اديان وجود و واليت و نبوت به اعتقاد از است عبارت درخت
 بدكاران كيفر و گردد نمي ضايع نيكوكاران اجر پاست، بر عدالت و حق  به جهان اينكه و جهان حقانيت

 تقواست، و عفت است، كرامت و شرافت درخت، اين هاي ميوه. امور اين امثال و رسيد، خواهد آنها  به
 مثل آنگاه. است سعادت و اطمينان و قلب آرامش و رضايت است، فداكاري و خدمت و گذشت و احسان
  نداشته اي ريشه كه است درختي مثل حقيقت بي و ناپاك سخن مثل اما: فرمايد مي و كند مي ذكر ديگر
  ).2 (كند مي  ريشه از را آن بادي اندك باشد، نداشته آرامشي و ثبات و قرار باشد،
 از حمايت يا و قوميت و نژاد از  حمايت نام به را افرادي كه شود مي ديده احيانا است، طور همين راستي

   اجتماعي عقيده و مسلك يك
  

  پاورقي
  25. و 24 / ابراهيم .1
   26  /ابراهيم .2
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 كاذبي احساسات ها بيچاره و بدبختها  آن موقتا و دهند مي قرار القائات و تلقينات از اي پاره تأثير تحت
 همينكه افراد همين اما بدهند كف از اراهه اين در نيز را خود جان گاهي است ممكن و كنند مي پيدا

 اندك با بيابند، خوب عمل براي منطقي توانند نمي انديشند مي خود با و كنند مي پيدا  فرصتي اندك
 صفحه از گذارد مي وا را خود سرعت  به كه ابري مانند ديگر شخص ناحيه از كوچك تذكر يك با و تأمل

 است، انسانيت مستحكم و درست و صحيح منطق يگانه يخداشناس آري،. گردد مي نابود و محو روحش
 و انسانيت مبناي ، است فداكاري و شهامت و شجاعت و درستي و راستي و پاكدامني و تقوا اصلي  پايه
 منفعت منطق جانشين تواند مي كه است خداشناسي تنها. است حيوان از انسان واقعي امتياز منشأ

 او به كه است كساني كار مدد خداوند: فرمايد مي كريم قرآن كه است اين. گردد پرستي خود و پرستي
 اين  به كه كساني آن اما و برد، مي نوراني و روشن فضاي به تاريكيها و ظلمتها از را آنها و اند آورده ايمان

 سوي به روشن فضاي از را آنها  لحظه هر است، طاغوت آنها كمك و يار اند، نياورده ايمان حقيقت
  ). 1 (كشاند مي اتاريكيه

  
  پاورقي

   257  /بقره .1
  

 ١٥



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

 ١٦



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

  دين اساس و پايه شناسي، خدا
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 و شروع نقطه چيزي هر .است  خداشناسي دين ابتداي و اول: فرمايد مي السالم عليه علي اميرالمؤمنين
 نقطه همان از كه آيد يم در مفيد و جا بر پا و محكم سازماني  صورت به هنگامي و دارد اساسي و پايه
 و اعتقادي و فكري وسيع سازماني كه هم دين. باشد گرفته قرار پايه همان روي بر و باشد شده آغاز

 آن روي بر و شود آغاز نقطه آن از اگر كه دارد اساسي ركن يك و شروع نقطه يك است عملي و اخالقي
 ذات معرفت اساسي، پايه آن و شروع نقطه آن. شد خواهد مفيد و جا بر پا و محكم شود، بنا اساس
 جمله از معاد اصل به عقيده و نبوت اصل به عقيده مثال. است احديت حضرت شناسايي و الهي اقدس
 قرار تنه اين روي بر كه هستند  هايي شاخه منزله به اصل دو اين است، دين ضروري و اصلي عقايد
 صاحب، آن و"نام خدا باشد صاحبي را جهان"چون و ثابت،  است اصلي توحيد اصل چون يعني اند، گرفته
 بشر طرفي از و كند مي هدايت و دهد مي سوق كماالتشان سوي به را موجودات و كند مي تدبير را جهان

  مخصوص راهنمايي و  هدايت نوع يك به دارد احتياج خود اجتماعي و فردي زندگي در

 ١٧
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 هايي دريچه و ها روزنه و ها نقطه بشر زندگاني مجموع در پس ناميم، مي"الهام و وحي هدايت"را آن كه
 و ها روزنه آن شود، مي راهنمايي و هدايت بشر ها دريچه و ها روزنه و ها نقطه آن از كه بود خواهد
 به كه بشر افراد از عده يك صافي و منزه قلبهاي و مستعد روحهاي از  است عبارت ها دريچه

 به موجودات و است ثابت توحيد  اصل اينكه دليل به همچنين و ،شوند مي ناميده"پيغمبران"و"انبياء"نام
 پس دارد، وجود ديگر نشئه از اي نمونه انسان وجود در طرفي از و شوند مي رسانده اليقشان كمال
 كه  است توحيد اصل پس. است آخرت عالم نشئه كه ديگر نشئه سوي به شوند مي  داده سوق انسانها
 پيدا مردماني بشر ميان در .آورد مي وجود به ها ميوه و برگها و ها شاخه تدرخ يك ريشه و تنه مانند
. كردند فرض كوچك خدايان منزله به را آنها و پيمودند غلو و اغراق راه خدا پيغمبران درباره كه شدند
 و نبوده  درست توحيد اصل يعني اول پايه كه شده پيدا آنجا از سخيف عقيده و فكر  اين كه است بديهي

 احديت ذات عظمت به آشنايي  اندك كسي است ممكن چگونه گرنه و نشده حاصل خداوند شناسايي
 موت و ضرر و نفع اختيار و نيست خود نفس مالك كريم قرآن تعبير به كه را بشري آنگاه و باشد داشته

 همچنين و .بپذيرد  كوچك خداي عنوان به يا و خدا شريك عنوان به ندارد را خود خيز رستا و حيات و
 و خوب باشد استوار توحيد اصل اين بر اگر آنها از كدام هر دين، هاي ميوه و برگها و ها شاخه ساير است
 مثال. بخشد نمي ببخشد بايد كه را اي فايده آن نباشد استوار اصل اين بر اگر و بود خواهد شيرين و مفيد
 محترم مساله باشد داشته وجود بايد دين حكم به عمل مرحله در كه متفرعات و ها شاخه از  يكي

   و حقوق شمردن
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 بدانيم، بينا و حكيم و عادل را خداوند ما كه كند مي اقتضا توحيد اصل. است ديگران و خود حدود
 كند مي امر مجيد قرآن نص طبق حكيم خداي كند، نمي صادر ظالمانه دستور هرگز حكيم عادل خداي

 رساندن فايده و فداكاري و گذشت به يعني احسان به كند مي مرا و ديگران حقوق رعايت يعني عدل به
 و قبيح را آنها  عقل كه كارهايي از و پليد و زشت كارهاي از كند مي نهي حكيم عادل خداي ديگران، به

 هميشه ولي. ديگران حقوق به تجاوز و ظلم از كند مي نهي حكيم عادل خداي شمارد، مي منكر و زشت
 مرتكب كه كساني بود خواهند حال و گذشته قياس به نيز آينده در و هستند و دهبو حال و گذشته در

 دستور طور  اين خدا كه اند كرده مي ادعا هم بعد و اند شده مي تجاوزهاي و ظلمها و زشتيها و فحشاها
 را خويش پدران كه آورند عذر كنند بدي كار چون و: فرمايد مي اعراف مباركه سوره در. است داده

  كه ديگر عذر. هستيم آنها روش و راه بر ما و اند كرده مي عمل اينطور ما گذشتگان ايم، يافته نچنيناي
 اين تو. است منطبق ديني و شرعي موازين بر ما كار است، همين هم دين دستور كه است اين آورند مي

 دروغ نسبتهاي اوندخد به جاهالنه چرا كند، نمي امر بد كار به هرگز خدا كه بگو اينها به پيغمبر
 و عليا  صفات به را خدا اگر و بود درست مردم اين توحيد اصل اگر كه است اين  آيه اين مفاد"دهيد؟ مي

 كه دانستند مي اگر بودند، شناخته  عنايت و حكمت و عدل به را خدا اگر بودند، شناخته حسني اسماء
 كارهاي هرگز كردند، نمي تفوه خرافه اين و بدعت اين به هرگز نيست، تبعيضي خدا لطف و فيض در

 خدا كه دانستند مي شناختند مي را خدا اگر كردند، نمي فرض ديني موازين با  منطبق را خود زشت
   كند پامال را ديگري حق يكي گويد نمي خدا دهد، نمي ظالمانه دستور
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 فردي كه دهد نمي زهاجا خدا بدهد، آن به دين نام و بخورد استحقاق بدون را او دسترنج محصول و
 از باري خودش و باشد اجتماع دوش بر باري باشد، افراد ساير بر كل و بگردد اجتماع در بيعار و بيكار
 و است همين خدا فرمان و خدا دستور و خدا رضاي كه كند وانمود چنين آنگاه و برندارد كسي دوش
 اساس كه طوري  همان ستا خداشناسي دين الفباي است، خداشناسي دين اول حرف آري،. بس

 توان نمي بخواند نتواند تا شود، پيدا او در  كتاب خواندن قدرت كه است اين مدرسه شاگرد يك معلومات
 خواندن استعداد شاگرد كه خواندن اول پايه و آموخت، او به را ادبي و رياضي و طبيعي مشكل دروس
 كند مي تحصيل زبان  آن با كه را زباني حروف يعني شود، شناس حروف شاگرد كه است اين كند پيدا
 قدرت اگر و شود نمي پيدا او در خواندن قدرت نشود شناس حروف اول از شاگرد اگر پس دهد، تميز

 دين، فكري و تربيتي و عملي درس در. گرفت نخواهد ياد را درسي  هيچ نشد پيدا او در خواندن
 به بخواند، را دين خط تواند مي شد ناسخداش اگر است، دين شناسي حروف منزله به  خداشناسي

 همان كه را دين كلمات نشد،  شناس حروف اگر بشناسد، را دين هدف و شود آگاه دين مقصود
 كه كشيد خواهد آنجاها به كارش و كرد خواهد ترجمه غلط و خواند خواهد غلط است دين دستورات

  چنين خود پندار در و شد خواهد ستم و ظلم هر و زشت كار هر مرتكب يعني كند، مي نقل مجيد قرآن
 عليه علي لهذا . خداست دين دستور عين و خداست رضاي عين كنم مي من آنچه كه شد خواهد معتقد
   اينكه عين در دين به نسبت خداشناسي ولي"است خداشناسي دين آغاز و دين اول: فرمود السالم
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 وجود اول اينكه عين در الهي اقدس ذات خود كه همانطوري هست هم دين آخر و وسط است دين اول
 موحد انسان اگر. موجودات همه بر است محيط هست، موجودات همه با هست، هم وجود آخر است
 دل :شاعر گفته به. كشانيد خواهد خود دنبال به را فضيلتها همه  اينكه براي است كافي باشد واقعي
 هيچ گفتم دگر، گفت الف، كه گفتم است ترسدس را تو اگر كن تعليمم است هوس لدني علم مرا گفت

   است بس  حرف يك است كس اگر خانه در
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  سعادت پشتوانه دين،
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 احاطه را او كه عواملي مجموع و محيط با كه است فراهم آنگاه خوشي و آسايش زنده موجود يك براي
 توافق او مخصوص زندگي با كه باشد وريط محيط شرايط  يعني باشد، سازگار و هماهنگ است كرده
  است كرده احاطه او به كه عواملي و محيط شرايط با كه باشد طوري او مخصوص  زندگي و باشد داشته
 موجود آن آنكه حكم به باشد ناسازگاري و هماهنگي نا اگر كه است بديهي. باشد هماهنگ و متوافق

 محاط و كل تابع بايد جزء همواره و محيط خارجي  لعوام و است محاط او كل، محيط و است جزء زنده
 شرط پس. رود مي ميان از ناخواه خواه و شود مي سلب زنده موجود آن از بقا امكان باشد محيط تابع
 موجود خود نوبه به كه انسان. است محيط با هماهنگي و توافق زنده موجود خوشبختي و بقا  اولي
 اين مشمول ناخواه خواه حكمفرماست جانداران همه بر  كه است قوانيني همان محكوم و است اي زنده
  اين زندگي در انسان خوشبختي و خوشي و دوام و بقا شرط يعني باشد، مي كلي  اصل اين تابع و قانون
   را او كه عواملي با كه است
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 و آب از طبيعي محيط بر عالوه  انسان اينكه باالتر. باشد سازگار و هماهنگ و متوافق است كرده احاطه
 محيط آن و دارد هم ديگر مخصوصا محيط يك نباشد خيز  مرض كه سالم سرزمين و منطقه و نور و هوا
 ديگر ندارند اجتماعي و مدني زندگي كه جانداراني براي. كند مي زندگي آن در  كه است اجتماعي جو و

 ديگر جانداران از بعضي  البته. دارد وجود اجتماعي محيط انسان براي ولي ندارد وجود اجتماعي محيط
 از ديگر بسياري و مورچگان و موريانه اقسام از بعضي و عسل زنبور مثل دارند اجتماعي زندگي نيز

 قهرا گيرد مي انجام خودكار صورت به و غريزه حكم به چون آنها اجتماعي  زندگي اما وحشي، حيوانات
 طور به را اجتماعي شرايط كه انسان خالف رب طبيعي، محيط شبيه است چيزي آنها اجتماعي محيط
. شود مي نمودار بشر زندگي كار دشواري كه اينجاست. بسازد خود اراده و فكر با بايد و ندارد خودكار

 طرز و  مقررات و قوانين و عمومي اخالق و عادات و آداب و دارند، معاشرت شما و ما با كه انساني افراد
 با امور اين بايست مي دارد،  احاطه شما و ما بر كه اجتماعي است عواملي همه اجتماعي، تشكيالت
 و باشد داشته هماهنگي و توافق ما مخصوص زندگي با خالصه و ما احتياجات و آرزوها و ما هاي خواسته

 اجتماعي سازمان در كه انعطافي و توافق آن اما. باشد سازگار و متوافق اينها با ما  مخصوص زندگي هم
  يعني كند، حفظ اجتماع مصالح ضمن در را فرد منافع جامعه كه است اين باشد  بوده بايد فرد به نسبت
 بايد باشد، عمومي مصالح و  نوع بايد باشد، فردي منافع و فرد تواند نمي اجتماعي زندگي يك اصلي هدف
   بديهي و كند تضمين بهتر را جمع خوشي و دوام و بقا كه باشد اموري
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 توجه جهان، قوانين در  هميشه لهذا و است اجتماع افراد اكثريت مصلحت همان جمع مصلحت كه است
 فرد يك خصوصي زندگي در بايد كه توافقي آن اما و. نوادر و فرد منافع به نه است جمع مصالح به اول

 در خوشوقتي با كه است اجتماع مصالح به خرسندي و رضا و تسليم حالت همانا باشد اجتماع به نسبت
 احساس خود در و بپوشد  چشم شخصي منافع از اجتماعي، عاليه مصالح با شخصي منافع تصادم نگامه

 باشد اجتماع بر حاكم عادالنه قانون و بچرخد عدالت محور به اجتماع اگر. نكند نارضايتي و ناراحتي
 روحيه  هم رفط آن از و باشد هماهنگ و متوافق اكثريت زندگي با اجتماعي عوامل و اجتماع طبع يعني
 با بدهد نشان هماهنگي و  سازش و توافق اجتماعي مصالح با فردي منافع تصادم مواطن در فرد يك

 دين اهميت و لزوم كه اينجاست. بود اميدوار بايد  واقعي سعادت به كه است وقت آن اجتماعي، مصالح
 ضروري و الزم مقام دو هر در دين. شود مي روشن است  يگانه خداي به ايمان و توحيد اساسش كه

  سازمان و اجتماعي عدالت ايجاد يعني فرد، زندگاني با اجتماعي محيط ساختن سازگار براي هم است،
 ايجاد در هم و عموم، مصالح با متوافق سازمان و اجتماعي عدالت ايجاد در هم و عموم، مصالح با متوافق
 نسبت فرد روحيه در بايست گوييم مي كه توافقي. اجتماع  عاليه مصالح با فرد روحيه در انطباق و توافق

  نيكوكاري و فداكاري و ايثار حتي و اغماض و گذشت به آن از كه است همان باشد اجتماع مصالح به
 بهره و قسمت به رضا و  حق به قناعت حالت انسان به دين مانند است قادر چيزي چه. كنيم مي تعبير
   بدهد؟ ديگران به نسبت  خشنودي و اعياجتم مقررات برابر در تسليم و خود
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 شجاعت يا و شود مي ديده  خلق به خدمت و نيكوكاري يا و شود مي ديده فداكاري بشريت تاريخ در اگر
 به خود مدار و حدود از نكردن تجاوز مو سر يك يا و شود مي ديده استبداد و زور برابر در شهامت و

  عليم شنواي بيناي يگانه خداي به توجه و دين پرتو در اينها همه شود، مي  ديده ديگران مدار و حدود
 ادعا يا و كند رقابت دين با جهت اين در تواند مي ديگري قدرت و ديگري نيروي آيا. است بوده حكيم
 حقيقت به بتوانيم كه گرداند شايسته را ما خداوند .دهد انجام دهد مي انجام دين آنچه يك صد كه كند

 آن پرتو در و ببريم پي شده نازل آله و عليه اهللا صلي محمد پيغمبرش بر حقيقتا  نچهآ و دين تعليمات
  . گرديم سعادتمند تعليمات
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   آزادگان و بردگان
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 زندگي آن در صباحي چند كه بشر براي است منزلگاهي ناخواه خواه دنيا :فرمايد مي السالم عليه علي
  .رود مي و كند مي
 را خودشان و آيند مي جهان اين بازار به دسته يك: اند دسته دو دنيا اين در  مردم ولي: فرمايد مي دبع

 سازند مي آزاد و خرند مي بازار اين در را خود كه هستند مردمي دوم دسته سازند، مي برده و فروشند مي
 باشد شده روشن خدا نور با كه روحي از جز كه است معني پر و محكم و عميق قدري به سخن اين). 1(

 تشكيل را بشر افراد اكثريت هنوز متأسفانه  كه افراد، از برخي زندگي محصول آري،. كند نمي تراوش
 خود و باختن خود قرآن تعبير به و دادن دست از را خود شخصيت و فروشي خود و بردگي دهند، مي
 بي رسوم و جاهالنه  عادات بند در اسارت است، كينه و خشم و حرص و شهوت بندگي است،  كردن زيان

 جماعت همرنگ رسوا نشوي خواهي: كه است  اصل اين تابعيت و مد از تقليد است، معقول نا و منطق
    چنين مردم از بعضي. شو
  

  پاورقي
   133 حكمت البالغه، نهج .1
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 ديگر اند، آزاده اآنه ديگر نبودند خريد زر اصطالح به و نبودند ديگر كسي مملوك همينكه كه پندارند مي
 دارد، شكل هزار و نوع هزار بندگي و اسارت دانند نمي ، اينجاست مو از تر باريك نكته هزار دانند نمي
 پول است، بندگي هم جاهالنه عادات قيد در اسارت است، بندگي هم آز و طمع  بندگي كه دانند نمي

 و آزادگي و دانش كرد نتوان رقم غزترن و خوبتر وي كز بيارم عنصري از بيتي :است بندگي هم پرستي
 و خريد بازار در يعني داشت، بردگي نام سالها صديق يوسف كرد نتوان درم بنده را اينهمه مروت و دين

 اين دست زير از گشت، مي دست به دست جان بي كاالي يك مانند شد، مي فروش و خريد كاالها فروش
 چيز هيچ مالك شد، مي منتقل خانه  آن به خانه اين از گرفت، مي قرار ديگري دست زير و شد مي خارج
 از محصولي و كرد مي كار اگر بود، اربابان آن از پوشيد مي كه  اي جامه يا و خورد مي كه غذايي حتي نبود،

 ارباب به كند مي  كسب چه هر برده و بنده زيرا نبود خودش به متعلق هم باز كرد مي تهيه خود دسترنج
 او از آزادتر و آقاتر  كه كرد ثابت يوسف همين ولي بود، برده كامال جسماني نظر از يوسف. گيرد مي تعلق
 يوسف همان و شد واقع مصر زنان زيباترين از  يكي معشوق و محبوب ندارد، وجود مصر كشور همه در

 لكيت،ما قانون لحاظ از اينكه عين در گفت داد، متشخص جوان زيباي  زن آن به رد جواب برده و غالم
 فقط من ،"انگاشتم عدم من را حق غير: نيستم هوا و شهوت بنده است، آزاد روحم شماست برده من  تن

   و است خاضع فرمان  يك مقابل در روحم و باشم مي حقيقت يك بنده
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 بسر هم زندان ديواري چهار در بردگي، بر عالوه حاضرم من است، من خالق كه است متعال خداوند آن
 بر را بند آن و بپذيرم را ظاهري محدوديت و محروميت  اين حاضرم نشوم، هوا و شهوت هبند و ببرم

 آن به مرا اينها آنچه از من نظر در زندان خدايا :گفت و متعال خداوند درگاه به كرد رو ننهم، گردن
  .است تر محبوب خوانند مي
 از ولي بودند مملوك و برده و  غالم مالكيت، قانون لحاظ از كه كساني از هست زيادي شواهد تاريخ، در

 و او افتخار به اي سوره كريم قرآن كه حكيم لقمان مگر. بودند  آزادي منتهاي در فكر و عقل و روح لحاظ
 آزادمنشي منتهاي در اخالق و روح و عقل لحاظ از حال عين در نبود؟ بنده و برده داده اختصاص او نام
 مالكيت قانون حسب به كه كساني از بينيم مي خود چشم جلو در هميشه زيادتري شواهد و. برد مي بسر

  برده اخالقشان و شهامت است، برده دلشان و روح است، برده فكرشان و عقل اند، برده و اسير ولي آزادند
 شخصيت و اند باخته را خودشان  كه هستند كساني آن واقعي كرده زيان بگو: فرمايد مي كريم قرآن. است

 خود مسكن و خانه يا ببازد، را خود جامعه زندگي صحنه در كسي  اينكه .اند داده دست از را خود انساني
 كسي كه نيست  مهم آنقدر ببازد، را خود اجتماعي مقام يا ببازد، را خود ثروت و پول يا ببازد، را

 و استقالل ،ببازد را خود شجاعت ببازد، را خود شهامت و حريت ببازد، را خود انساني و معنوي شخصيت
  ايمان و عقل ببازد، را خود حساس قلب و وجدان ببازد، را خود صميميت و صفا ببازد، را خود مناعت
 دو فرمود السالم عليه علي كه طوري همان مردم. ببازد را خود فتوت و استغنا روح ببازد، را خود
   هوس و هوا و اممق و پول به فروشند مي را خود جهان اين بازار در دسته يك :اند دسته
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 انساني و واقعي شخصيت و كنند مي خريداري را خود بازار اين در ديگر دسته و تقليد، و مد و تجمل و
 و عدالت و استقامت و راستي و شرافت و مناعت و نفس  عزت و بزرگواري دنيا يك يابند، مي باز را خود
 به را  نرخي آن بازار اين در كنند، مي ذخيره خود براي معنويت و ايمان و خواهي  حقيقت و تقوي

 امام. بفروشد آن به را خود  آدمي كه ندارد ارزش چيز هيچ كه كرد تعيين قرآن كه شناسند مي رسميت
 يك فقط هستي و وجود بازار در را گرانبها نفس اين من :فرمايد مي اشعاري ضمن در السالم عليه صادق
 آن گيرد، قرار گرانبها متاع اين بهاي است شايسته كه است گوهر يك فقط هستم، قائل برايش قيمت
 كه چيزي  جهان مخلوقات تمام ميان در من است، بيرون مكان و كون صدف از كه است  همان گوهر
 دنيايي كاالي يك به را خود نفس و را خود من اگر ندارم، سراغ باشد داشته را كاال اين بهاي ارزش

 من نفس و روح گرانبهاي متاع و رود مي بين از است شدني فاني  ياييدن كاالي اينكه موجب به بفروشم،
 دستم در  متاع نه هستم، خالي دست من ديگر است، رفته دستم از شد فروخته كه اين  موجب به نيز

  . آن بهاي نه و هست
  است آزاد پذيرد تعلق رنگ چه هر ز      كبود چرخ زير كه آنم همت غالم
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  جان امشآر مايه تنها خدا، ياد
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 شود، دچار بد و خوب  عوارض رشته يك به است ممكن خود جسم و تن ناحيه در كه طور همان آدمي

 در چند هر گردد مي مشابه حوادث و عوارض  رشته يك به مبتال گاهي نيز خود روان و روح ناحيه در
 ندارد، وزن و حجم روح و دارد وزن و حجم تن مثال دارند، تفاوت يكديگر با روح و تن جهات، از بسياري

 كند پيدا معلومات و دانش  جهان يك اگر اما و شود مي اضافه بدن وزن بر بشود بدن وارد غذا اندكي اگر
 هر نامحدود روح ظرفيت و است محدود جسم و تن ظرفيت. شود نمي افزوده او سنگيني و وزن بر اي ذره
 از و گردد مي سير كلي به تدريجا تا شود مي پر اش معده اندازه همان هب بخورد آدمي  كه غذا لقمه يك

. نيست جديد غذاي براي جايي نگذرد معده از غذا آن كه وقتي تا و است عاجز ديگر لقمه يك فروبردن
 معلومات بيشتر اندازه هر نيست، شدني پر و شدني سير روح معنوي غذايي ظرفيت معده، خالف بر

 ، بيفزاي من علم بر خدايا گويد مي و شود مي تر گرسنه و تر آماده ديگر معلومات  بكس براي كند كسب
   آنها از را خود روح ظرف و كند فراموش را خود اولي معلومات بايد كه نيست چنين
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 ريختن واسطه به ظرفي هر: فرمايد مي السالم عليه علي. فراگيرد جديدي معلومات بتواند تا كند خالي
 گنجايش با و تر وسيع بريزند بيشتر اندازه هر كه علم  ظرف مگر شود مي كاسته وسعتش از آن در چيزي

 فرسوده و  فرتوت و پير هرگز روح ولي گردد مي ضعيف و فرسوده پيرو تدريجا تن همچنين .گردد مي تر
 متالشي ،نيست مردني روح ولي رود مي جايي به اش ذره هر و گردد مي متالشي و ميرد مي تن گردد، نمي

 گونه همان شود مي منتقل ديگر عالمي به بدن قشر كردن رها از بعد است، ماندني باقي نيست، شدني
 از و شدن  فاني براي نه ايد شده آفريده ماندن جاويد براي شما: فرمود آله و عليه  اهللا صلي اكرم رسول كه
 :دارد وجود آنها  بين هم هايي ابهتمش يك هست بدن و روح بين تفاوتها اين اينكه عين در .رفتن بين
 نيز روح دارد، احتياج تنوعها و آشاميدنيها و غذاها  رشته يك به بماند، نشاط با و شاداب اينكه براي بدن
 اثر در  بدن كه طوري همان. يقين و ايمان و حكمت و است علم روح غذاي خواهد، مي غذا خود سهم به

 پژمردگي سبب آنچه دارد، افسردگي و پژمردگي نيز روح گردد مي افسرده و پژمرده كافي غذاي نرسيدن
 عليه علي. سازد مي افسرده و پژمرده را بدن كه است چيزهايي  آن از غير گردد مي روح افسردگي و

 روحي افسردگي كه حال  اين در كنند، مي پيدا افسردگي و خستگي بدنها مانند روحها: فرمايد مي  السالم
 .بداريد مشغول را خود دلپذير، و نغز فكرهاي و بديع حكمتهاي به شدن سرگرم با هدد مي دست شما به
 بيمار  بدن اينكه علت. كند مي پيدا دارو و معالجه به احتياج شود، مي بيمار  بدن مانند روح همچنين و

   به مزاج تعادل كه است اين گردد مي

 ٣٢



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

 فرمول شود، مي زياد و كم باشد بدن در است الزم معين نسبت به كه موادي مجموع يعني خورد مي هم
 طبع چهار :سعدي قول به خورد، مي هم به  ساخته فرمول آن روي را انسان طبيعت خداوند، كه الزم

 قالب از آيد بر شيرين جان غالب شد چهار زين يكي گر خوش هم با شوند روزي چند سركش مخالف
 كردن، محبت و ديدن  محبت به دارد احتياج حرو بشر، روحي مزاج و روحي وضع كه است طور همين
 به دارد احتياج اعتقاد، و ] ايمان به [ دارد احتياج ، دانش و معرفت و فهم به اخالقي، نظم به دارد احتياج
 اينها. كند مي  اعانت كارها در را او كه باشد اميدوار او به و كند توكل او به كارها در  كه محكمي گاه تكيه
 ديگر بخورد هم به توازن و تعادل اگر و است الزم روح مزاج براي كه است الزمي مواد همنزل به همه
 ناراحتي احساس خودشان در مردم از بعضي. بدهد انسان  به آرامش و خوشي تواند نمي چيزي هيچ
 فهمند مي رود، نمي پايين آنها گلوي از خوش آب و نيستند خشنود  كه فهمند مي قدر همين كنند، مي
 دانند، نمي چيست، پژمردگي و قراري بي اين علت اما باشند، مي افسرده و پژمرده ندارند، آرام و قرار هك

 گونه اين. نيستند خشنود زندگي از حال عين در و دارند را زندگي وسايل همه و چيز همه بينند مي
 آنها  روح در كسري و كم قطعا نشده، برآورده كه دارند معنوي احتياجاتي قطعا  كه بدانند بايد اشخاص

 و فطري حوائج از يكي هم ايمان كه  حقيقت اين به شوند تسليم و كنند اعتراف بايد باالخره دارد، وجود
 را خدا نور و رسيديم معنا و ايمان سرچشمه به وقت هر و ماست  حاجت باالترين بلكه و ماست تكويني
   و كرديم  مشاهده
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 بهجت و لذت و سعادت  معناي كه است آنوقت كرديم مشاهده و يديمد خود جان و خود روح در را خدا
 و گيرد مي آرام جان كه خداست ياد و خدا ذكر با تنها  كه بدان: فرمايد مي كريم قرآن. كنيم مي درك را

 جال مايه را  خودش ياد و خودش ذكر خداوند: فرمايد مي السالم عليه علي .كند مي  آسايش احساس قلب
   .گردد مي آرام و مطيع دل، و بينا چشم، و باز گوش، وسيله اين به داده، قرار لهاد روشني و
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  اماره نفس آننده رام يگانه دين،
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 را خود سربازي مقدس وظيفه  دليرانه و مردانه و رفتند آنها فرستاد، جهادي به اكرم رسول را گروهي
 گفت، آمد خوش آنها به و كرد استقبال آنها از خدا  رسول رگشتندب كه وقتي برگشتند، و دادند انجام
  خوش بخواهند، توضيح حضرت آن از كرد وادار را آنها كه گنجانيد اي جمله آمد خوش ضمن در ولي
 مبارزه هنوز و اند برگشته كوچك صحنه و كوچك مبارزه از كه گروهي به مرحبا: فرمود اينطور را آمد

 سپاه با بايست مي ديگري نقطه در كه بردند گمان چنان جمعيت .دارند پيش در ار بزرگ صحنه و بزرگ
 تر خونين  صحنه و تر بزرگ مبارزه آن كردند سؤال برند، كار به نيزه و شمشير و كنند نبرد ديگري
 كه هست ديگري حديث در. است  اماره نفس با مبارزه صحنه صحنه آن :فرمود كجاست؟ در و چيست
   .شد رام و آورد اسالم من دست به من شيطان: رمودف خدا رسول
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 صف يك از ديگر تعبير به و  داخلي ناسازگاري و دروني جنگ يك از اول حديث مثل نيز دوم حديث اين
 بندي صف اين كه دهد مي خبر اينكه بعالوه كند، مي  حكايت انسان وجود در داخلي بندي جبهه و بندي

 خود اين. كردم قرار بر آرامش و صفا و صلح آن بجاي و زدم هم به ودمخ وجود در من را بندي جبهه و
 پيدا حالتي عواملي و علل به انسان گويند مي دارند، اعتراف شناس روان علماي كه است حقيقتي يك
 شود مي تجزيه اش روحيه شود، مي پيدا احساساتش و افكار در  ناهماهنگي و آشفتگي نوع يك كه كند مي
 متضاد و  متخالف كامال كارهاي نوع دو آنها از كه شوند مي ديده اشخاصي لهذا قسمت، دو و جبهه دو به

 گاهي خو، درشت ديگر حالت و لحظه در ماليمند، و نرم حالت يك و لحظه يك در شود، مي ديده
 خرج به جسارت و تهور زياد گاهي و ترسند مي زياد گاهي القلب، قسي و عاطفه بي گاهي و مهربانند

 مصحفند  به دست يك فجور، و فسق دنبال و الابالي گاهي و هستند خدا به رو و  متدين گاهي دهند، يم
 كافر نه فام فيروزه گنبد اين زير در باالخره و حرام، نزد گهي و حاللند نزد گه جام، به دست يك و

 شود؟ مي پيدا كجا از كنش و رفتار و عمل در ناهماهنگي اين ديد بايد حاال. تمام مسلمان نه و مطلقند
 اين منشأ دوند؟ مي ناهنجار كالغ مثل گاهي و خرامند مي خوش كبك مثل گاهي مردم از بعضي چرا

 احساسات و افكار نداشتن انتظام و ناهماهنگي همانا رفتار و عمل در نبودن يكنواخت و ناهماهنگي
   و بندي صف مولود اكرم رسول بيرتع به و است روح آشفتگي معلول و مولود  عمل در آشفتگي اين. است

 ٣٦



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

 اين كه كرد كاري بايد  پس. است احساسات و افكار انواع بين كه است نزاعي و جنگ و بندي جبهه
 انواع و هم با افكار انواع بين واقعي صفاي و صلح و شده متاركه داخلي جنگ اين و روحي آشفتگي

 واقعي صفاي و صلح تا. مسلح و موقت صلح نه يواقع صفاي و صلح البته  ولي شود پيدا هم با احساسات
 هم با دولتها و ملتها و هم با افراد ميان صلح قراري بر به توان نمي نشود پيدا احساسات و افكار بين

 چگونه است جنگ در هميشه خودش با كه كسي آن: گويد مي ما عصر فالسفه از يكي. بود اميدوار
 كنيم، مي احساس"دين"به را بشر احتياج ديگر بار اينجا در .دباش صفا و صلح در ديگران با تواند مي

 و قوه هر است،  خارج ديگر قدرت و قوه هر عهده از بشر اماره احساسات ساختن مطيع و كردن  رام چون
 چيز يا و علم يا و باشد زور قدرت آن آنكه خواه شود، مي واقع بشر هوس و هوا آلت و مقهور ديگر قدرت
 آلت منزله  به اينها همه و"گوهران بد كف در آرد فتنه قران و جاه و منصب و مال و علم"كه وقتي. ديگر
 مطيع و كردن رام. كرد ديگري فكر بايد پس بدهيم مست زندگي كف در كه باشد بوده تيغي و قتاله

 :مولوي قول به. نيست تدبير و عقل كار اخالق و عقل ضد بر نفساني طغيانهاي و سركشيها ساختن
 دوزخ و نفس اين است دوزخ نيست خرگوش سخره باطن شير نيست هوش و عقل كار اين، شتنك

 سوز خلق آن سوزش نگردد كم هنوز آشامد در را دريا هفت كاست و كم نگردد درياها به كو اژدهاست
   مزيد من هل زنان نعره اش معده كشيد در و كرد لقمه را عالمي
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 نمايد، تسليم و رام و كند قيد در را باطن شير و بكند اعجازي چنين تواند مي كه قدرتي و قوه آن
 به كند تبديل را ضمير اختاللهاي و آشفتگيها آورد، در صلح فرشته صورت به را باطن در نهفته اهريمن
 تعبيرات در. است دين همانا كند راست راه بر و يكنواخت و منظم را انسان  عمل استحكام، و انتظام
 بر كه مردماني. است معوج و كج راه مستقيم راه مقابل در. آمده زياد"راست راه"و"ممستقي صراط"دين

 قوه  بين يعني احساساتشان و افكار انواع بين كه هستند همانها باشند مي راست  راه و مستقيم صراط
 تاس عقل فرشته تسليم آنها  واهمه و خيال شيطان است، سازگاري و هماهنگي شان عاقله قوه و خيال

 ديني عواطف ترين عالي تا آرزوها و ميلها و شهوات و احساسات  ترين پست از آنها احساسات انواع بين و
 خط يك روي مردمي  چنين قهرا. آنهاست پاك فطرت تابع آنها شهوات است، هماهنگي آنها  وجداني و

 و باشيم بوده مستقيم صراط و راست راه بر  كه دهد توفيق را ما همه خداوند. كنند مي حركت مستقيم
  . نگرديم منحرف راست و چپ به
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  سعادت راه
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 اين). 1("شويد ارد و ها خانه  آن در از بشويد هايي خانه وارد خواهيد مي هرگاه: فرمايد مي كريم قرآن
 و شعور دازهان اين خود براي كسي هر زيرا رسد، مي نظر به  كوچك و ساده خيلي ابتدا العمل دستور
 ببيند اداره،  يك يا و مسكوني، خانه يك قبيل از بشود، اي محوطه وارد خواست اگر كه  هست قائل ادراك

 انسان است، كلي اصل و قاعده يك اين ولي .ديوار از نه شود داخل در از و كجاست اداره يا خانه آن در
 آن ورود راه و دارد بلند ديوارهاي و ورودي رد كه نيست اداره يا و خانه تنها  كه باشد داشته توجه بايد

 از كه ساختمان يك و  محل يك مانند خوشبختي و زندگي اساسا است، در چند يا يك آن منحصرا
 كه دهد عادت را خود ثانيا و بشناسد را درها  آن اوال بايد انسان و دارد درهايي شده بنا گل و خشت
 اين. نمايد جستجو را خوشبختي و شود زندگي وارد زندگي يورود در و  مستقيم و راست راه از هميشه
   در چو -  كج راه بر راست راه از مپيچ: كه  قاعده

  
  پاورقي

   189  /بقره .1
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 راههاي كه خواهد مي بصيرت  چشم بشر، زندگي در است كلي قاعده يك"نيست ديوار به حاجت هست
 از بسياري. نماند متحير و معطل زندگي حصار و ديوار  پشت و بشناسد را زندگي محوطه در ورود صحيح
 از كه ما: گويند مي و اند مانده معطل  خوشبختي و زندگي حصار و ديوار پشت در عمر همه در مردم افراد

 و برند مي بسر سرگرداني و حيرت در هميشه افراد اين .معناست  بي زندگي نفهميديم، چيزي زندگي
 با و گذارند مي خود فهم دراكيت و ذهن حساسيت حساب به را بينيبد و سرگرداني و تحير  اين گاهي
 و سعادت بودن دروغ و زندگي بودن  بيهوده به كه هستيم ما اين :گويند مي كبر و غرور دنيا يك

 ندارند درك و حس ما قدر به چون ديگران اما و ايم برده  پي بدبختي و رنج اصالت و خوشبختي
 زندگي ديوار پشت در كه هستند بصري بي كوران مانند خودشان كه دانند نمي اشخاص  اين. فهمند نمي

 و چاه را راه اول، همان از اينها. كنند پيدا را اصلي ورودي در عمر همه در اند نتوانسته و اند مانده معطل
 هسيا در هميشه و شده دورتر راه از لحظه به لحظه غلط تصور همين  روي و اند كرده تصور راه را چاه

 و رنج احساس براي  كه اند يافته پرورش طوري دانشمندان از يكي قول به اند، برده بسر زندگي  چالهاي
 و خوشي آنچه به نسبت ولي رسد مي فلك  به فريادشان رنجي كوچكترين از و اند آماده كامال مصيبت
 و دهد انجام صالح لاعما كس هر: فرمايد مي كريم قرآن. باشند مي  حس بي و مرده و لخت است سعادت

 زندگي يك به  كنيم مي زنده را او ما زن، خواه و باشد مرد خواه باشد، هم ايمان داراي و كند نيكوكاري
   بعد و كدورتي، بي و صاف و خوش
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 قرآن كه است اين كريمه آيه اين در جالب نكته .دهيم مي آنها به را پاداش بهترين ديگر جهان در هم
 ايمان و كنند نيكوكاري كه كساني فرمايد مي خواند، نمي حساس و زنده را بدكار و نايما بي مردم كريم

 وقت آن سازيم، مي خارج  مردگي از و كنيم مي زندگي را آنها ما باشند داشته معنويت به عالقه و
 بي و معنا بي زندگي كه فهمند مي وقت آن چيست، سعادت و خوشي و زندگي معناي كه فهمند مي

 كه كرد زندگي طوري دنيا اين در شود مي كه فهمند مي دارد، واقعيت  سعادت فهمند مي ت،نيس هدف
 تعبير به و زندگي راه ما به كه اند آمده الهي پيغمبران. باشد نداشته وجود ناراحتي و رنج از  كدورتي

 و بدكاري و بدي كه بفهمانند بشر به كه اند آمده دهند، نشان را خوشبختي و زندگي  ورودي در ديگر
 طريق و زندگي ورودي راه پرستي خود و توزي كينه و پرستي منفعت و خيانت و دروغ و هوسبازي
 نيكوكاري، و نيكي خوشبختي، و زندگي ورودي در نيست، خاطر رضايت و آرامش و سعادت به رسيدن
 و معنويات  به داعتقا و ايمان تنها است، مهرباني و خيرخواهي و اخالقي استحكام و درستي و راستي
 و كند مي تأمين را خاطر رضايت و آرام را قلب كه است مقدس اعتقادات آن اساس بر نيكوكاري سپس

 و يقين :داده قرار چيز دو در را آسايش و خوشي خداوند: كه است حديث در. سازد مي ميسر را سعادت
 و محكم ايمان همان"يقين".خشم و ترديد :داده قرار ديگر چيز دو در را رنج و ناراحتي و خاطر، رضايت

  و بشارت عنوان به انبياء آنچه و حكيم دارد مدبري  جهان اينكه به برجاست پا
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 راست همه اند، كرده خطر اعالم  بدكاري به نسبت و اند داده نويد نيكوكاري به نسبت يعني اند، گفته انذار
 نيك از را خود اعمال تمام رسد، مي ويشخ عمل به كسي هر گردد، مي واقع زود يا دير و است درست و
 و بودن خوشوقت  يعني"خاطر رضايت"اما و. رسيد خواهد آن به و ديد خواهد كوچك يا  بزرگ بد، از و

 وجدانش است، كرده مي حكم عالم ناموس  كه داده انجام طور آن را خويش عمل اينكه از بودن خشنود
 امام. است كرده ادا خدا خلق به نسبت را خود دين و است كرده  عمل خود وظايف به كه است راضي
 درود او آل و محمد بر خدايا: نمايد مي مسالت چنين متعال خداوند از دعا در السالم عليه العابدين  زين

 و تر فاضل مرا عمل و گردان نيتها نيكوترين مرا نيت برسان،  درجه اعلي به مرا يقين و ايمان و بفرست
  ترين محكم داراي فكر و عقل ناحيه در آدمي كه است همين سعادت منتهاي .انگرد  اعمال بهترين

 عملها نيكوترين داراي عمل  ناحيه در و نيتها ترين پاك داراي قلب و احساسات ناحيه در و اطمينانها
  .است  همين بخش سعادت و پاكيزه و پاك زندگي. باشد
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  بشر سعادت ارآان
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
: فرمايد مي قسم يك با تأكيد  ضمن شود مي ناميده"عصر سوره"نام به كه كوچكي سوره در كريم قرآن
 سوم صحيح، و درست عمل دوم ايمان، اول :است بدبخت و زيانكار خصلت چهار داشتن با جز بشر

 و داري خويشتن  به را يكديگر افراد توصيه و تشويق چهارم حق، به را يكديگر افراد كردن وادار و تشويق
 اين ايمان، يعني اول ركن اما. باشند مي بشر سعادت  كاخ ستون چهار و ركن چهار اينها .صبر و استقامت

  ايمان بدون تواند نمي است انسان كه جهت آن از انسان. است انساني حيات  ركن ترين اساسي ركن
 خور حدود از كه قدر مينه  انسان فعاليتهاي و حركات باشد، داشته آسايشي به مقرون و خوش زندگي

 نه اتكاء نقطه آن بدون دارد، الزم اتكائي نقطه كرد تجاوز آني لذتهاي و شهوت و خشم و خواب و
 ما. بود خواهد رغبت و نشاط به مقرون نه و گيرد مي خود به انضباطي و نظم  انسان فعاليتهاي و حركات

 كه كنيم مي احساس وضوح طور به بگيريم، رنظ در را آهويي يا گوسفند يا اسبي مثال را حيواني اگر
  زيرا ندارد،  ناميم مي"ايمان"را آن ما آنچه به احتياجي
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 خوردني علف و است خوردني  آب است، محصور و محدود بسيار حيوان اين فعاليتهاي و حركتها و كارها
 اعمال اين در وا اتكاء نقطه و او محرك و حيوان  هادي. فرزندي مراقبت حداكثر و خيزي و جست و

 ترديد گونه هيچ بدون و معطلي بدون گردد، مي گرسنه يا تشنه است، وي  ابتدايي طبيعي غريزه همان
 حركات به بود محدود كارهايش و حركات شعاع آدم فرزند اگر. رود مي خود علف و آب دنبال تزلزلي يا

 بايد چه اما نداشت، خود طبيعي و وليا غرايز جز اتكائي نقطه خود كارهاي براي نيز او غريزي، و طبيعي
 اينكه جهت به اينهاست، از تر طوالني خيلي  آدم فرزند ضروري و الزم حركات و اعمال شعاع كه كرد

 زندگي است، اجتماعي وي زندگي كه است اين گذارد مي فرق حيوان با را انسان كه چيزي اولين
 و وظايف  دليل همين به و ببرد حساب بي ايه بهره ديگران وجود از انسان كه شده سبب  اجتماعي
 وظايف انجام پاي كه آنجا. دارد عهده  به برد مي حساب بي بهره وي سايه در كه جامعه برابر در تكاليفي

 و لذت بلكه و آساني و سهولت آن و نيست حكمفرما طبيعت و  غريزه ديگر است اجتماعي تكاليف و
 و وظيفه بار  سنگيني فقط بشر اينجا در ندارد، وجود اينجا در هست طبيعي كارهاي انجام در كه بهجتي
 در تكليف و وظيفه انجام كه كند مي  احساس اينكه باالتر كند، مي احساس خود دوش روي را تكليف
 و فداكاري و امانت و راستي او از وظيفه است، شخصي غريزه و  ميل و طبيعت خالف بر موارد از بسياري
 كه كند مي  حكم عكس بر وي شخصي طبيعت و خواهد مي پاكدامني و عفت و تقوا و عدالت و انصاف
  دروغ شخصي منفعت و لذت جلب براي
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 همان شود، مي ناميده"ايمان"كه است همان اتكاء نقطه اين. آيد بر عهده از بتواند سازد راضي فضايل
 و صحيح عمل دوم، كنر. است كرده ذكر مجيد قرآن  كه است بشر سعادت ركن چهار از اول ركن

 اين تصور ابتدا. باشند نداشته صحيح عمل اما باشند داشته ايمان مردمي است ممكن. است شايسته
 است صالح عمل كه وي تجليات و باشد ايمان كه است ممكن چگونه  كه رسد مي نظر به مشكل مطلب
 و پيغمبران و خدا به دارند، ليهعا مبادي به ايمان مردمي گاهي زيرا كرد، تعجب نبايد اما .باشد نبوده
 كنند مي گمان اشتباهات و انحرافات بعضي اثر در  ولي دارند ايمان و اعتقاد دين اولياء و آسماني كتب
 و بكنند عمل مردمي است ممكن يا و ندارد، چنداني اهميت عمل و است  كافي داشتن ايمان تنها كه

 سلسله يك يعني ،باشند كرده اشتباه عمل شخيصت در ولي باشد عقيده و ايمان به متكي عملشان
 چه. نگردد مترتب اعمال آن بر اي فايده و اثر  هيچ كه بدهند انجام خود عقيده و ايمان حكم به را اعمال
 بيهوده، اما كنند مي تالشها و كشند مي زحمتها ايمان و عقيده روي از  مردمي كه شود مي ديده بسيار

 و تشويق از است عبارت بشر سعادت سوم ركن. نيست مترتب اينها عمالا بر نيكي اثر ترين  كوچك
  تنها نه جامعه افراد. شايسته عمل و حق و ايمان مالزمت  به را يكديگر افراد تحريك
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 ايمان به را يكديگر عملي و  قولي وسايل انواع به بايد بلكه كنند عمل نيكو و باشند داشته ايمان بايست
 تلقين تحت افراد، دائما كه بسازند طوري بايد را خود جامعه كنند، تشويق و توصيه صالح عمل و

  تحت دائما افراد كه آيد در صورتي به جامعه وضع ناخواسته خداي آنكه نه گردند، واقع خير كارهاي
. است پايمردي و استقامت و صبر به تشويق و توصيه چهارم، ركن. گيرند قرار فساد و بدكاري تلقين
 حركت موافق جهت در همواره حوادث باد تند و گردد نمي اشخاص مراد وفق بر هميشه زگاررو  چرخ

 دائما افراد بايد و كرد پايداري و ايستادگي  ناماليمات و حوادث مقابل در بايد كند، نمي حركت كشتي
  راه بر مردم اگر: فرمايد مي كريم قرآن. كنند تشويق و توصيه پايداري و  استقامت و صبر به را يكديگر

  ).1("كرد  خواهيم ايشان نصيب فراوان آب خود رحمت درياي از ما بورزند استقامت حق
  

  پاورقي
  16  /جن .1
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   صالح عمل و ايمان
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 آن با ها جمله آن و  كلمات آن كه طوري به شده مكرر زياد ها جمله و كلمات بعضي كريم قرآن در

 و ايمان"شده ذكر مكرر كه تركيباتي و كلمات  جمله از شده، معروف و عموم دزبانز مخصوص تركيب
 كه فهميد توان مي اينجا از. است آمده"» الصالحات عملوا و امنوا الذين"تركيب با كه است"صالح عمل
. صالح عمل و ايمان :شمارد مي چيز دو اين گرو در را بشر سعادت اندازه چه تا آسماني مقدس كتاب اين

 قرآن مقصود دارد، نمي منظور را ايماني هر زند مي دم ايمان از  همواره كه كريم قرآن لبتها
 است الزم. است عالم  حقايق همه به ايمان او به ايمان كه است ربوبي اقدس ذات به ايمان" ايمان"از

 و باشد داشته  ايمان چيزي به كه است اين بشر زندگي اركان از يكي ترديد بدون اوال،. بدهيم توضيحي
 است اين بشر حاالت بدترين. باشد تسليم او مقابل در و بپندارد حقيقت را چيزي و باشد متكي اصلي به
 منظم نا و پريشان احساساتي و افكار شود، تسليم حقيقتي مقابل در و بياورد ايمان چيزي به نتواند كه

 در. كند فرض حساب  بي و نظم بي و فتهآش خود احساسات و افكار مانند را جهان تمام و باشد  داشته
  درجه
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 در بداند شايسته آدمي  كه باشد عالي و مقدس است خوب است انسان ايمان مورد كه امري آن دوم،
 در انسان كه است خوب ديگر عبارت به و. نمايد  جانفشاني و فداكاري او خاطر به و كند خضوع او مقابل
  بذب مذ و مزور نمايد، پيروي مسلك و عقيده آن از هميشه و دباش داشته  مسلكي و عقيده دنيا اين

 و عقايد از بسياري ندارد،  گذشتگي خود از و شايستگي و نيست مقدس مسلكي و عقيده هر ولي نباشد،
 و ريشه كه اي عقيده است بديهي. كند نمي تجاوز  پرستي خود و پرستي منفعت حدود از مسالك
 فاني را خود آن راه در بشر كه ندارد شايستگي چرخد مي كامراني حورم بر و است پرستي خود اساسش

 خرد و عقل از دور و نيست منطقي هيچ بر مبني مسلكها و ها عقيده چنين راه در شدن فاني. كند
 سوم، درجه در. باشد افراد مادي منافع  فوق كه است فداكاري و جهاد شايسته مسلكي و عقيده آن. است
 و عالي امور همه و مقدسات همه فوق ما گيرد مي قرار انسان ايمان و عقيده و عالقه ردمو كه امري بايد

 به را اي قاعده الهي حكماي. باشد بوده حقايق همه به ايمان شامل او به ايمان كه طوري به باشد  شريف
 و خالص اگر نيز نهيگا ذات به ايمان .دارد بر در را حقايق جميع يگانه، ذات"اينكه آن و اند رسانيده ثبوت

 اصلهايي تمام اوست، ذات از  منبعث حقايق تمام چون دارد، بر در را حقايق همه به ايمان باشد عارفانه
 بگو :فرمايد مي كه دارد تعبيري كريم قرآن. گيرد مي سرچشمه او پاك ذات از هست جهان اين در كه
 اينكه از است باالتر خداوند. خداست از حق گويد مي خداست، با حق گويد نمي قرآن خداست، از حق

  از حقها همه كه است ذاتي او است، حق با او و او با حق بگوييم
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 و قدرت و حكمت و علم به  ايمان يعني خدا، به ايمان يعني شده ذكر مكرر قرآن در كه ايماني. شود مي
 است، عمل دوم، ركن اما و. است مفيد و ثابت و حق جهان  اين در آنچه به ايمان عدالت، و تدبير و نظام
 قلب و روح ناحيه در. قالب و دارد قلب بدون، و دارد روح بشر. نيك و پاك و صالح عمل عمل، مطلق نه

 درختي مثل بايد قالب و بدن ناحيه در نباشد، سرگشته و حيران باشد، داشته ايمان و اطمينان بايد
 تا  آسماني كرات ترين بزرگ از است، كار هانج است، حركت جهان ما جهان. باشد بوده مثمر و بارور

 قطره يك و ذره يك. اند فعاليت و حركت در و كار در كرده كشف تاكنون بشر كه ذراتي ترين كوچك
 اگر كه است اين هست كه چيزي نيست، مستثني عمومي و كلي  قانون اين از نيز انسان. نيست بيكار
 بيكار بخواهد  اندازه هر انسان مغز و روح مثال بنشيند، ندتوا نمي بيكار ضرورت حكم  به هم انسان چه

 تصوري به تصوري از و اي خاطره به اي خاطره از و است حركت حال در دائما باشد، بيكار تواند نمي باشد
 كند نمي كار و كرده استراحت مغز و روح رسد مي نظر به چنين كه  خواب حال در حتي شود، مي منتقل
 و روح كه  نيست لحظه يك خواب حال در كه معتقدند دانشمندان است، جنبش و ركتح  حال در دائما
 كه اين از ندارد اي چاره باالخره ، نيست مطلق بيكار انسان هم بدن ناحيه در باشد، مطلق بيكار مغز

 رمختا اينكه حكم به انسان ولي بشنود، را ديگري چيزهاي كند، تماشا را چيزهايي و ببيند را چيزهايي
 آور زيان و بد تواند مي و كند عمل مفيد و خوب تواند مي دارد، وسيعي عمل ميدان شده  خلق آزاد و

   و خير كمال كه بردارد گام راهي همان در تواند مي كند، عمل
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 است، خودش مصلحت و  سعادت خالف بر كه دارد بر گام راهي در تواند مي و اوست سعادت و مصلحت
. باشد صالح بايد عمل كه شود مي گفته او به و دارد  راهنمايي و هدايت به احتياج كه است جهت اين به

 غير است ممكن و ] باشد [ صالح است ممكن فعاليت اين. است فعاليت حال در هميشه روح و مغز مثال
 حركت و گردش در خود  گذشته خاطرات ميان در دائما بگذاريم خود حال به را روح اگر. باشد صالح
 فكر لحاظ از را روح اگر ولي دارد، نمي بر جلو  به گامي بچرخد، خود دور به كه است اين مثل ،است
 كند، فكر منظم كنيم وادار اينكه به گردانيم، صالح را روح عمل بياوريم، در قاعده و نظم تحت كردن
 كند كاري االخرهب و كند، توليد صحيح و نو انديشه و نو فكر هميشه كه كند فكر طوري كند، فكر علمي

 باالتر عبادت سال شصت از كردن فكر ساعت يك: فرمود كه شود واقع اكرم رسول سخن مصداق كه
 ماند، نمي بيكار بدن ناحيه در چه و روح ناحيه در چه بشر. است صالح روح  عمل وقت اين در"است
 مجيد قرآن كه است  اين. كند عمل چگونه و كند تالش چگونه كه است اين عمده كند، مي تالش

 انسان سعادت شود مي معلوم پس. كند مي ذكر" صالح عمل"كند، نمي ذكر مطلق طور به را عمل هيچگاه
 و ترين مقدس به ايمان بلكه عمل، مطلق نه و ايمان مطلق نه اما عمل، ركن و ايمان ركن :دارد ركن دو

 قدرت و علم مبدأ  كه يگانه ذات به ايمان يعني است، حقايق همه به ايمان شامل كه حقايق  ترين عالي
 كامل و ببرد جلو را انسان كه ومفيد شايسته و صالح عمل و است، سعادت و حيات و حكمت و نظم و

  .آورد بار به خوب آثار و كند
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   طاعت عزت و معصيت خواري
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 بي باشد داشته كف در مالي آنكه بدون خواهد مي كه كس هر: فرمود آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول
 آنكه بدون و باشد محترم و عزيز باشد داشته حشمي و خدم و اي عشيره و فاميلي آنكه بدون و باشد نياز
 اين راهش باشد، داشته صالبت و مهابت باشد كرده قبضه را پستي و باشد اجتماعي قدرت يك رأس در

 البته .كند پيوند را خود پروردگار طاعت عزت به و كند خارج گناه و معصيت خواري از را خود كه است
 و دهد مي احترام و عزت بشر به داشتن  فاميل و عشيره و سازد مي نياز بي را انسان مال، كه نيست شك

 و ابزارها آنكه حكم به اينها تمام ولي افزايد مي انسان مهابت بر داشتن دست در را اجتماعي قدرتهاي
 از كه باشند  داشته مال آنقدر كه نيست ميسر مردم همه براي يعني است، محدود است  مادي وسائل
 حمايت در و آنها پرتو در كه باشند داشته  همراه و خوب فاميل و عشيره آنقدر و باشند نياز بي چيز همه
  قهرا كه را اجتماعي قدرتهاي و كنند زيست محترم آنها
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 بي نوع يك متعال خداوند ولي بگيرند، آنها گيرد مي قرار معيني افراد اختيار در باالخره و است محدود
 آنها از توانند مي همه كه كرده تقسيم متساوي طور به مردم  همه ميان در ديگر مهابتي و عزت و نيازي

 در  محكم اصولي تحصيل از است عبارت آن و دارد الزم زحمت و معرفت اندكي فقط شوند، برخوردار
 و عقيده اهل كه النفس سليم و متقي و خداشناس آدم. ديانت و تقوا و يخداشناس مبناي بر زندگي
 عين در است، محترم و محبوب همه نظر در بخود خود است معنوي و اخالقي شخصيت و مسلك

 او مردم همه كند پيدا نيازي و احتياج وقت هر حال عين در و دارد  مهابت و جالل و عظمت محبوبيت
 مادي نعمتهاي ، آري. است شريك مردم همه سعادت و زندگي در دانند، مي خود برادر و خود  مثل را

 رسد، نمي آنها به وقت هيچ باشد مادي  حوائج آرزوهايش محور انسان اگر است، شده قسمت و محدود
 و اضطراب احساس دائما شود، مي نمايان چشمش جلو در تر بزرگ  آرزويي برسد كه آرزويي هر به زيرا

 ولي دهد، نمي  دست برايش وقت هيچ است سعادت رمز كه خاطر رضايت و اطمينان ند،ك مي  نگراني
 كه است اين. دهد مي اطمينان و خاطر رضايت او به و كند مي قانع را بشر روح روحاني، و معنوي امور

  رفع و كند نمي سيراب را انسان تنها نه است، شور آب مثل دنيوي باطل  آرزوهاي مثل :اند گفته بزرگان
 را او كه آنجا تا آشامد مي بيشتر شخص و كند مي اضافه را وي عطش و تشنگي لكه ب نمايد نمي تشنگي

 يا را دار دنيا تنگ چشم گفت ستور از بيفتاد ساالري بار غور صحراي در كه شنيدستي آن :كشد مي
  گور خاك يا كند پر قناعت
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 روي را ما زندگي و سازند خارج  حرص گرداب و طمع ارمد از را ما اينكه براي اند گفته را اينها بزرگان
 نواميس به نسبت را ما مطالب اين گفتن با اند نخواسته كنند، تنظيم سعادتمندانه و صحيح اصولي
 زندگي  عظيم درياي اين در بشر. ندهيم كاري هيچ به تن و بگيريم پيش تنبلي كه نمايند القيد زندگي

 و عقل كشتي منظم حركت  كه هست هم مطلب اين اما برسد، صودمق ساحل به تا كند حركت بايد
 مطلب بدخواهي و رقابت و حسادت و طمع و  حرص گرداب در شدن گرفتار و است مطلب يك دانش

 هم او چرخاند، مي را او آب عظيم قدرت سرعت، به و افتاده گردابي در دريا وسط در آنكه. است ديگري
 زندگي اصول. فناست  غرقاب به رو بلكه نيست نجات ساحل به رو ركتح آن ولي كند مي حركت دريا در
 از غير هستند آن راهنماي بهترين و اولين انبياء مقدس سلسله كه زندگي مستقيم صراط در حركت و

 آنكه بدون برود ثروت اندوختن دنبال وار ديوانه و بيفتد طمع و حرص  گرداب در انسان كه است اين
 نظر از اينكه از گذشته ها اندوزي ثروت گونه اين. باشد داشته اندوختنها اين از عمشرو و صحيح  هدفي
 و جز نيز شخصي و فردي جنبه كه شود مي  محسوب گناه اجتماع حق كردن پامال و اجتماعي حقوق

 و شود مي مشقتها متحمل و كشد مي رنج عمري كه فردي زيرا نيست، چيزي رنج تحمل و نكبت و بال
  به آنوقت در كه گذارد نمي باقي وقتي خودش براي و شود مي اندوختن و كردن  جمع صرف وقتش همه

 پيدا فرصت حتي و كند  درك زندگي روح و معنا از چيزي و بپردازد جهان تماشاخانه تماشاي و مطالعه
  مشقت و رنج همه آدم اين نصيب حقيقت در پس ببرد، مادي استفاده مال همان از كه كند نمي
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 تعجب مورد كه هستند مردم بعضي :فرمود السالم عليه علي. اخروي مسؤوليتهاي و شقاوتها بعالوه هبود
 در و كنند مي  زندگي فقرا مانند خست و بخل واسطه به دنيا در كه هستند كساني آنها و. باشند مي

 چرا يا و ردينك مصرف و اندوختي چرا و آوردي كجا از كه بدهند حساب ثروتمندان مانند بايد قيامت
 واسطه به ترسند، مي آن از كه فقري همان كه است اين عجب و كردي، مصرف باطل مصرف فالن در

 روز آنهاست  معشوق و محبوب كه نيازي بي و غنا همان از و شوند مي مبتال آن به زودتر  خست و بخل
 غذاي غني و خورد نمي خوب ايغذ فقير كه  است اين به غني از فقير امتياز زيرا شوند، مي دورتر روز به

 قدرت و ندارد خوب خانه و مسكن فقير پوشد، مي غني و پوشد نمي  خوب لباس فقير خورد، مي خوب
 از بعضي كه است  اين است عجب آنچه و دارد، را اينها همه غني و ندارد زندگي براي خوب  وسائل ايجاد
 خوب لباس نه و خورند مي خوب غذاي  نه زياد ثروت و مال داشتن با خست و بخل واسطه به مردم
 مال داشتن با گوييم مي كه است اين كنند، مي فراهم خويش  زندگي براي خوب وسائل نه و پوشند مي
 از انسان اينكه معناي است اين آري،. باشند مي دور فرسنگها نيازي بي از و كنند مي زندگي فقر ميان در

 و حسد و حرص و بخل نظير بيماريهايي گرداب در و شود خارج  زندگي مستقيم صراط و راست جاده
 خدا نعمتهاي و موهبتها از را ما اند نخواسته بشر بزرگان. بيفتد غيره و شهوت و شهرت  جنون و طمع

  .دهند نجات گردابها از و بگيرند را ما دست اند خواسته بلكه سازند محروم
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   عمر سرمايه ارزش
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 كه هست قسمتهايي شده  نقل آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول از كه ارجمندي و عالي سخنان ميان در 
 بيان معين شخص آن به نصيحت و وصيت  عنوان به و است معين شخص يك قسمتها آن در مخاطب
 شده ضبط كتب در و است اكرم رسول حضرت طوالني و مفصل بيانات  جمله از قسمتها اين و فرموده
 ابوذر يا و مسعود  بن عبداهللا يا و السالم عليه علي نصيحت، و وصيت عنوان به كه بياناتي  مثل ،است

 آن اينكه با داده قرار مخاطب را معين شخص يك  كه اين علت شايد و است، داده قرار مخاطب را غفاري
  اكرم رسول كه است اين است مفيد عموم براي و است جامع دستورالعملهايي و كلي حكمتهايي كلمات
 از زيرا دهد، قرار  سايرين به آنها ابالغ و حكمتها آن ضبط و حفظ مسؤول را معين شخص آن خواسته
 آنچه كه كرد مي تشويق را مردم مخصوصا  كه بود اين روز آن در كرد اكرم رسول كه كارهايي جمله
 كنيد، منتقل آينده نسلهاي به و بسپاريد خاطر به و بنويسيد و كنيد ضبط كامال شنويد مي من از امروز
  شنويد مي من از امروز حديثي كه بسا اي كند، اعالم غايبها به است حاضر  كه آن فرمود
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 او از كه ديگري آن اندازه  به كند مي نقل ديگري براي كه كس آن و كنيد مي نقل ديگران براي بعد و
 پي كالم آن حقيقت سر و معنا عمق به او اندازه هب تواند نمي زيرا كند استفاده تواند نمي گيرد مي تحويل
 با مسلمانان كه آمد پديد اسالم در"حديث علم"كه بود اكرم رسول توصيه و تأكيد همين  روي. ببرد
 تحويل ديگر نسل به نسلي از و كردند مي  نقل يكديگر براي را اكرم رسول احاديث امانت و دقت كمال
 احاديث اين راويان كه كساني احوال در تحقيق علم يعني آمد، پديد"رجال علم"بعد و دادند، مي
 عنوان به كه حكمتهايي از جمله يك به امروز. باشند نمي يا و باشند مي اعتماد قابل آيا كه باشند مي

 و خياالت كه بپرهيز آن از! ابوذر اي: فرمود دهيم، مي  زينت را خود سخن فرموده غفاري ابوذر به وصيت
 مال نه هستي امروز مال و امروز به متعلق تو زيرا بيفكني، فردا به امروز كار كه شود سبب آرزوها

 را الوقت دفع و تأخير دهي انجام خواهي مي خداپسندي و الزم و مفيد كار كه آنجا در نيامده،  روزهاي
 و عمر مردنش غنيمت زمينه در سخنان اين .مالت  به تا بورز بخل بيشتر عمرت به! ابوذر اي مدار، روا

 و وقت از چيزي مردم از بسياري نظر در كه است تأسف جاي. است  زندگي فرصت از كردن استفاده
 عمر دوره. ندارد وجود تر ارزش بي و تر قيمت بي است عمر نامش كه لرزان طوالني رشته اين و زمان
 آن دارد، ارزش دقيقه و ساعت و روز  مدرسه در كه طوري همان است، مدرسه دوره كسي هر براي

  و تجهيز براي شود مي  نواخته تفريح زنگ كه هم دقايقي
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 طور همين به بايد آدمي عمر دوره تمام است، ديگر ساعات در كمال كسب براي آمادگي و قوا تجديد
 ستارگان از يكي حلي عالمه. ندارد وجود رفته هدر  دقيقه و ساعت كه است وقت آن باشد، شده تنظيم

 علوم هاي رشته ساير در است، اول درجه فقيه  يك اينكه از گذشته و است اسالمي علوم درخشان
  خواجه بزرگ دان رياضي و حكيم خدمت در سالها مرد اين. دارد تأليفات  منقول و معقول از اسالمي

 مدت در من :فرمايد مي او است، بوده خويش استاد روز و شب مالزم و كرده شاگردي نصيرالدين
 ندهد، انجام كه نديدم باشد داشته شرعي  استحباب كه كوچك عمل يك حتي استاد متخد مالزمت

 اگر گرفت، مي صورت خود جاي به خود موقع در كاري هر كه بود  كرده تنظيم را خود وقت چنان يعني
 البته. بود پسنديده شرعا و بود الزم و بجا كه بود طرزي به و بود موردي در كرد مي تفنن و  تفريح احيانا

 كه هم ساعتي در است درس و استاد به  چشمش و گوش توجه، تمام با كالس سر در كه دانشجويي
 اندازه همان به يعني خواند مي درس كه است ساعتي همان  مثل نمايد مي استراحت و كند مي تفريح
 راگ. است وقت ارزش و قيمت كردن درك انسان موفقيت شرايط از يكي. است  مستحسن و مشروع
 متعجب و متأسف همه كند تبذير و اسراف وار ديوانه و باشد برده ارث به پدر از هنگفتي ثروت جواني

 و بدبختيها چه كه زنند مي حدس همه را شومش عاقبت كنند، مي رقت جوان حال به شوند، مي
 ولي  ايم خورده تأسف بسيار و ايم كرده خورد بر كساني همچو با بيش و كم ماها  همه. پشيمانيهاست

   به نسبت ما خود ما، همين
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 و مال به نسبت جوان آن كه  كنيم مي را اي معامله همان عمر و وقت يعني تر ارزش با و تر بزرگ سرمايه
 درك خوب را پول ارزش ما كه است اين نشانه خود اين. شويم نمي متأثر گونه هيچ و كند مي خود ثروت
 ديگران  حقوق به كه يافته تربيت اشخاص معموال. كنيم نمي كدر را زمان و وقت  ارزش ولي كنيم مي

 احيانا اگر و كنند تلف و بخورند را كسي مال شاهي ده نيست ممكن ترسند مي خدا از و كنند نمي تجاوز
 مال براي اينقدر كه اشخاص همين ولي كنند، مي جبران  خودشان مال از كردند تلف را ديگري مال

  حق خودشان به نيستند، قائل حقي و حرمتي ديگران عمر براي اند، قائل  حقوق و حرمت ديگران
 به ما كه است دليل اينها  همه. كنند مي وعده خلف مثال كنند، تلف را ديگري وقت اي بهانه به دهند مي

 كه كنيم نمي پيروي حضرت آن حكمت از و نداريم  توجه آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول كالم معناي
 مال ز ا توانيم مي كنيم تلف را كسي مال اگر. است مال حرمت از باالتر زمان و عمر حرمت :ايدفرم مي

 بدهيم؟ او به خود عمر از مقداري  توانيم مي كنيم تلف را ديگران وقت اگر آيا ولي كنيم جبران خودمان
 عمر در سالها و لهاسا در ماهها و ماهها در روزها سرعتي چه به ببينيد :فرمايد مي السالم عليه علي
 و گردد مي معدوم و شود مي جدا ما عمر از كه است قطعاتي روزها و ها هفته و ماهها و سالها اين. گرد مي
  تمام حاضريم رسد مي فرا ما مرگ كه آخر لحظات در كه عمري همان نيست،  برگشت و وصل قابل

 يك آن در و ببينيم را دنيا  اين ديگر ساعت يك و روز يك بلكه ديگر سال يك و بدهيم را خود دارايي
  و آوريم دست  به را رفته دست از فرصت ساعت، يك و روز
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 بيان  چنين مرگ از بعد را كن ضايع عمر و كار تفريط مردمان حال كريم قرآن در. كنيم جبران را مافات
 رفته دست از گذشته الح،ص عمل به تا دنيا به برگردان را ما خدايا :گويند مي التماس با آنها كه كند مي
 كه نويسند مي خدا مردان از يكي احوال در. ندارد برگشت راه اين ديگر :رسد مي جواب. كنيم جبران را
 تلقين چنين خود به بعد و خوابيد مي آنجا در و رفت مي گاهي و بود  كنده را خود قبر خود خانه در
 رفته دست از گذشته تا دنيا به برگردانيد مرا كه كنم مي التماس و ام مرده من كنيم مي فرض  كه كرد مي
 و تقاضا اين استثنائا كه كنم مي فرض و بياورم، بجا صالح عمل كنم، توبه گناهان از و كنم جبران را

 به. دهم انجام صالح عمل و برگردم دنيا به و شده داده اجازه و شده پذيرفته  من مورد در تنها خواهش
 ببرد بسر غفلت در قدر اين نبايد آدمي. كرد مي موعظه و تلقين خود به اسخداشن مرد آن ترتيب اين
 و بيدارتر بايد باشد، داشته خويش بيداري و تذكر براي آوري  وحشت عمليات چنين به احتياج كه

 و سكون لحظه يك  بدون روزگار بيند مي اينكه از يعني خود زندگي اطوار از بايد باشد، اينها از هشيارتر
 بگيرد، پند آورده پيري به جواني از و جواني  به كودكي از داده، حركت مرحله به مرحله را او ش،آرام
 درود مي آن زارع، و زرع، و كشت براي است مساعدي دستگاه جهان كه ببرد پي حقيقت اين به بايد

 بر رشتيم كه شمپ اين از بافت نتوان ديبا كشتيم كه خار اين از خورد نتوان خرما :كشت كه كار  عاقبت
 ما آمد بر روز و شب چو جواني و پيري ننوشتيم حسناتي كبائر پهلوي نكشيديم عذري خط معاصي لوح
  نگشتيم بيدار و آمد روز و شد شب
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 و پشت از عجب را ما نگذشتيم در خطا و تقصير سر از ما بگذشت كه گرانمايه عمر اين بر افسوس
 درازي است مذموم كه چيزهايي از يكي پشتيم  نه و ناهيمپ نه را كسي كامروز روز آن بود پناهي

 اميد به است وقت تضييع روحيه همين امل طول. شود مي ناميده" امل طول"دين زبان در كه آرزوست
 در باشد  داشته اطمينان تواند نمي كسي كه اي آينده همان كنم، مي جبران طوالني آينده در اينكه
 سعادت كه مباش كسان آن از: فرمود السالم عليه علي. آيد مي رشس بر چه بعد لحظه و بعد ساعت
 خود به هميشه امل، طول واسطه به اندازد مي تأخير را توبه و عمل، و رنج بدون اما خواهد مي را آخرت
 دراز وقت هنوز"و" نشده دير هنوز"روحيه آدمي بايد .است دراز زمان نشده، دير هنوز  كه كند مي تلقين
 بزرگ مرد آن غفاري ابوذر به خطاب را خدا رسول جمله ديگر بار. كند دور خود از را اينها الامث و"است

 هنوز و نشده دير هنوز اينكه فكر و دراز آرزوهاي خاطر به مبادا: فرمود كنم، مي تكرار جليل  صحابي و
 از تو حالي، زمان هب  متعلق و حالي زمان مرد تو كني، تأخير بكني بايد كه كاري در است، باقي  وقتي
 باش مواظب و كن فكر اي، نرسيده هنوز آينده و مستقبل زمان به و اي شده جدا گذشته و ماضي زمان
  دريابي  خوبي به را حال زمان كه
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   آخرت مزرعه دنيا،
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

: فرمايد مي اسرائيل يبن مباركه سوره در .است آخرت مزرعه دنيا: فرمود آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول
 و بدانند موقت و زودگذر امور  همين در را خود سعادت و كم همت و باشند داشته كوتاه نظر كساني اگر
 آنها به و كنيم مي تعجيل خواهند مي آنها آنچه ساختن  فراهم در هم ما بخواهند، را امور اين تنها
 و آخرت و نكنند محدود را خود سعادت و شندبا داشته عالي همت و بلند نظر  كساني اگر و دهيم، مي

 .دهيم مي آنها به را مقصود  همان و مطلوب همان هم باز كنند عمل آن براي و بخواهند نيز را عاقبت
 اين هم رسانيم، مي مدد و كنيم مي كمك را همه ما: فرمايد مي كند مي ذكر را قسمت اين آنكه از بعد

 فيض شود، نمي بريده و قطع موجودي هيچ از هرگز تو پروردگار شبخش و عطا را،  دسته آن هم و دسته
 دهد مي پرورش دارد كه استعدادي  مطابق و خودش راه در را موجودي هر و است شامل و عام پروردگار،

  .كند مي تكميل و
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 آنكه از بعد. است دهنده پرورش و پروردگار معناي به است آمده كريمه آيه اين در كه"رب"كلمه
 مدد او به ما كند جستجو كه را مقصدي هر و دارد بر  گام كه راهي هر در كسي هر: رمايدف مي
 عالم پروردگار و عالم رب ما اينكه موجب به: فرمايد مي"داريم نمي دريغ او از را خود فيض و رسانيم مي

 دادن پرورش و ربوبيت ما شئون از  يكي و هستيم موجودات دهنده پرورش اينكه حكم به و هستيم
 اين جهان ناموس آري، .دهيم مي پرورش و كنيم مي تكميل و  تقويت خود راه در را دسته دو هر است
. كند رشد و يابد پرورش هست كه منتهايي  بي عوامل آغوش در شود كاشته كه بذري هر كه است
 بد، از و نيك از دهيم مي انجام جهان در ما كه اعمالي زرع، و كشت  براي است مساعدي دستگاه جهان

 هر"است آخرت مزرعه دنيا: فرمود اكرم پيغمبر. افشانيم مي جهان اين مزرعه در كه است بذري يك هر
 گم تنها نه رود، نمي بين از و شود نمي گم جهان اين در  عملي هيچ. كشت كه كار عاقبت درود آن كسي
 زمين در  باالخره و ما اجتماع زمين رد و ما خود روح زمين در عمل آن بلكه رود، نمي  بين از و شود نمي

 بروز را خود و دمد مي مدتي از پس و رود مي فرو است عوامل هزارها به محفوف كه جهان مساعد
 اين اندر كردي آنچه خداش بروياند و است تخم زانكه مباش ايمن زيد كردي بد كه چون :دهد مي

 گران خواب اين از خيزي بر گرگ يوسفان پوستين دريده اي عيان بيداري هنگام گرددت جهان خواب
 تو خوهاي يك به يك گرگان گشته بنوش ساله همه كاري مي زانچه بپوش روزه همه بافي مي زانچه
  تو اعضاي غضب از درانند مي
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 دسته هر و كردند مي مجادله  يهوديان از گروهي با مسلمانان از گروهي كه موردي در كريم قرآن در
 :است اين اش خالصه كه شد نازل قرآن آيه مورد اين در گيرد، نمي گناهمان به را ما خداوند گفتند مي

 نا و فكر كوتاه مسلمانان شما از اي عده كه است طور آن نه :فرمود محال،  خيال زهي باطل تصور زهي
 بكارد بد تخم كسي هر ،اند پنداشته ديگر دسته آن كه طوري آن نه و ايد پنداشته اسالمي حقايق به آشنا

 قانون رسيد، خواهد المحاله كاشته كه تخمي  ثمره به يعني خودش عمل سزاي به بيفشاند بد بذر و
 در افشاندن بذر خوب و كردن عمل خوب راه بشر به كه اند آمده پيغمبران نيست، پذير تغيير الهي

 ستايش"غ لعالمينا رب هللا الحمد²: بياموزند جهان مردم به كه اند آمده بياموزند، را جهان مزرعه
 مستعدي ماده هر كه است هستي عوالم همه دهنده پرورش و  مربي كه است الهي اقدس ذات مخصوص

 صورت به را جو دانه و گندم، خوشه و ساقه صورت به را گندم دانه رساند، مي خودش  اليق كمال به را
 وجود به آلو زرد درخت آلو زرد هسته از و خرما درخت خرما هسته از دهد، مي پرورش جو محصول

 است بشر اين كند، تكميل و دهد پرورش را موجودات همه  كه كند مي اقتضا الهي ربوبيت مقام آورد، مي
 عملي هر بداند بايد كه است بشر اين بپردازد، خود به خودش سعادت و خودش شخص نظر از بايد كه
 از تواند نمي كسي رسد، اومي به  تلخش يا شيرين ثمره و كارد مي وجود باغ در كه است بذري كند مي كه

 به اكرم رسول. بدرود خوب و بكارد بد كه تواند نمي كسي  همچنين و كند، استفاده ديگري كشت ثمره
 جگر پاره را او و داشت مي دوست را او العاده  فوق كه عليها اهللا سالم كبري صديقه عزيزش دختر يگانه
  ناميد مي خود
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 بذرهاي خودت سعادت و زندگي بوستان در خودت كن، عمل خودت براي خودت !عزيزم دختر :فرمود
 كنتم نصيحت دو :بچيني مرا عمل ثمره تواني نمي تو و كنم نياز بي را تو توانم نمي من كه بيفشان نيك
 نيكي بيخ بهار به رسيدي دگرباره كه را آن شكر مپوي عيب ره به آو در عيش در از ببر گنج صد و بشنو
 امر به آورد فراهم خود نزديك بستگان از مجلسي بعثت از بعد اكرم رسول بجوي تحقيق ره و نبنشا
! عبدالمطلب فرزندان: فرمود ،كند خطر اعالم آنها به نسبت و بترساند اعمالشان عواقب از را آنها كه خدا

 حكم به محمد به و كنيم مي بكنيم بخواهيم كه چه هر ما ماست، از محمد كه نگوييد و مبريد گمان
 و نيك اي ذره وزن به كه الهي عدالت دستگاه در. داريم پشتگرمي خداست  فرستاده و است پيغمبر آنكه
 خود ناشايست اعمال دستاويز را او و شود مغرور ديگر كس پشتگرمي به تواند نمي كسي شود نمي گم بد

 او به حضرت  آن كه اي جمله اولين .كرد اي موعظه و پند تقاضاي السالم عليه علي از شخصي .دهد قرار
 ولي دارند را معنوي و اخروي مقامات به  رسيدن آرزوي كه مباش مردم از دسته آن جزء :بود اين فرمود

 رنج نابرده :آيد نمي دست به سعادتي عمل بدون برسند، آن به دهند  انجام عملي آنكه بدون خواهند مي
  كرد كار كه ربراد جان گرفت آن مزد شود نمي ميسر گنج
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   خود مربي انسان،
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 حساب به را شما آنكه از پيش بكشيد حساب خودتان نفس از: فرمايد مي السالم عليه علي اميرالمؤمنين
). 1("آورند در  سنجش تحت و كنند وزن را شما آنكه از پيش بسنجيد و كنيد وزن را خودتان و بكشند،

 بشر :بدهيم توضيحي بايد دستور  اين درباره. است دستور همين دستورها ارورترينب و مفيدترين از يكي
 يا درخت يك كه همانطوري تربيت، به دارد احتياج انسان نفر يك كه ندارد شك مطلب اين در متمدن

 درختان باغباني فوايد و ثمرات كه نيست توضيح به محتاج. تربيت به دارد احتياج اسب  يك يا و گل يك
 اوليه مراحل در هنوز كه نيز انسانها ترين  وحشي حتي. كنيم تشريح را حيوانات تربيت يا و گلها اي

  درختان و گياهان تربيت و زرع و كشت به و حيوانات تربيت به خود  اعاشه براي برند مي بسر زندگي
   به حال هر به ولي نيستند، آگاه آنها پرورش و تربيت رموز به درست گواينكه. پردازند مي
  

  پاورقي
   88 خطبه البالغه، نهج .1
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 و متمدن فرق كه اينجاست انسان، به رسيم مي. اند برده پي حيوانات و گياهان پرورش و تربيت لزوم
 انسان ديگر انسان كه كنند مي فكر طور اين خبر بي و بسيط و جاهل افراد. گردد مي آشكار وحشي
 قبيله يك رئيس. باشد داشته پرورش و تربيت به احتياج هك نيست  گياه يا حيوان كه انسان است،

 نوعي را خود فرزند  دادن قرار تربيت تحت حتي و شود تربيت فرزندش ه ك بيند نمي الزم هرگز  وحشي
 چون قبيله پست افراد كه كند تصور چنين  اين هم شايد كند، مي تلقي فرزندش و خودش به اهانت
 است عيار تمام انسان يك كه را او فرزند اما شوند، تربيت بايد اناتندحيو با افق هم و همدوش و پست
 هرگز متمدن عالم انسان يك ولي. نيست عالي خصال و زندگي ادب آموختن و تربيت به احتياجي ديگر
 تربيت محتاج بيشتر است زاده انسان و است انسان اينكه دليل  به را خود فرزند او كند، نمي فكر طور اين
 از اينكه دليل  به گياهان كه همانطوري. درخت يك يا گل يك يا كبوتر يك يا اسب يك از نددا مي

 آنهاست كمال دليل تربيت به احتياجشان و باشند مي تربيت محتاج دارند حياتي و ترند كامل جمادات
 از دارند  تياجاح تربيت به بيشتر ترند كامل نباتات از اينكه دليل به حيوانات باز و آنها، نقص دليل نه

 وجودش در بيشتري استعدادهاي و است تر كامل حيوانات از اينكه دليل به نيز انسان فرزند نباتات،
 اينجا در. عالي خصائل و نيك عادات و آداب تعليم و پرورش و تربيت  به دارد احتياج بيشتر است نهفته
 به نيازمند انسان اينكه به اند ردهب  پي كه هم مردمي اينكه آن و هست ديگر مرحله يك و مرتبه يك

  گياه مانند انسان كه كنند مي گمان بعضي :دارند قرار  منزل دو و مقام دو در است، تربيت

 ٦٦



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

 او وجود سازنده و مربي و باغبان ديگر شخصي بايد شود، تربيت بايد ديگري دست به تنها حيوان وس
 او وجود سازنده و راهنما و هادي آنها كه ربيانيم و  معلمان به دارد احتياج انسان كه نيست شك. باشد
 ماهر صنعتگر يك دست به را او كه نيست قيمت گران سنگ يك يا فلز يك انسان  ولي. باشند بوده

 بدست را او كه نيست گياه يك  انسان بخواهيم، صنعتگر آن از را او پيرايش و آرايش همه و بدهيم
 بر عالوه است انسان كه جهت آن از انسان بدانيم، او چيز  همه لمسئو را باغبان فقط و بسپاريم باغبان
 تابع صد در صد  كه گذارد نمي اراده و عقل است، اراده و عقل قوه داراي حيواني احساساتي و نباتي قواي
 به گياه يك مانند باشد، صنعتگر يك دست  حركات تابع سنگ يك و فلز يك مانند باشد، خارجي عوامل

 تلقين او به چه هر و دارند نگه را او آيينه پس در طوطي يك مانند و برويد بپرورند را وا كه دست هر
 عوامل همه وجود با است  ممكن كه دارد اي اراده حريت و استقالل نوع يك بلكه كند، تكرار شود

 خود وجود از بيرون عوامل تأثير تحت و مجبور صد در صد يعني نگيرد، قرار تأثير تحت كامال خارجي
 و بگيرد، تصميم خودش درباره خودش و بينديشد خودش درباره بايد خودش كار نهايت در نيست،
 خودش كه مادامي نيست،  كافي او درباره ديگران انديشه نينديشد خودش درباره خودش كه مادامي
 دين نبزرگا كه است اين. نيست كافي او درباره  ديگران تصميم و اراده نگيرد تصميم خودش درباره
 حالش به اي فايده  كنندگان موعظه موعظه ندارد خود براي واعظي خود قلب در كه كس آن: اند گفته
  .بخشد نمي
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 خودتان ،شود كشيده حساب شما از آنكه از پيش بكشيد حساب خودتان از خودتان: اند گفته اينكه يا
 .بسنجند و كنند وزن را شما نكهآ از قبل برسيد خود زيان و سود به و بسنجيد و كنيد راوزن خودتان

 مربيان كه دارد پذير تربيت امور ساير با را فرق اين انسان اينكه آن و است اصل يك به ناظر اينها همه
 خودش به نسبت"گري مربي"حالت خودش در بايد كسي هر نيستند، كافي وي تربيت براي خارجي

 ده پند نظر يك از پذير، فرمان نظر يك از و دباش فرمانده نظر يك از :كند پيدا شخصيت دو شود، پيدا
 حساب نظر يك از پذير، مالمت نظر يك از و باشد كن مالمت نظر يك از پذير، پند نظر يك از و باشد
 نفس  يعني لوامه نفس. شده برده نام"لوامه نفس"از كريم قرآن در. ده  حساب ديگر نظر از و باشد كش

 و مالمت و عذاب و شكنجه  تحت را آدمي زند مي سر خطايي انانس از كه مواقعي در كه كن مالمت
 كس هيچ زيرا باشد، نكرده احساس خود در را حقيقت  اين كه نيست كس هيچ. دهد مي قرار سرزنش
  بازپرس اين از وجودش كه نيست هم كس هيچ و باشد نشده مرتكب بزرگ يا  كوچك خطايي كه نيست
 الهي محكمه اين سؤال و  خواست باز مورد كه افتاده اتفاق كس مهه براي بنابراين. باشد خالي الهي
 بارز خصوصيات از اين. گشته واقع خودش مجازات و سرزنش و مالمت مورد خودش نتيجه در و شده

 چنين يعني نيست، دوگانگي واقع در اما كند، مي  احساس دوگانگي نوع يك خود در كه است انسان
  و حاكم آنها از يكي باشد، نفس دو و روح دو كسي هر در كه نيست

 ٦٨



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

 اكرم رسول كه طوري  همان هست، كه چيزي باشد، پذير پند ديگري و ده پند يكي محكوم، ديگري
 مختلف تمايالت و غرايز از داده قرار تركيبي است" انسان"نامش كه را عجيب موجود اين خداوند :فرمود

 همكاري يكديگر با بخواهند نفر دو اگر. شود مي داپي گانگي دو شبيه حاالتي وي در مناسبت اين به و
 و كنند مي مراقبت و نظارت يكديگر كار بر همكاري خالل در بعد بندند، مي  پيمان يكديگر با اول كنند،

 كار خوب شد معلوم اگر و پردازند مي زيان و سود و خرج و دخل و رسيدگي و حساب به سال آخر در
 و دهند مي رضايت و فشارند مي را يكديگر  دست است نشده خيانتي و اخط مرتكب هيچكدام و اند كرده
 و كرده تقصير عمدا يا داده خرج به القيدي و كرده قصوري آنها از يكي كه شد معلوم عكس بر اگر

 سوي به  دوستش سوي از مجازات و سرزنش تير و مالمت رگبار كه است وقت آن شده،  مرتكب خيانتي
 از و حكمفرماست وجودش بر گانگي دو نوع يك و است انسان كه جهت آن از نسانا. شود مي متوجه او
 هم كند، طي را مراحل اين همه خود به نسبت بايد مختلف، غرايز و ميلها از است تركيبي كه نظر آن
 و نمايد، نظارت خود بر و كند مراقبت خود از هميشه هم و ببندد، پيمان و داد قرار و عهد خود با بايد
 اگر احيانا آنكه هم و بكشد، حساب خود از روز هر و هفته هر و ماه هر بلكه و سال هر آخر در اينكه مه
 وجود كه است مطلب آن شئون از همه اينها. دهد قرار عتاب مورد را خود كرد مشاهده خطايي خود از

  .باشد داشته ار خود  گري مربي سمت خودش بايد كسي هر نيست، كافي ولي است الزم خارجي مربيان
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  نفس محاسبه
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 چه كه باشيد  خويش مراقب و باشيد داشته تقوا بيدار دلهاي و ايمان صاحبان اي: فرمايد مي كريم قرآن 
). 1("است آگاه شما كارهاي همه از خدا  كه بدانيد و باشيد داشته الهي تقواي هم باز. فرستيد مي پيش
 شده گرفته نظر در متاعي و كاال  منزله به انسان اعمال. است خويشتن بر مراقبت وردست كريمه آيه اين
 به آنكه از قبل كه كسي مانند گردد، مي ملحق متاع آن  به بعدا خود آدمي و شود مي فرستاده پيش كه

 دتسعا متاع كه دارد توجه كمتر آدمي. رود مي خودش بعد و فرستد مي متاعهايي و كاالها برود صفري
 توجهي چون و نيست، چيزي نيك عمل جز آخرت و دنيا در خوشبختي  سرمايه نيست، چيزي عمل جز
 بايد باشيم داشته  آخرت به ايمان اگر كه صورتي در گيرد، مي ساده را خود عمل خيلي ندارد اصل  اين به

   آخرت كه بدانيم
  

  پاورقي
  18  /حشر .1
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 نيست، چيزي عمل جز  خانه آن ساختمان و سقف و واردي و در و گل و خشت است، عمل خانه صرفا
 ساختمان مصالح صورت به جهان آن در باشد  نيك اگر دهيم مي انجام دنيا در كه اعمالي همان يعني
 به ما ايمان ناخواسته خداي اگر و يابد مي تجسم جاري نهر و باغ و درخت صورت به و سعادت خانه
 چيزي مهمترين  كه بدانيم بايد هم باز يعني كند نمي فرق لهمسئ صورت باز است ضعيف  آخرت جهان

 اخالق و نيت و فكر و كار طرز ما شقاوت و سعادت اصلي متاع ماست، عمل اوست گرو در ما سعادت كه
 نفس از يعني نفس محاسبه. دادند مي نفس محاسبه دستور مربيان، و اخالق علماي قديم در. ماست
 اينطور وقت  فالن چرا و كردي اينطور جا فالن چرا. نكردي كار چه و يكرد كار چه كه كشيدن  حساب
 اگر دهد، مي قرار تحقيق و بازپرسي و بازرسي  تحت را مأموري كه رئيس و بازرس نفر يك مانند نكردي؟

 احيانا و شود مي توبيخ نه اگر و گيرد مي پاداش بود كرده عمل خوب و داد جواب خوب احيانا عامل
 نفس محاسبه  كه كند تصور چنين كسي است ممكن. بيند مي كيفر و افتد مي زندان به و شود مي  جريمه

 نفس محاسبه خود براي كه ندارد معني  عادي مردم اما و است سلوك و سير ارباب و كشان رياضت كار
 و كرده ار دستور اين ابتكار كه كريم قرآن اوال است، اشتباه تفكر طور اين كنم مي عرض. باشند داشته

 گفتار آغاز در  كه اي آيه در. اند نكرده معين دسته يك مخصوص را دستور اين دين، اولياء  همچنين
 و حساب به دارد ايمان كسي اگر يعني ، داده قرار مخاطب را ايمان اهل همه كرديم ذكر را اش ترجمه
 السالم عليه علي. شدبا داشته نفس محاسبه بايد شود نمي  گم عمل اينكه به و جهان در كتابي

  نفس از: فرمايد مي
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 و كشان رياضت از تنها ديگر  جهان در مگر .بكشند حساب شما نفس از آنكه از قبل بكشيد حساب خود
 ايمان اي ذره كه كس هر پس. كشند مي حساب مردم همه از نه،! كشند؟ مي حساب سلوك و سير ارباب

 آن و كند  مراقبت خود نفس از بايد دارد سرانجام و نوشتسر در اعمال تأثير و جزا روز و حق عدالت به
 گذشتگان و بزرگان: گويد مي اسالمي  اخالق علماي بزرگترين از يكي. بكشد حساب آن از و وانگذارد را

 يا و ندارد ايمان ديگر جهان به اصال يا نيست نفس  محاسبه اهل كس هر كه بود آن بر عقيده را ما صالح
 گويد مي قرآن كه اصلي به باشد داشته اعتقاد و ايمان كسي شود مي چگونه اال و داردن سليم عقل آنكه
 آن به و بيند مي را  عمل آن جهان آن در باشد داشته بد عمل يا نيك عمل انسان اي ذره وزن به اگر

 چه و كرده چه نفهمد و بفرستد  پيش را عمل كاالي حساب بي حال عين در و شود مي ملحق
 نفس محاسبه و مراقبت  عمل كه بينيم مي بنگريم دستور اين به دين و شرع نظر از اگر ما پس"كند؟ مي

 چنين بينيم مي باز بنگريم عقل نظر از تنها هم اگر و ندارد، معين طبقه و معين اشخاص به اختصاص
 دخو از كشيدن حساب عمل اساسا. است عمومي وظيفه يك نفس محاسبه  وظيفه بينيم مي يعني است
 بايد دانشجو نفر  يك. است همگاني و عقالني وظيفه يك باشد ديني و شرعي وظيفه يك آنكه از قبل
 و كرده حاضر خوب را خود درسهاي آيا ببيند و بكشد حساب خود از و باشد داشته خود اعمال به توجه

 احيانا  كه سياستمدار فرن يك. نه؟ يا آيد بر امتحانات عهده از تواند مي و  كرده استفاده خوب خود وقت از
  .خورد مي شكست موردي در يا و بيند نمي پيشرفتي خود كار در

 ٧٣



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

 شايد كند رسيدگي خود  كارهاي و دستورها و فرمانها به بشناسد مسئول را ديگران آنكه از قبل بايد
 خويشتن از يابي خطا صحيح، تربيت و عقل مظهر ترين عالي. بيابد خود خطاهاي در را شكست علت
 و برود فرو خود اقوال و افعال و تمايالت و ها انديشه و افكار ژرف درياي در بتواند انسان يعني است،

 نكند خطا اينكه انتظار بشر از .كند دور خود از را آنها و بگذارد آنها روي انگشت و بيابد را خود خطاهاي
 خطاهاي از نكند، تكرار را دخو خطاهاي كه داشت انتظار بايد بشر از الخطاست، جايز بشر. خطاست

 كه گردد  مصمم و بشناسد را آنها يعني كند؟ استفاده خود خطاهاي از چه يعني. كند  استفاده خود
 در آنها فرق كند، نمي خطا آن و كند مي خطا اين كه نيست اين در مؤمن غير و مؤمن فرق. نكند تكرار
 چندين مؤمن غير اما كند، نمي خطا بار  يك زا بيش كند، نمي تكرار را خود خطاي مؤمن كه است اين
 داريم مسئلت خداوند از. نكند تكرار ديگر بار كه ندارد بصيرت آنقدر باز و خورد مي را كاري صدمه بار
  . بگيريم پند خود لغزشهاي و خطاها از دهد توفيق ما به  كه
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   نفس به ظلم
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 زيادي آيات كريم قرآن در خويشتنم هواي خراب خانه هميشه حباب همچو كه چرا ننالم غير زدست
 كند، نمي ظلم آنها به خداوند همانا: فرمايد مي اينكه مثل كند، مي ياد نفس به ظلم مسئله از كه هست
  ). 1("كنند مي ظلم خودشان بر  خودشان آنها
 به آدمي كه است ممكن چگونه كه آيد مي پيش سئوال  اين. خويشتن به ظلم يعني نفس به ظلم

. بخواهد را خود بد كسي نيست ممكن و شود مي پيدا بدخواهي از ظلم زيرا كند، مي ظلم خويشتن
 كه است درست. جهالت و غفلت يكي است، چيز دو نفس به ظلم علت كه است اين سئوال اين  جواب
 عالما انسان كه است اين سقيا اين الزمه ولي باشد، خود بدخواه تواند نمي آدمي و است بدخواهي ظلم
 نيك  صورت به كه ندارد مانعي اما كند، نمي ظلم خود به هرگز كند مي ظلم اينكه  به توجه با و عامدا

 غالب قضا از. برساند ضرر و شر خودش به و كند بدخواهي خود، به رساندن خير خيال به و خواهي
   همانهاست انسان بدبختيهاي

  
  پاورقي

  70  /توبه .1
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 ناداني و جهالت روي از است، آورده وجود به خود براي خواهي خير نيت با خودش دست به خودش كه
 نپسندد آن دشمن به دشمن :اند گفته لهذا. است  رسانده شري برساند خيري خودش به اينكه خيال به
 او از و نوشت نامه پيغمبر صحابه از يكي به مردي خويش  هواي و مراد به كند خود نفس با خرد بي كه

 بدي  داري مي دوست را او بيشتر همه از كه كس آن به: نوشت جواب در صحابي مرد. خواست اندرزي
 كه است ممكن مگر! است اندرزي  چه اين كه خواست توضيح و نفهميد را جمله اين معني مرد آن .نكن
 است، ممكن بلي: وشتن جواب در صحابي مرد! بكنم؟ بدي او  به آنگاه و بدارم دوست زياد را كسي من

 و جهالت  روي از كه هستي خودت فقط داري مي دوست بيشتر همه از را او كه كس آن از  من مقصود
 و حظ خودت خيال به شوي مي مرتكب  كه گناهاني همه. كني مي بدي خودت به خوبي خيال به ناداني
 خود با خصمانه رفتار و نيدشم جز حقيقت در همه همينها  آنكه حال و رساني مي خودت به اي بهره

 مهم هم آن كه هست هم ديگري علت. است ناداني و جهالت نفس به ظلم علت يك پس .نيست چيزي
. است انگيز شگفت ديگر اين. كند مي بدي خودش به جهالت روي از نه و عامدا علما گاهي انسان. است
 دو بر جهان اين  علتهاي گويند مي ند،دار اي قاعده حكما :كنم عرض اي مقدمه بايد مطلب اين  فهم براي
 علت. است اثر يك موجد و كننده كه عاملي  آن يعني فاعلي علت. قابلي علت و فاعلي علت :است قسم
  .است اثر  پذيرنده كه عاملي يعني قابلي
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 اثر زيرا است فاعلي  علت نقاش خودش آورد، مي وجود به صفحه يك روي بر تابلويي كه نقاشي مثال
 نقش آن روي بر تابلو كه صفحه آن اما و شده، ناشي او دست هنر از و او فكر و او ذوق از تابلو آن يعني
 ديگري  قاعده بعد. آمد نمي وجود به نقاشي آن نبودند اگر ايندو از كدام هر و  است قابلي علت بسته
 فاعل هم تواند نمي چيز يك يعني باشد قابلي علت از غير بايد فاعلي علت هميشه گويند مي و دارند
 بگويد و بگيرد ايراد دوم قاعده به كسي اگر. آن پذيرنده  هم و باشد اثر دهنده هم قابل، هم و باشد

 ما را آن نمونه آنكه حال و قابلي علت هم و باشد فاعلي علت هم چيز يك كه  نيست ممكن چگونه
 كند، مي معالجه را  خودش شخود گردد مي مريض كه هنگامي كه است طبيب آن و كنيم مي مشاهده

 هم و است فاعل هم كه است چيز يك اي كرده  خيال كه اي كرده اشتباه اينجا در تو :گويند مي جواب در
  است شخص يك اينكه عين در انسان يك اما است، انسان يك طبيب  يك كه است درست. قابل
 ديگر سوي يك از و ،گردد مي ريضم دارد مزاج و دارد بدن چون جمله آن از دارد، مختلف هاي جنبه
 هم باز پس كند، مي معالجه را او بدن كه اوست فكر و علم اين دارد، پزشكي اطالع و علم و دارد فكر

 ،كند ظلم خودش به خودش انسان نفر يك كه است ممكن چگونه كه سؤال اين. است قابل از غير فاعل
 شود داده بايد اينجا در كه  هم جوابي و است السؤ همان نظير عينا مظلوم، هم و باشد ظالم هم خودش

 و دارد عقل هم انسان يعني كند، مي ظلم خودش به انسان گويند مي اينكه. است جواب همين نظير عينا
  كردن اطاعت سپس و گرفتن ياد و علم كه را عقل حق كند، مي ظلم عقلش به  شهوتش شهوت، هم

  پامال است
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 در گويد، مي دروغ نفر  يك مثال. كند مي ستم وجدانش و ضمير و قلب بر هوسش و هوا يعني كند، مي
 دروغ كه اي فروشنده. باشد طرف براي اي فايده مفيد است ممكن اي جنبه از است، جنبه دو دروغ اين
 پولي و شود مي عايدش منفعتي ناچار زند مي گول را طرف و گويد مي زيادتر را جنس قيمت و گويد مي
 همه شود، مي آب و نان شود، مي لباس برايش كند، مي كمك او مادي حيات به پول ود،ر مي جيبش  به

 دروغ دهد نمي اجازه وجدانش دارد، ملكوتي ضمير و وجدان حال عين در آدم همين اما شود، مي چيز
 به پس سازد، مي ضعيف و پژمرده را آن و زند مي لطمه خود وجدان  به گفت دروغ كه وقتي بگويد،
 ديگري به  كه حال عين در او كند، مي ستم ديگران به كه كسي حالت است همچنين. كرده  ظلم خودش

 و عقل جنگ به كه است اين مثل كند، مي ايجاد سياهي و تيرگي و قساوت خود قلب در كند مي ظلم
 اثر رد يا زيرا خواند، مي"خويشتن بر ظالم"را بشر هميشه كريم  قرآن كه است اين. است رفته خود قلب

 ستم خود انسانيت و قلب و عقل بر هوس و هوا و شهوت طغيان اثر در يا و كند مي ظلم برخود  جهالت
  .دارد مي روا
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  توبه
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 بنده بازگشت و توبه به راجع  بحثي فرمود، موعظه و خواند مردم براي كه اي خطبه آخرين در خدا رسول
. پذيرد مي را او توبه خداوند كند توبه مردنش از قبل سال  يك كس هر :دفرمو كرد، گناه و معصيت از

 از قبل  ماه يك در اگر است، ممكن هم سال يك از كمتر در و است زياد سال يك :فرمود خودش بعد
 هم ماه يك از كمتر در و است زياد هم  ماه يك :فرمود باز. پذيرد مي را او توبه خداوند كند توبه مردنش
 روز يك :فرمود باز. پذيرد مي را او توبه خداوند كند توبه مردنش از  قبل روز يك كسي اگر است، ممكن

 كند توبه مردنش از  قبل ساعت يك در كسي اگر است، ممكن هم روز يك از كمتر در و است زياد  هم
 ممكن هم تساع يك از كمتر در و است زياد هم  ساعت يك :فرمود باز پذيرد، مي را او توبه خداوند
 را او توبه خداوند كند پيدا توبه توفيق مردنش از قبل لحظه يك كسي اگر :فرمود وقت اين در است،
 واقعا اي بنده كه نيست  ممكن البته و است، خداوند سوي به بنده واقعي بازگشت و رجوع توبه. پذيرد مي
  رها رفته مي كه را كج راه حقيقتا و
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 فقط نه بيايد خداوند سوي  به خود روح و باطن عمق از و گردد باز تقيممس و راست راه سوي به و كند
 را توبه اساس و ركن كه چيزي آن. نپذيرد خود رحمت جوار در را او خداوند و - اضطرار و اجبار دليل به

 و ندامت هست، كه چيزي است، گناه ترك به تصميم و بد كار از پشيماني و ندامت دهد، مي تشكيل
 كه است  كاذب تصميمهاي و پشيمانيها نوع يك :است نوع دو گناه ترك به تصميم و  گناه زا پشيماني

 كه كند مي آرزو و شود مي پشيمان گردد مي مواجه قانون چوب و كيفر با كه هنگامي كاري خطا آدم هر
 شمچ جلو را كيفر كه كسي هر. چشيد نمي را كيفر اين حاال تا بود نكرده را زشت عمل آن كاش اي

 گناهكار شخص همان خود. بگيرد گناه به تصميم تواند نمي بيند مي را كيفر  كه حال آن در ببيند خود
 مرتكب اول همان از ،ديد مي آماده و حاضر را آن و افتاد مي كيفر به چشمش اگر گناه ارتكاب حين در

 منزله به و اضطرار و راجبا به شبيه چيزي گناه  ترك آنگاه و چشم جلو در كيفر ديدن. شد نمي گناه
  آدمي كه گردد مي محسوب اختيار و تصميم و توبه آنوقت گناه ترك. است اختيار حد از خارج امري
 به يا و آينده كيفر مالحظه به  آنگاه و بداند غايب و نسيه را گناه كيفر و ببيند حاضر و نقل را گناه خود
 آن ارتكاب از كند مي گناه خود در كه پليدي و تيزش احساس  مالحظه به يا و آينده ثواب و اجر خاطر
 و ارشاد، و صالح سوي به گناه از واقعي بازگشت و جدي انصراف يعني حقيقي توبه. گردد  منصرف گناه

 خداوند البته نباشد حاضر و نقد كيفر  مشاهده معلول و باشد واقعي و جدي انصراف، اگر كه است بديهي
  به متعال
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 دنيا همين در يكي :شود نمي  پذيرفته موطن دو و موقف دو در توبه. پذيرد مي را نآ خود واسعه رحمت
 دارد توبه صورت گيرد مي خود به وقت اين در انسان كه  حالتي حقيقت در و باشد، رسيده كيفر كه آنگاه
 قوبتع دچار كه گذشته اقوام از بعضي درباره 85 آيه مؤمن مباركه سوره در. ندارد  توبه حقيقت ولي
 آورده ايمان  يگانه خداي به كه داشتند اظهار ديدند را ما سخت عقوبت همينكه: فرمايد مي شدند الهي
 ايماني و توبه اينچنين ولي. ريختيم دور  به بوديم ساخته خداوند شريك كه را چيزهايي آن تمام و ايم
 از است سنتي اين. بخشيد نخواهد سود آنها حال به هرگز شود پيدا  سخت عقوبت مشاهده از بعد كه

 قرآن در نيز فرعون درباره .اند كرده زيان موقف و موطن اين در كافران و است بوده هميشه كه خداوند
 رهبري به آنها كه هم حالي در. داشت نمي بر اسرائيل  بني سر از دست فرعون كه است آمده كريم
 در. شد غرق و كرد تعقيب را آنها دريا در كه تآنوق تا كرد تعقيب را آنها باز شدند  خارج مصر از موسي

 تسليم و آوردم ايمان هم من اند آورده ايمان  آن به موسي قوم كه يگانه خداي به :آورد بر فرياد حال آن
 موقف. بودي فسادگر آدمي پيش اي لحظه تا آنكه حال و! وقت؟ اين در و حاال :شد گفته او به. هستم او

 پشيماني و توبه ديگر رفت جهان  بدان آدمي همينكه. است آخرت جهان شود ينم پذيرفته توبه كه دوم
 كه جهت بدان بلكه بيند مي مشهود و حاضر را كيفر آدمي آنجا در كه جهت بدان تنها نه ندارد، سودي

  تكامل و حركت و تصميم تغيير و عمل ديگر آنجا در
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 حالت همان در هميشه براي  رفت كه مقام هر و درجه هر با و حالت هر به آنجا در كس هر ندارد، معنا
 پيدا واقعي انصراف و توبه هم آنجا در. كند ايجاد تغييراتي و تصميماتي خودش در تواند نمي و است باقي
 طبيعت درخت ميوه آدمي. گردد نمي واقع قبول مورد و شود مي پيدا واقعي انصراف اينكه  نه شود نمي
 كند، مي تغذي درخت همان رگهاي و ريشه راه از و درخت  همان طريق از است درخت در تا ميوه. است
 علت به همينكه  ولي كند، مي استفاده حرارت و هوا و نور از خورد، مي آب گيرد، مي خود  به را زمين مواد

 ديگر شد قطع درخت با اش رابطه ميوه  آن كندن علت به يا و معلوم مدت و اجل گذشتن و شدن رسيده
 از نارس و كال اگر است، بسته چيز همه و آفت با مبارزه و اصالح و ترقي و تكامل راه ميوه ناي براي

 دادن آب طريق از ديگر كرده پيدا افسردگي و پژمردگي اگر و نيست، پذير چاره ديگر شده جدا  درخت
 را حال مينه طبيعت جهان در هم انسان .كرد اصالح را پژمردگي آن شود نمي درخت آن به هوا و نور و

 اما و نشده، جدا و است طبيعت درخت روي كه است وقتي تا بكند بايست  كه تكميلي و اصالح هر دارد،
 هم را نكته اين البته. است  بسته او روي به اصالح راه ديگر شد جدا مرگ دست با درخت اين از همينكه

 عين در است كوتاه خود تكميل و اصالح از دستش  جهان آن در آدمي چند هر كه داشت نظر در بايد
 همينكه :فرمود خدا رسول. رسد مي او به رحمتهايي جهان اين از اسباب از سببي واسطه به گاهي حال
 كلي به  سيئات ستونهاي همچنين و حسنات ستونهاي شود، مي بسته وي عمل دفتر ميرد مي  آدمي
  گردد مي بسته
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 بعد خدا بندگان كه باشد  گذاشته باقي خود از خير سسهمؤ يك آدمي اينكه يكي :چيز سه ناحيه از مگر
 ديگر باشد، كرده تأسيس مسجدي يا مدرسه يا بيمارستان  اينكه مثل گردند، منتفع مؤسسه آن از او از

 مند بهره  علمي اثر آن از معرفت و علم طالبان بعدها كه باشد گذاشته يادگار به خود از علمي اثري اينكه
 طلب وي براي مردن از بعد كه باشد  گذاشته باقي مؤمن و درستكار و صالح فرزنداني اينكه سوم شوند،
  .نمايند مغفرت
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   آدمي آرامت حافظ نيازي، بي و استغنا
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 دهي قرار خوبي و انعام مشمول را او و كسي به كني نيكي اگر: فرمايد مي السالم عليه علي اميرالمؤمنين
 نسبت اگر و ،بود خواهي فرمانده او به نسبت تو و تو فرمان در و تو احسان رهين باشد كه هر كس آن
 شخصي و او مانند نيز تو باشد مقام هر  داراي و باشد كه هر كس آن بورزي نيازي بي و استغنا كسي به

 هر كس آن كني استمداد و بخواهي حاجت او از و بورزي نياز كسي  به نسبت اگر و بود خواهي او مثل
  ).1("بود خواهي او دست زير و او رهين و او بنده تو باشد كه
. است شرافتمندانه زندگي و آزادگي و شرافت و عزت به مربوط است ظاهر چنانكه بزرگ كلمات اين
 زنداني و زنجيري هيچ و نيست شرافت و عزت احساس از تر بزرگ موهبتي جهان اين در انسان براي
 ، است ديگران بنده و مقهور و اسير زندگي در نمايد احساس كه نيست اين از تر هكنند خرد و باالتر
   اجرا خود اراده بجاي را ديگران اراده و بگيرد خود عقيده بجاي را ديگران عقيده است ناچار

  
  پاورقي

   584 ص 2 / ج تهران، دانشگاه چاپ غررالحكم، .1
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 احترام ديگران آرزوهاي و  هوس و هوا به كند، عمل خود نقشه و فكر بجاي را ديگران نقشه و فكر كند،
 بر دارد ترجيح بسي رفتن خاك زير و مردن آزادمردان،  براي. بدهد ستم و اسارت و ذلت به تن بگزارد،
 عليهما  علي بن حسن برومندش فرزند به اميرالمؤمنين. كنند زندگي بنده و اسير و ذليل و خوار اينكه
  ).1("است آفريده آزاد و حر را تو خداوند نباش، ديگران بنده هرگز: فرمايد مي السالم

 معاويه سپاه شدند نزديك يكديگر به معاويه سپاه و السالم عليه علي سپاه همينكه صفين جنگ آغاز در
 خود براي را اين و شدند آب از آنها استفاده مانع و گرفتند  علي سپاه بر را آب جلو و كردند دستي پيش

 ايم آمده ما كه فرستاد  معاويه براي اي نامه و پيغام رسيد، السالم عليه علي به خبر. گرفتند  نيك فال به
 پيش تو و بكشد خونريزي و كشتار به كار نگذاريم و كنيم حل را اختالف مذاكرات طريق از بتوانيم بلكه

  زمينه تو اينكه از هگذشت فرستادي، آب استفاده از جلوگيري براي را  خويش سواران و كردي دستي
 از جلوگيري براي را خويش سواران و كردي خراب خويش عمل اين با را آميز مسالمت مذاكرات
 عمل به دست و شدي خارج انسانيت و مردانگي  قانون از تو اينكه از گذشته و فرستادي، آب استفاده

 از اگر كه بدان بگيري كمك خودت سپاه براي من سپاه تشنگي از  خواهي مي و زدي اي ناجوانمردانه
 نخواهند تو اجازه منتظر و نشست نخواهند من ياران و اصحاب نشوي منصرف خود ناجوانمردانه  تصميم
  . ساخت خواهند دور آب از را تو سپاه و را تو مردانه ايستاد،

  
  پاورقي

  31 نامه البالغه، نهج .1
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 در سخنان اين كه بود شده مغرور و مست نانچ دانست مي فتحي خود براي را كار اين كه معاويه ولي
 شرافتمندي و آزادگي حس چنان جمله چند با السالم  عليه علي كه بود اينجا. نكرد تأثيري او روح

 آنها  به. آوردند در خويش تصرف به را آب محل زماني اندك در كه كرد تحريك را خود ياران و اصحاب
 آنها ناداني و جهالت از و كرده جمع خود دور را نادانان و گمراهان از گروهي معاويه همانا: فرمود

 اين همانا شويد؟ سيراب توانيد مي وسيله چه به دانيد مي آيا. است گرفته شما بر را آب و كرده استفاده
 هست مردني. شويد سيراب گوارا آب از خودتان تا كنيد سيراب گمراهان اين كثيف  خون با را شمشيرها

 است اين در زندگي و باشيد، محتاج و محكوم و مغلوب و بمانيد زنده كه است اين در ردنم. اي زندگي و
  ). 1("غلبه و ظفر و فتح با ولي بميريد كه
 علي ياران. افتاد دور  آب محل از دشمن زماني اندك در و كرد بپا غوغايي آتشين هاي جمله اين

 به دست هرگز من فرمود نشد، راضي علي ولي شوند  دشمن برداشتن آب مانع و بكشند انتقام خواستند
 آن از گفتار اول در كه هايي جمله ضمن در السالم عليه علي. زنم نمي ناجوانمردانه  كارهاي گونه اين

 كند، مي  اشاره كند مي حفظ را انسان شرافت و منشي آزاد حس كه طريقي و راه به ، كرديم نقل حضرت
   مردم بخششهاي و عطايا كردن  قبول و احتياج همانا سازد مي يراس را بشر كه چيزي آن :فرمايد مي
  

  پاورقي
  51 خطبه البالغه، نهج .1
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 بي همانا و كند مي دار لكه را انسان شرافت كه است كردن دراز آن و اين پيش دست و احتياج. است
 و كار كه استج همين از و است، آدمي شرافت و عزت و كرامت حافظ كه است نداشتن احتياج و نيازي
 پيدا محترمي و مقدس مقام كند مي رفع خودش نوع ابناي از را انسان احتياج  كه چيزي هر و كسب
. كند نگهداري را آدمي  حيثيت و آبرو كه چيزي آن از تر محترم و تر مقدس چيزي چه زيرا كند، مي
 مانند باشي داشته يتحر و باشي آزاد خواهي مي اگر: فرمود كه شده داده نسبت حضرت آن به ايضا

 قطع آدم  فرزندان جميع ثروت و مال از را خود آرزوي و اميد كن، كار و بكش زحمت  غالمان و بندگان
 پيشنهاد تو به كسبي و كار اگر . باش نداشته ديگران اندوخته و ثروت و مال به طمع چشم هرگز كن،
 اندازه به چيز هيچ زيرا كند، مي پست ماعاجت در مرا مقام و درجه و است من شأن كسر كار اين نگو شد

 و حقير و پست را انسان كند مالي استمداد ديگران از و باشد داشته تقاضا و توقع ديگران از انسان اينكه
 كسي مال به طمع چشم و بورزي استغنا و نيازي بي ديگران به نسبت كه وقتي تا تو. كند نمي خوار

 مردم همه از باشي نداشته تقاضا و توقع كسي از و نخواهي  ههدي و عطيه احدي از و باشي نداشته
 زندگاني سنگيني كه كسي آن است دور خدا رحمت از: فرمود خدا رسول). 1("بود  خواهي بلندقدرتر

  ). 2("بيندازد اجتماع  دوش روي را خود
  

  پاورقي
  )ع (علي به منسوب رباحي مضمون .1
  72 ص ،5 ج كافي، اصول .2
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 در كه  است كسي مانند برد مي رنج و كشد مي زحمت خود عائله براي كه كس آن: است رديگ حديث در
  .)1("كند مي جهاد خدا راه
  

  پاورقي
  88 ص ،5 ج كافي، اصول .1
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   زهد حقيقت
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 صفيه و هحبيب و رسوله و عبداهللا  علي والسالم الصلو و اجمعين الخالئق باري العالمين، رب هللا الحمد
  ). 1(» هويه اتبع و االرض الي اخلد لكنه و بها لرفعناه شئنا لو و «. الطاهرين آله و محمد
 كه بود مطلب اين اطراف در بود، دنيا و دين رابطه و دين نظر از دنيا موضوع اطراف در) 2(ديشب سخن
 امور در شدن سست و زندگي از شستن دست مقصود آيا چيست؟  دين نظر از دنيا ترك و زهد معناي
 بلكه نيست، شدن سست يا و شستن دست مقصود شد عرض است؟ ديگر چيز مقصود يا و است زندگي
 مطامع بر اخالق و فضيلت  داشتن مقدم بر مبني زندگي در خاص اصول نوع يك بردن كار به مقصود
  . است مادي

  
  پاورقي

  176  /اعراف .1
   ].است آمده گفتار بيست كتاب در نظر مورد گفتار [ .2
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 و مذموم دنياي از مقصود گويند مي. بدهم بيشتري توضيح مطلب همين اطراف در خواهم مي امشب
 و ثروت و مال است، بد دنيا به محبت و عالقه نيست، بد دنيا ، دنياست به محبت و دنيا به عالقه مردود
 عبارت دنيا خود زيرا است، بد اينها به محبت و اينها به عالقه نيست، بد فرزند و زن و قدرت و مقام
 از است عبارت حيوان، و نبات و جماد و ستاره و خورشيد و ماه و زمين نام به الهي مخلوقات اين از است
 همينها به قرآن در خداوند و هستند خدا مخلوقات همه اينها اينها، امثال و ثروت و مال و فرزند و زن

 به محبت و عالقه است مردود و مذموم كه  چيزي آن پس د،باش بد تواند نمي كه اينها خورد، مي قسم
 يعني كنيد ترك را دنيا اينكه معناي كرد، ترك بايد را عالقه همان و امور، اين خود نه است امور اين

 و اشكال ضمن در كه توضيحي يك با اما است خوبي بيان بيان، اين. كنيد ترك را دنيا محبت و  عالقه
 و كرد رها بايد و  است بد دنيا خود بگوييم كه كند مي فرق چه كه است اين اشكال. كنم مي عرض  جوابي

 اين مواد و موجودات خود كه طوري همان زيرا است، بد دنيا محبت و دنيا به عالقه بگوييم آنكه يا
 طور همين اند نيامده وجود به حكمت بدون و اند مقدس جهت اين از و هستند خدا مخلوق جهان
 و خداست آفريده  هست موجودات اين به نسبت انسان وجود در كه هم هايي غريزه و ميلها و ها عالقه
 سرشت در كه طوري همان گذاشته، آدم  سرشت در را زندگي به عالقه و ميل خدا نيست، حكمت بدون
 چهي و دهد ادامه خود زندگي به نبود حاضر كس هيچ نبود عالقه و ميل اين اگر گذاشته، جانداري هر

  خدا كرد، نمي دفاع خود از و داد نمي ادامه زندگي  به حيواني
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 قدرت و عزت به ميل خداوند بماند، باقي نسل كه آن براي داده قرار آدمي دل در را فرزند و زن به عالقه
 انسان در كه ديگر ميل هر و زيبايي به ميل و علم كسب  به ميل همچنين و داده، قرار انسان در را

 است، بد گفت شود نمي خدايند مخلوقات كه را عالم مواد و موجودات خود  مچنانكهه پس. هست
 از عضوي هيچ كه طوري  همان و نيست، بد هست امور اين به نسبت انسان در كه ميلهايي و ها عالقه

 بي و لغو بدن در نسجي هيچ و اي رشته هيچ ،مو از تر باريك رگ يك و مو يك حتي انساني اعضاي
 همين نيز روحي محبتهاي و ها عالقه و روحي هاي رشته نيست، بدن در زائد عضو هيچ و ستني حكمت

 ترك معناي به دنيا ترك پس نيست، روح در زائد عالقه و ميل هيچ نيست، زائد هيچكدام است، طور
 :ضيحتو و جواب اما و. اشكال اين دارد، دنيا خود ترك كه دارد را اشكالي همان هم دنيا محبت و عالقه

 آن نيست، فطري ميل و عالقه آن است، مذموم دنيا محبت و دنيا عالقه گويند مي اينكه از مقصود
 و « :شده ذكر خداوند حكمت نشانه و آيت عنوان به محبتها و ها عالقه اين  كريم قرآن در. است ممدوح

 الهي آيات از). 1(» رحمة و موده  بينكم جعل و اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان آياته من
 و مايل يكديگر به را شما و بگيريد آرام آنها با تا آفريد جفت شما خود جنس از شما براي كه است اين

  . ساخت مند عالقه
  

  پاورقي
 .1  21  /روم
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. آنها نقص نه بود آنها كمال  اين و بودند سرشار و مند بهره محبتها اين از اولياء و انبياء خود بعالوه
 « :گفت مي نماز و عطر و زن مورد در حضرت آن هم و ، داشت مي دوست را خود فرزندان اكرم غمبرپي

 دوست را چيز سه دنيا اين در. »هالصلو في عيني قرش و النساء و الطيب :ثالث دنياكم من الي حبب
 آدمي واقعا اگر. نيست ها عالقه اين ترك مقصود پس. نماز در چشم روشني و زنان و خوش بوي دارم، مي
 نداشته  دوستاني باشد، نداشته كس هيچ و چيز هيچ به نسبت عواطفي و احساسات  هيچ كه شود پيدا

 آن از فقط بكنيم هم فرض و باشند سنگ و چوب مثل بلكه بيگانه مثل نظرش در هايش بچه باشد،
 اگر. است ناقص ست،ني كامل اين هستند، خدا مخلوقات از مخلوقي كه باشد داشته عالقه آنها به جهت

 احساساتش با بود مساوي اسماعيل به نسبت احساساتش كند قرباني را خود فرزند شد حاضر كه ابراهيم
 قرباني با بوده مساوي شود، نمي  محسوب كمالي دادن، فدا براي شدنش حاضر پس گوسفند، يك با

 خدا راه در را خود نزديكان و برادران و فرزندان كه الشهداء سيد حضرت همچنين و گوسفندي، كردن
 مقصود نيست،  اين مقصود. نداشت زيادي اهميت فداكاري اين نداشت آنها به خاصي عالقه اگر كرد، فدا
 به كه السالم عليه علي اميرالمؤمنين  كلمات از همچنين و كريم قرآن خود از كه است ديگري چيز

  :فرمايد مي عمران آل سوره در. شود مي استفاده شديم بحث  اين وارد حضرت آن كلمات مناسبت
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 الخيل و الفضة و الذهب  من المقنطره القناطير و البنين و النساء من الشهوات حب للناس زين «
 از چيز چند آيه اين در). 1(» الماب حسن عنده اهللا و الدنيا  الحيوه متاع ذلك الحرث و االنعام و المسومة
 اسبهاي نقره، و طال انباشته پولهاي فرزند، و زن :شده  برده نام تدنياس در آدمي عالقه مورد كه اموري
 هم مذمت و انتقاد مقام در آيه اين و زرع، و كشت و پايان چهار اند، حشمت و  جالل مظهر كه عالي

 و زن خود را؟ امور اين خود كند؟ مي  مذمت را چيز چه كند، مي ذكر را مردود و مذموم دنياي هست،
  دل را؟ چيز چه پس نه، هم را آن را؟، امور اين به ميل و عالقه. نه را؟ زراعت و اسب و ثروت و فرزند
 اينها ماوراء از كردن غفلت و اينها به بودن قانع و راضي را، امور اين به بودن سرگرم و بودن خوش

 كرده، بيخود خود از و ربوده را آنها و كرده جلوه اينها نظر در عاليق  اين"» الشهوات حب للناس زين".را
 چيزي اين جز زندگي كنند مي  خيال كنند، نمي فكر امور اين غير درباره و اند سرگرم و دلخوش اينها  به

) » العلم من مبلغهم ذلك" (شده اين اينها سطح و فكر حد نيست، اينها از غير داشتني دوست نيست،
 نبأ عليهم اتل و «: فرمايد مي پيچيد سر اخد اطاعت از مادي منافع خاطر به كه عابدي مرد درباره). 2(

   را خود آيات كه مرد آن داستان) 3("» الغاوين من فكان الشيطان  فاتبعه منها فانسلخ اياتنا اتيناه الذي
  

  پاورقي
 .1  14  /عمران آل

  30  /جمن. 2
  175  /اعراف .3

 ٩٥



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

 شئنا لو و"شد گمراهان از او و كرد  الدنب را او شيطان و ساخت جدا خود از را آنها او و داديم تعليم او به
  ) 1("» هواه اتبع و االرض  الي اخلد لكنه و بها لرفعناه

 طبيعت و زمين به را خودش او اما داديم، او به كه آياتي  آن با برديم مي باال را او خواستيم مي ما اگر
 ان « :فرمايد مي يونس ورهس در. شد خود هوس و هوا تابع و كرد بند محكم را خود چنگالهاي و چسباند
 ماويهم اولئك غافلون، اياتنا عن هم الذين و بها اطمانوا و الدنيا  بالحيوه رضوا و لقائنا يرجون ال الذين
 و  قانع و راضي دنيا زندگي به و ندارند را حق مالقات آرزوي و اميد كه آنها). 2(» يكسبون كانوا بما النار

 از. باشند مي آتش اهل فكر طرز آن بر و مبتني اعمال واسطه به آنها اند گرفته آرام آن به و اند سرگرم
 سرگرم دين، نظر از است مردود و مذموم كه چيزي آن كه شود مي فهميده طور اين آيات اين مجموع
 چسبيدن و بستن طبيعت به را خود و اخالد است،  آخرت و خدا از ماندن غافل و امور اين به شدن
 و محبت مذموم، دنياي"گويند مي اينكه پس. است كردن اكتفا و گرفتن آرام و شدن عقان و راضي است،
 و كردن اكتفا و شدن قانع و شدن دلخوش  معناي به معنا، اين به اما است درست"دنياست به عالقه

   است، مذموم دنيا بر توقف. عاليق اين ماوراء از بازماندن
  

  پاورقي
  176  /اعراف .1

 7 / يونس .2  8 و
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 الدنيا انما و « :فرمود  السالم عليه علي كه است مذموم جهت اين است، مذموم فكر سطح بودن پايين
  ).1 (» االعمي بصر منتهي

 حجاب از ديد شعاع نكردن نفوذ كوري، است؟ بد چيز چه پس. است كور آدم ديد شعاع نهايي حد دنيا
 و ذكرنا عن تولي من  عن فاعرض « :فرمايد مي يمكر قرآن. ماديات به فكر بودن محدود باالتر،  به طبيعت

  ).2 (» العلم من مبلغهم ذلك الدنيا، الحيوه اال يرد لم
 هدفي و غرض دنيا زندگي  همين جز و است برگردانده رو ما ذكر از كه كس آن از برگردان را رويت
 عالقه دنيا، امور به عالقه. است پايين فكرشان سطح است، همين فكرشان سطح و علم حد اينها ندارد،

 زندگاني چرخش و گردش وسيله است، الهي فطرت و سنت قدرت، و جاه و ثروت و مال و فرزند و زن به
 دنيا زندگاني  براي نه ديگر خوابد، مي انساني اجتماع بشر، از شود گرفته عاليق اين اگر است، جهان اين

 بر متوقف آدمي حيات و زندگي كمال و ندگيز حركت آخرت، زندگي براي نه و ماند مي باقي اي زمينه
   و رضايت و عاليق  آن به شدن سرگرم اما و است، عاليق آن
  

  پاورقي
  131. خطبه البالغه، نهج .1

 29 / نجم .2  30 و

 ٩٧



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

 ركود موجب است، مزاحمت  موجب نيست، ترقي و پيشرفت موجب تنها نه آنها به كردن اكتفا و قناعت
 بيش حيواني اينها، بر است شده واقف و شناسد نمي را چيزي عاليق اين جز كه بشري است، توقف و

 خود  روحي مقامات و روح حسب به را دنيا كه است كسي آن كيست؟ دنيا تارك و زاهد پس. نيست
 موجب است، سكون و توقف و ركود ] موجب [ اينكه از گذشته. است رسيده آخرت به و كرده طي

 قادر طمع آيا كند؟ اداره را دنيا تواند مي هم حرص كنيد مي گمان آيا. است زندگي همين خود خرابي
 زن و پرستي شكم آيا بدهد؟ نظم جهان به  است قادر شهوت و خشم آيا بچرخاند؟ خوبي به را دنيا است

 زندگي به بودن قانع و بودن دلخوش از است تعبيراتي اينها همه  كه پرستي جاه و پرستي پول و پرستي
 زندگي وقتي بشر بدهند؟  سعادت بشر به قادرند اينها آيا چيزها، اين در ميلها و تمايالت مركزت و دنيا
 عاليق اسير اگر نباشد، دنيا عبد و غالم كه شود مي  فاضله مدينه اش مدينه و كند مي اداره خوب را دنيا
 به عبوديت  طوق و شد ندهب اگر و دهد، مي قرار خود تابع و خود مسخر را موجودات  آن ناچار نبود دنيا

 از اخالقي پستيهاي همه. است طبيعت  خروشان درياي امواج تابع است زنده او ] تا [ انداخت گردن
 و اعتنايي بي معلول انساني عاليه فضايل همه و است  پرستي دنيا از ناشي ظلم، و تملق و ريا و دروغ
 داشته  گذشت و باشد شجاع تواند نمي مادي و پرست دنيا آدم. دنياست زندگاني  به قناعت عدم و زهد

 كلمه صحيح معناي به زاهد. باشد  داشته آزادگي و حريت تواند نمي باشد، داشته عفت تواند نمي باشد،
 خور ريزه احيانا و كند مي زندگي پرستان دنيا درجه درون در كه منفي ضعيف شخص يك معناي به نه

   به بلكه آنهاست،  طفيلي و آنها خوان
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 فراق از اينهاست، از باالتر فكرش سطح و علم حد كه كسي. است پرستان دنيا درجه فوق مردي معناي
 پيدا آزادگي و حريت شود، مي جرئت با و شجاع ،ندارد باك دنيا شدن بيش و كم از ترسد، نمي دنيا
 روحي اول خاصيت جهان فداكاران. كند مي پيدا فداكاري و گذشت كند، مي پيدا تقوا و عفت كند، مي
 السالم عليه علي اميرالمؤمنين مقدس شخص خود. بودند  كلمه صحيح معناي به زاهد كه بود اين شان
 همه مروت، و وفا و كرم و سخا و حريت و شجاعت و تقوا و عدالت بود، بشري فضايل از اي مجموعه كه
 نفس كرامت و شرافت و را خودش ييعن ،بود دنيا به اعتنا بي درجه ] اعلي [ در چون بود كرده جمع را

  كل عن نفسك اكرم و «: فرمايد مي حسن امام به وصيت در. دانست مي باالتر فيها ما و دنيا از را خود
 قد و غيرك عبد تكن ال و عوضا، نفسك من تبدل بما تعتاض لن فانك الرغائب الي ساقتك ان و دنية

  ) 1(" بشر اال ينال ال خير خير ما و حرا، اهللا جعلك
 هميشه خودت در را بزرگواري و شرافت  احساس بشمار، باالتر و تر محترم پست كارهاي از را خودت
 و فروختي را خودت اگر كه نكن اعتنا تو ولي بزنند چشمك تو  به است ممكن مطامع دارد، نگه زنده

 و طرف يك دنيا متما كرد، نخواهد پر را او جاي چيزي دادي دست از را خود روحي و  اخالقي شخصيت
 كه نساز غير بنده را خود شود، نمي برابر  اين با او طرف، يك معنوي و عقلي كرامت و روحي شرافت
  . ندارد فايده بيايد دست به كاري زشت راه از كه منفعتي  آن آفريده، آزاد را تو خداوند

  
  پاورقي

  31 نامه البالغه، نهج .1
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 نفسه فيها باع رجل :رجالن فيها الناس و مقر، دار ال ممر دار الدنيا «: فرمايد مي السالم عليه علي ايضا
  )1(" فاعتقها  نفسه ابتاع رجل و فاوبقها،

 بازار اين در مردم ليك ماند، نمي باقي او در جاويدان  كسي و است گذشتنگاه حال هر به دنيا :فرمايد مي
 و اسير و فروشند مي را خود بازار اين در دسته يك :اند دسته دو كنند مي عبور و آيند مي كه دنيا

 در روند مي دنيا اين از  دسته يك سازند، مي آزاد و خرند مي را خود ديگر دسته ويك كنند مي محبوس
 خداوند جز كس هيچ بنده كه حالي در روند مي  دسته يك و دارند گردن در بندگي قيد هزار كه حالي

 مال، بنده  نه و اند جاه بنده نه غضب، بنده نه و اند شهوت بنده هن و سيم بنده  ونه زرند بنده نه نيستند،
  . است همين زهد حقيقت. اند آزاده و آزاد

  
  پاورقي

  133 حكمت البالغه، نهج.1
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   تكلف از پرهيز و زيستي ساده
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 به را خود او با معاشرت در است مجبور آدمي كه است كس آن دوستان بدترين: كه است حديث در
 وي خصائص از كه اند نوشته مورخين) آله و عليه اهللا صلي (اكرم رسول درباره .اندازد تكلف و زحمت
 غذا تكلف بي و ساده گفت، مي سخن  تكلف بي و ساده كرد، مي زندگي تكلف بي و ساده كه بود اين يكي
 جامه تكلف بي و ساده بسيار باشد معطر و نظيف و پاكيزه  هميشه بود مقيد كه اين عين در خورد، مي
 اصولي زندگي، كه نيست شك. بود تكلف از پرهيز و سادگي حضرت آن زندگي اصول از يكي پوشيد، مي
 تبديل نكند حكومت حدود و اصول  زندگي بر اگر. كرد رعايت را حدود و اصول آن بايد و دارد حدودي و

 محترم را الهي حدود كه كند مي تصريح نكته اين به مخصوصا كريم قرآن. جنگلي زندگي به شود مي
  آن كه اند داشته اصولي اول درجه در كه هستند آنها بشريت بزرگان. نكنيد تجاوز آنها از و بشماريد

  اند، شمرده مي محترم را اصول
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 ميان در كه دليل بي عادات و تكلفات و قيود سلسله يك بين و زندگي اصول بين است فرق خيلي ولي
 و آسايش و گشايش موجب زندگي اصول. سازد مي ناگوار و دشوار آنها بر را زندگي و شود مي پيدا مردم
 اهللا صلي (اكرم رسول كه گفتيم. است ناراحتي و باري سنگين موجب تكلفات و قيود  ولي است، رفاه
 قبل صبح روز هر بود، مقيد پاكيزگي و نظافت اصول به حال عين در و پوشيد مي لباس ساده) آله و عليه

 او. آمد نمي بيرون خانه از ببيند را خود آينه در و كند مرتب را خود موي و صورت و سر و جامه  آنكه از
 خود عزيز وقت از مدتي كه بود كرده درست تكلفاتي خود براي نه و بود القيد نظافت اصول به نسبت نه
 دسته  يك. تفريطي هستند ديگر مردمي و افراطي هستند مردمي ولي. كند تكلفات و قيود آن صرف را

 و تنبلي اند، شده الابالي و القيد چيز همه به نسبت يكباره كه اند زده حدود و قيود به پا پشت چنان
 عادات و رسوم و آداب ميان در را خود قدري به عكس بر ديگر دسته و اند، داده قرار خود شعار را بيكاري
 ديگر قيد هزارها و پوشيدن جامه براي قيد هزارها و خوردن غذا يبرا قيد هزارها اند، ساخته  محبوس

 و سنگين خود براي را زندگي كه اند ساخته مسافرتها و عروسيها و مهمانيها و پذيراييها و معاشرتها براي
 از بتوانند تا بسازند عروسك يك شكل به را خودشان تا كنند صرف وقت بايد ساعتها اند، كرده ناگوار
 و قيد هزاران با شكستني موجود يك يا و كاغذي موجود يك مثل هم بعد و نهند بيرون مقد خانه

 پوشيدن جامه تكلف، رفتن راه تكلف، گفتن سخن نريزد، هم در ساختگي قيود كه بروند راه احتياط
  و نشستن تكلف،  مهماني و پذيرايي تكلف،
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 اجازه اكرم رسول . است شده تكلف رهيكس زندگي مردم از عده يك براي باالخره و تكلف برخاستن
 ياران و اصحاب كه داد مي دستور مخصوصا، باشد،  داشته پايين و باال و ذيل و صدر او مجلس كه داد نمي
  مجالس در :فرمايد مي كريم قرآن در. باشد نداشته پايين و باال مجلس كه بنشينند وار دايره و حلقه
 شدن مقيد كلي طور به. باشيد  كرده اشغال را معين نقطه يك كه نباشيد مقيد يعني كنيد، باز را جاها

 حقارت احساس خود در افراد بعضي. است شخصيت  نداشتن و روح كوچكي از ناشي متكلفانه زندگي به
. كنند اثبات شخصيتي ديگران نظر در خود براي و كنند جبران را حقارت اين خواهند مي بعد و كنند مي
 مقام همان كه عالم مردم. كنند مي وادار قيود سلسله يك به تظاهر به را خود تربيش افراد گونه اين

 عكس، بر. كنند تظاهر كه بينند نمي احتياجي  آنهاست راستين گواه آنها علمي شخصيت و علمي
  اهميت تظاهر و عناوين و القاب به بيشتر كنند مي ماندگي عقب احساس  جهت اين از كه افرادي

 شدن رسوم و عادات اسير و بندي خود به و تكلف با بودن مثبت و فعاليت و كار كلي طور به. دهند مي
 كند، مي مصرف خيال و فكر كند، مي تلف وقت  زيادي مقدار تكلفات اين از يك هر. نيست سازگار

 و مقامات به و باشند فعاليت و تالش و حركت حال در خواهند مي كه مردمي. آورد مي ماللت و خستگي
 حضرت. بروند پيش سريع بتوانند تا كنند سبكتر تكلفات اين از را خود بار است الزم شوند نائل رقياتت

 در و كند خلوت امام براي را حمام  كه خواست اجازه حمامي برود، حمام به خواست السالم عليه صادق
  امام كه وقتي
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 .اينهاست از تر تكلف بي و سبكبارتر  مؤمن: فرمود و نداد اجازه امام ندهند، راه را ديگر كسي هست
 توانگر: گويد مي است، آورده مطلب اين براي مثل اي زاده توانگر به  خطاب اي زاده فقير زبان از سعدي

 سنگين ما تربت صندوق كه پيوسته در  مناظره اي بچه درويش با و نشسته پدر گور سر بر ديدم اي زاده
 كه ماند چه پدرت گور به ساخته، او در پيروره خشت و تهانداخ  رخام فرش و رنگين كتابه و است

 آن زير پدرت تا : گفت و بشنيد اين پسر درويش. پاشيده آن بر خاك دو مشتي و آورده فراهم دو خشتي
 خاك پر تو راه دال :گويد مي باباطاهر .بود رسيده  بهشت به من پدر باشد بجنبيده خود بر گران سنگهاي

  بي كمترك بارت كه تا آور بر تن از پوست آيد بر دستت از گر بي فلك اوج بر تو گذرگاه بي خسك و
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   تكليف و حق
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 داشتيم عرضه كوهها بر و زمين بر و آسمان بر را خود امانت ما: فرمايد مي كريم قرآن در متعال خداوند
 گام كه بود انسان تنها ترسيدند، آن از و يدندورز امتناع و كردند ابا گران بار آن تحمل از آنها  همه و

 طرز به آيه اين در متعال خداوند). 1("است جاهل و ظالم  انسان. گرفت عهده به را آن قبول و نهاد پيش
 و آسماني موجود هيچ كه آنجا. است كرده ذكر را آدم فرزند العاده  فوق استعداد جذابي و لطيف بسيار
 و نهد مي پيش گام خود شايستگي و استعداد اتكاء به انسان ندارد، آمدن جلو جسارت و جرأت  زميني
 سرباز آن تحمل از همه كه بزرگ امانت آن. دارد مي  اعالم الهي سر و الهي امانت به نسبت را خود قبولي
 برسد  كه نقطه هر به موجودات از موجود هر. است مسؤوليت و تكليف پذيرفت را آن انسان تنها و زدند

   طي اختيار و اراده بدون كند طي كه را كمالي هر و
  

  پاورقي
  72  /احزاب .1
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 در كه است انسان تنها و دهد تغيير و كند عوض را خود راه خود اراده و خود ميل به تواند نمي كند، مي
 از بسياري انسان. دهد تغيير را خود حركت كند اراده  كه هدفي هر سوي به است قادر اي لحظه هر

 بسي  انسان براي. كند مي طي قانوني مسؤوليت و قانون و تكليف پرتو در را خود  ترقيات و تكماال
 آزادي نام به افراد از بسياري .نهد گردن را اي وظيفه و بگيرد عهده به را حقي تواند مي كه است افتخار

 هم بايد و كند زندگي آزاد تواند مي انسان البته و سازند، آزاد  حقوق و تكاليف قيد از را خود خواهند مي
 توان مي قيدي هر و چيزي هر از يعني كند، حفظ را خود انسانيت اينكه شرط به ولي كند  زندگي آزاد
 از قبال بايد بداند آزاد را خود حقوق، و تكاليف قيد از بخواهد اگر آدمي انسانيت، قيد از مگر بود آزاد

 الزمه  آنچه از بتواند تا آيد در حيوانات جزو حداقل و تاتنبا يا و جمادات جزو و بدهد استعفا انسانيت
 طوري همان ما. سازد آزاد را خود حقوق، و تكاليف و وظايف قبول يعني است انسانيت شرط و انسانيت

 انواع ساير از تر كامل و انسان چون معتقديم و قائليم حقي خود براي خود بودن انسان موجب به كه
 از و ها گياه و گلها از و جنگلها از و درياها از و معادن از ها استفاده انواع  داريم حق پس ايم شده آفريده
 از بايد كه هست ما عهده بر اشياء  اين همه از حقوقي دليل همين به عينا بنماييم، زمينها از و حيوانها
 ايراد خالفت قبول از بعد كه اي خطابه اولين در السالم عليه علي  اميرالمؤمنين. برآييم حقوق آن عهده
 و خدا شهرهاي و جماعتها به نسبت شما بگيريد، نظر در را خدا خدا، بندگان: فرمود طور اين كرد

  به نسبت حتي داريد،  مسؤوليت چيز همه به نسبت خدا، بندگان افراد به نسبت
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 مثال كه زميني قسمت اين يعني ،"شماست اختيار در كه اهلي حيوانات به نسبت و سرزمينها و ها بقعه
 آن كه است اين آن و دارد شما عهده به حقي شويد مي خوانده  زمين آن مالك شما و شماست اختيار در
 آباد ساختمان و عمران وسيله به يا و زرع و كشت وسيله به را آن بايد نگذاريد، معمور غير و بايد را

 اختيار در كه حيواناتي. ايد آمده بر ريددا جماد اين به نسبت كه مسؤوليتي عهده از صورت اين در. كنيد
 از يا و سواري از استفاده حق كه طوري همان االغ، و استر و شتر گاو و گوسفند و اسب مثل شماست،

. باشيد مي آنها آسايش و مسكن و خوراك و رعايت مسؤول داريد را آنها گوشت و پوست و پشم و شير
 مطاع حكومتش قلمرو در را خويش امر و شود مي  معرفي شهري فرماندار و والي عنوان به كه كس آن
  كه دارد حقي او عهده به كشور اين يا و استان اين يا و بخش اين و شهر  اين كه بداند بايد شمارد مي
 كه گل يك. سازد فراهم را زندگي گشايش و آسايش و خوشي موجبات و سازد آبادان و معمور را آنجا
 و طراوت و برساند آب او به موقع به كه دارد  حقي خود صاحب عهده هب گرفته قرار گلدان يك در

  استحقاق طرف يك از فطري، شايستگي و استعداد همان حكم به انسان پس. كند حفظ را او شادابي
 موجوداتي همه به نسبت  عظيمي مسؤوليت ديگر طرف از و دارد خلقت مواهب از استفاده براي بزرگي

 به نسبت كه عظيمي مسؤوليتهاي به رسد چه تا ،دارد حيوان و نبات و جماد زا اوست اختيار در كه
  به نسبت كه مسؤوليتي يا و دارد مادر و پدر برابر در كه مسؤوليتي مثل دارد، خود مانند انسانهاي
  به نسبت كه مسؤوليتي يا دارد، خود شوهر يا و زن به نسبت كه مسؤوليتي يا و دارد خود فرزندان
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 يكي به السالم عليه اميرالمؤمنين. دارد خود همنوعان و همكيشان و همسايگان و معلمان و ندانخويشاو
 يا رعيت افراد زيرا بيفتي، مردم جان به اي درنده حيوان مانند  كه مبادا: نويسد مي خود فرمانداران از

 .باشند مي تو همنوع و اند انسان الاقل نيستند مسلمان اگر يا و باشند مي تو دين هم و اند مسلمان
 شناختن. را حقيقت هم و بشناسيم را حق هم بايد شنويم، مي و گوييم مي زياد را"حقيقت"و"حق"كلمه

 در اينكه نه كنيم تصور هست كه طور همان را وجود عالم جريان و هستي نظام  كه است اين به حقيقت
 كه طور همان را خودمان است، ورد فرسنگها واقع از كه بشويم اوهامي و خياالت گرفتار خود ذهن

 جالل و جمال و كمال صفات با را خداوند ، بشناسم هست كه طور همان را جهان بشناسيم، هستيم
 داريم، مديونيتها چه بدانيم و دهيم تميز را خود دين كه است اين  به حق شناختن اما و. بشناسيم

 ادا را اينها حقوق و  مديونيم خود بدن جوارح و اعضا يعني خودمان به امور ترين نزديك به نسبت  بدانيم
 و هموطنان و همكيشان و خويشاوندان و همسايه و معلم و فرزند و زن و مادر و پدر به نسبت كنيم،
 ما به كه اجتماعي مقام و شغل به نسبت و شده گذاشته ما اختيار در كه زمينهايي به نسبت حتي
 خودمان اگر. كنيم ادا را آنها حق بايد و مديونيم ايم گرفته عهده به كه كاري هر به نسبت و  شده واگذار

 آشنا هست ما عهده به كه حقوقي به و شناختيم  كنيم مي زندگي آن در كه را جهاني و خودمان خداي و
  .حقيقت اهل هم و حقيم اهل هم ما، كه كنيم ادعا افرازي سر و  بلندي سر با توانيم مي شديم،
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  ) ع (علي ظرن از حق خصوصيات
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 شود نمي جاري احدي نفع به  كه است اين حق خصوصيات از: فرمايد مي السالم عليه علي اميرالمؤمنين
 جاري نيز او نفع به آنكه مگر شود نمي جاري  كسي عليه و شود مي جاري نيز او عليه كه آن مگر
 است، طرفي دو نيست، يكطرفي است، متبادل رددا جريان مردم  ميان در كه حقوقي يعني"شود مي

 بر حقي  ديگران از خودشان ولي باشند داشته حقوقي ديگران عهده به صرفا بعضي مثال كه  نيست چنين
 نبايد ولي است الرعاية واجب كه دارند حقوقي فرزندان بر مادران و پدران مثال. باشند نداشته عهده
 دارند، حقوقي اوالد بر كه هستند مادران و پدران تنها و  است يكطرفي حقوق اين كه كرد تصور چنين
 مرحله در و گيرد مي تعلق فرزندان حقوق اول مرحله در بلكه دارند، مادران و پدران بر حقوقي نيز اوالد
 و مادر و پدر دوش بر است مسؤوليتي  يك صرفا است كودك كه هنوز طفل زيرا مادر، و پدر حقوق دوم

  كه حقوقي موازات به. شاگرد و استاد متعلم، و معلم همچنين و. ندارد را مسؤوليتي اناييتو هنوز خودش
   و داشتن دوست و ادب و احترام و شناسي حق از دارد شاگرد بر استاد
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 عمل حسن و دقتها و مراقبتها و تربيت و تعليم حسن از دارد معلم بر حقوقي نيز شاگرد كردن، اطاعت
 به كند مي فكر كه كسي هر. دارند حقوقي ديگري بر  كدام هر شوهر، و زن است همچنين و. غيره و

  كه تعالي باري مقدس ذات تنها. هست هم او مديون بداند بايد حال همان در دارد، حقي ديگري گردن
 دارد حقوقي خود مخلوقات بر متعال خداوند است، مستثني قانون اين از است مطلق مالك و كامل غني

 موجودي هيچ مديون او مقدس ذات ولي باشند مي او امر مسؤول و او نعمت و فضل مديون او نبندگا و
  داشته حق ديگران بر كه باشد موجودي هستي جهان تمام در اگر :فرمود السالم  عليه علي كه باشد، نمي
 اطاعت الهي اقدس ذات حال  عين در. است الهي اقدس ذات او باشند نداشته حقي او بر ديگران و باشد

 به كند مي عنايت بندگان به خود رحمت و فضل به كه  پاداشي و خوانده مردمان بر خود حق را خويش
 خودش  واقعي مصالح به بشر ارشاد جز الهي تكاليف. شناخته رسميت به خودش بر مردمان حق عنوان
. آنهاست همه از ستغنيم و منزه او نيست، خداوند مقدس ذات سود براي امر او و دستورها اين. نيست
 عنايت و لطف اين نام حال عين در است، عنايت و لطف فرموده مقرر اطاعتها اين براي كه پاداشي

 خصوصيات جمله از. است  برده نام ثواب و اجر به بشر مديون عنوان به را خود و است گذاشته" حق"را
 و عمل در و است آسان خيلي سخن و زبان در كه است اين يكي فرموده ذكر السالم عليه علي كه حق

 به ميداني هيچ خوبيها و مزايا ذكر و دادن شرح و توصيف و سخن  مرحله در :فرمايد مي مشكل، تحقق
 كرد  توصيف و نوشت و گفت حق اطراف در توان مي آسان و خوب چقدر رسد، نمي حق  ميدان وسعت

  در كه
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 و توصيف زمينه حق چهره مانند اي چهره هيچ كرد، داري ميدان توان نمي اينطور ديگر چيز هيچ اطراف
 عبور چقدر و نيست العبورتر صعب و تنگتر حق ميدان از ميداني هيچ عمل مرحله در ولي ندارد ستايش

 جامعه در حق رعايت كه است اين كرده ذكر حق براي كه سومي خصوصيت. است دشوار ها گردنه آن از
 باشد، منزه و كامل  اندازه هر فرد يك نيست، ميسر اجتماعي هايهمكاري و بودن همدرد و تعاون  بدون
 تواند نمي هيچكس نيست، نياز بي ديگري  همكاري و كمك از باشد زياد حق در اش سابقه اندازه هر

 اندازه هر هم هيچكس و كند كمك حق كار در مرا بخواهد ديگري  اينكه از هستم شأنا اجل من بگويد
 چنين نبايد. باشد  ديگران كار مدد و كار كمك كه نيست اين از تر پايين. باشد حقير و كوچك نظرها در

 به خير راه در اجتماعي همكاريهاي در را او كه است اين از تر شخصيت كم شخص فالن كه كرد تصور
 پايين سطح در كسي نه و گرفته قرار خير كار در همكاري از تر عالي  سطح در هيچكس نه. بگيريم بازي

 كار كمك و معاون تقوا در و نيكوكاري در فرموده كريم قرآن در خداوند اينكه. گرفته قرار اينها از تر
 با را همه نوكر، و ارباب ضعيف، و قوي جاهل، و عالم ، داني و عالي از را افراد همه باشيد، بوده يكديگر

 بداند ديگران با همكاري و همفكري از باالتر سطحي در را خودش كسي هر اينكه. است  گرفته فرا هم
 و بنا يك كه طوري همان بدهند،  دست از را خود پيوستگي و اتصال جامعه افراد كه شود مي سبب

 انباشتن با واال باشد محفوظ رفته كار به كه مصالحي بين ارتباط و اتصال كه برپاست مادامي ساختمان
  روي سيمان و آهن و چوب و آجر عده يك
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 مثل :فرمود اكرم رسول. آيد نمي وجود به ساختمان باشد آنها بين اتصالي و جوش آنكه بدون يكديگر
 قرار بر ارتباط و اتصال آنها بين يعني دارد، مي  نگه را ديگر بعضي بعضي كه است ساختمان مثل مؤمنين

 هرگز حق اهل  كه است اين فرمايد مي ذكر حق مورد در السالم عليه علي كه چهارمي خصوصيت. است
 ناراحت او بر حق داشتن عرضه از  كسي اگر و شوند نمي ناراحت شود داده آنها به تذكري اينكه از

 راننده يك يا و اداري كارمند يا و كاسب يك مثال. است  روگردان اولي طريق به حق به عمل از شود مي
 خود گفته در واقعا اگر است عدالت و حق مقتضاي كه هستم طور همان عمل در  من است مدعي كه

 چون بلكه شود نمي ناراحت  باشي چنان و چنين بايد كه دهند مي او به ديگران كه تذكري از است صادق
 ديگران تذكر از گويد، مي دروغ عمل در اگر ولي ،شود مي خرسند راهنمايي از برود را راه آن خواهد مي

 هر كرد مي تقاضا مردم از و رمودف خودش شخص درباره را جمله اين السالم  عليه علي. آيد نمي خوشش
  .خوشوقتم تذكرات اين از من كه بدهيد من به داريد تذكري
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   يكديگر بر مردم حقوق
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 صفيه و حبيبه و رسوله و عبداهللا  علي والسالم والصلوه اجمعين، الخالئق باري العالمين، رب اهللا الحمد
  كه حقوقي موضوع در است اميرالمؤمنين خطب از يكي امشب تصحب زمينه. الطاهرين آله و محمد
 بعد اما « :شود مي شروع ها  جمله اين با و فرموده انشاء صفين در را خطبه اين. دارند يكديگر بر مردم
). 1 (» عليكم لي الذي مثل الحق من  علي لكم و امركم، بوالية حقا عليكم لي سبحانه اهللا جعل فقد

 و داده قرار شما عهده بر من از حقي هستم شما والي و شما امور زعيم من اينكه موجب به خداوند
 كه بدهد توضيحي آنكه از قبل جمله اين بيان از بعد. داده قرار من عهده بر شما از هم حقي آن، معادل
   يكي :كرد ذكر حق مورد در نكته دو چيست، من بر شما  حق و شما بر من حق

  
  پاورقي

  214 خطبه ه،البالغ نهج .1

 ١١٣



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

 و زبان به چيزهاست ترين آسان  حق" التناصف في اضيقها و التواصف في االشياء اوسع الحق"اينكه
 وسيع دادن سخن داد و مقاله و خطابه و بيان و گفتن  براي حق ميدان عمل، در كارهاست ترين مشكل
 در  كه هاي اندازه به ست،ميدانها ترين تنگ شدن تسليم و رعايت و عمل براي  ولي ميدانهاست، ترين

 و جوش و چيد كبري و  صغري و كرد استدالل توان مي آن ترك مضار و آن رعايت فوايد و حق اطراف
 كار حق محور بر چرخيدن كه هم اي اندازه  به و نيست، ممكن ديگر چيز هيچ اطراف در كرد خروش
 را مردم كه فرمود آن براي رتحض را جمله اين. نيست دشوار قدر اين ديگر چيز هيچ است دشواري
 قرار قضاوت  مالك را افراد حرفهاي و نخورند گول كه بود اين براي نمايد، مي عمل و قول  فاصله متوجه
 خود آورد مي فرود سر و كند مي تعظيم او برابر در بشر آنچه. دهند قرار مالك را رعايت و عمل ندهند،

 و روحيه  دليل را حرف و گيرند مي قرار حرف تأثير تتح اشخاصي گاهي ولي است حقوق  رعايت و حق
 اين كند مي ذكر كه ديگري نكته. افتند مي خطا در راه اين از و دهند مي قرار اخالقي ملكات و عقيده
 مگر نشده داده قرار كس هيچ له حق،"له جري اال عليه يجري ال و عليه، االجري الحد اليجري: است
 مگر نشده داده قرار هيچكس عليه و شده، داده قرار هيچكس علي و. شده هداد قرار نيز او عليه آنكه
 كسي بر كسي اگر. است متبادل نيست،  يكطرفي مردم بر مردم حقوق. شده داده قرار نيز او له آنكه
 طلبكار اجتماع از اندازه هر به كس هر. هست او عهده بر طرف  آن از حقي هم آن معادل دارد، حقي
  مديون نسبت همان به داند، مي موظف خود برابر در را اجتماع و است
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 خالقش اول روزهاي در كه اي  خطبه در. دارد وسعت هم انسان تكليف دايره دارد امتداد انسان استفاده
  ) 1("البهائم و البقاع عن حتي مسؤولون فانكم بالده، و عباده  في اهللا اتقوا"« :فرمايد مي كرده ايراد
   هم گيريد،ب نظر در را خدا

  
  پاورقي

  165 خطبه البالغه، نهج .1
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 كه دارد عموميت اينقدر شما  مسؤوليت زيرا پايان، چهار و سرزمينها مورد در هم و بندگانش مورد در
 و زمينها حق شود، مي سؤال شما از پايان چهار و حيوانات مورد در و سرزمينها و ها بقعه مورد در حتي
 شماست صحيح  برداري بهره و استفاده براي حيوانها اين و زمين اين كنيد، ادا بايد هم را حيوانات حق

 را زمين كرديم، مسلط زمين بر را شما) 1) (» معايش فيها لكم جعلنا و االرض في مكناكم لقد و"(
 بر زمين كه حقي ،)داديم قرار زمين همين دل در را شما زندگي و  تعيش مايه و داديم قرار شما مسخر
 و نماند، باير و  مخروبه گيرد، صورت او در عمران بشود، زراعت بشود، آباد كه است اين رددا بشر

 فكر كه دليل همان به داريد، آنها مواظبت و  رعايت و حفظ براي تكاليفي نيز حيوانها مورد در همچنين
 مواليد و زمين مديون و مسؤول بدانيد بايد شده آفريده شما براي زمين  روي مواليد و زمين كنيد مي
 هللا خالصا  ذلك لكان عليه يجري ال و له يجري ان الحد كان لو و «: فرمود بعد. باشيد مي آن  روي

 فقط او باشند، نداشته حقي او بر ديگران و باشد داشته حق ديگران بر او كه باشد كسي اگر" سبحانه
 حقي زيرا است، الهي اقدس ذات او نكند، صدق او درباره مديونيت و  مسؤوليت نوع هيچ باشد، طلبكار

 معاني اين بيايد، او  عهده به او دين عوض در كه نيست بهره و حظ معناي به دارد بندگان بر او  كه
 مطلق غني خداوند رسانند، مي بهره يكديگر به و برند مي  بهره يكديگر از كه است صادق مخلوقات درباره

   تمخلوقا تكوين، نظام در است، مطلق فياض و
  

  پاورقي
  10  /اعراف .1

 ١١٦



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

 در برند، مي بهره يكديگر از و دهند مي بهره يكديگر به شوند، مي متأثر يكديگر از و دارند تأثير يكديگر در
 به و ببرند بهره يكديگر از همه كه شده وضع ديوني و  حقوقي تكوين، نظام طبق بر هم اجتماع نظام

 منزه  معاني اين از الهي اقدس ذات اما كند، طي را خودش كمالي سير اجتماع تا برسانند بهره يكديگر
 جود است، احسان است، تفضل  همه رسد مي و رسيده بندگان به او اقدس ذات ناحيه از چه هر است،
 پارچه يك است، دين الهي اقدس ذات به نسبت وجودشان سراسر مخلوقات دليل همين به و است،

  ). 1) (يسئلون هم و يفعل عما ئليس ال (باشند مي مديونيت و مسؤوليت
 بر رعيت حقوق و رعيت بر  والي حق داده قرار عالم اين در خداوند كه حقوقي مهمترين :فرمايد مي بعد
 حق وقت آن شود متبادل حقوق اين اگر. داده قرار عزت و الفت نظام مايه را حقوق اين و است، والي

  داشته توقع نبايد شما. گردد مي اصالح زمان و محيط شود، مي درست دين كار ،گردد مي محترم مطلقا
 رعايت درجه، آخرين تا شخصا خودم من. امور اصالح براي باشد كافي تنهايي به من صالح كه باشيد
 من كه طوري همان باشيد، صالح بايد هم شما نيست، كافي اين. كنم مي را شما حقوق و خودم وظايف
 محور بر كارها و شود درست كارها همه تا كنيد رعايت مرا حق هم شما كنم مي رعايت را شما حقوق
 عليه علي  حكومت و سيرت به راجع كند مي بحثي كه آن از بعد ما عصر مورخين از يكي .بچرخد خود

   شود مي معلوم اينجا از :گويد مي السالم،
  

  پاورقي
  23  /انبياء .1
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 مشكالت حل بر قادر باشد، خدا رضاي طالب و خواه رخي و عادل و بيدار زمامدار و خليفه اينكه تنها كه
 و هوشياري از بايد باشند، خود وظايف و حقوق به آشنا و هوشيار بايد هم مردم عامه نيست، كافي باشد
 سالم اميرالمؤمنين خود. باشند بوده عدالت و حق خواستار هم آنها بايد باشند، مند بهره  عدالت به ميل
 كه است اين دارند والي بر مردم كه حقي :نويسد مي خود عمال از يكي به ها نامه از يكي در عليه اهللا

 ايجاد فاصله مردم و خود بين نگردد، مغرور زمامداري زمان طول به و ندهد تغيير را او اخالق نعمتها
 بوطمر آنكه مگر نكنم  پنهان شما بر را مطلبي كه است اين من بر شما حق. باشد نزديك مردم به نكند،

 كه باشد مطلبي آنكه مگر ندهم انجام شما مشورت  بدون را كاري هيچ اينكه ديگر باشد، جنگ اسرار به
 از بعد. كنم نگاه چشم يك به را شما همه كه اين ديگر كرده، مشخص و معين اسالم را تكليفش

 الحق في عظمت نا و امرو ليس و «:فرمايد مي كند، مي اشاره موضوع اين در ديگري نكته به قسمتهايي
 صغرته ان و امرؤ ال و حقه من اهللا حمله ما علي يعان ان بفوق  فضيلته الدين في تقدمت و منزلته
  ) 1 (عليه يعان او ذلك علي يعين ان بدون العيون اقتحمته و النفوس

   با بايد همه كه است حقوق بر تعاون زمينه در  جمله اين
  

  پاورقي
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 كس هيچ :فرمايد مي برسند، خود حقوق به اجتماعي فعاليتهاي و اتحاد و اجتماع با و يكديگر مكاريه
 هستم اين از باالتر من كه بدهد قرار خود دماغ در را خيال  اين نبايد باشد شامخي مقام داراي اندازه هر
 به و بيايد  كوچك نظرها در اندازه هر هم كس هيچ درباره و باشم، داشته ديگري همكاري  به احتياج كه

 كمك او خود به يا و بشود همكاري به  دعوت كه است اين از تر كوچك او كه كرد فكر نبايد نيايد چشم
  همه به و اند محتاج همه تر، پايين كسي نه و است اجتماعي همكاريهاي  مقام از باالتر كسي نه بشود،
) 1("» العدوان و االثم علي تعاونوا ال و التقوي و البر علي تعاونوا و «:فرمايد مي كريم قرآن. هست احتياج

 به و كنيد اعانت را يكديگر طهارت، و تقوا اقامه بر و ها شدن خير منشأ و احسانها در خوب، كارهاي در
 راجع اميرالمؤمنين. نكنيد  اعانت را يكديگر ها توزي كينه و فساد و شر در اما و بشتابيد، يكديگر  كمك

 غرور را مردم از بعضي كه كند مي مبارزه فكر اين با اينجا در دارد، زيادي بيانات اتحاد و قاتفا به
 ،كنند مي فرض ديگران عمل و فكر و عقل فوق ما همكاري، و فكري هم فوق ما را  خودشان و گيرد مي
 و اجتماعي لعق مثل باشد مؤثر اندازه هر فرد عمل و باشد صائب اندازه هر فرد عقل كه كنند نمي فكر
 در خصوصا شده اكيدي توصيه مشورت به  اسالم مقدس دين دستورات در. نيست اجتماعي عمل

  شوري امرهم و الصلوه اقاموا و لربهم استجابوا الذين و «: فرمايد مي  قرآن خود اوال. اجتماعي كارهاي
   را نماز و پذيرفته را الهي دعوت كه آنها) 2("» ينفقون رزقناهم مما و بينهم

  
  پاورقي

  .2  /مائده 1
 .2  38  /شوري

 ١١٩



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

 انفاق ايم داده آنها به  كه روزيها از و كنند مي فصل و حل مشورت با را خود كارهاي و اند داشته بپا
 فكري هم و شور با را كارهاشان كه دهد مي قرار  مطلب ايمان را ايمان اهل مختصات از يكي كنند، مي

 و عنهم فاعف « :فرمايد مي اكرم رسول درباره. داده قرار انفاق و نماز رديف  هم را آن دهند، مي صورت
 استغفار و دعا آنها براي باش، داشته گذشت و عفو مردم به نسبت). 1(» االمر في شاورهم و لهم استغفر

 او كه نداشتند توقع مردم آنكه با و بود پيغمبر آنكه با خدا رسول. كن مشورت آنها با كارها در و كن
 براي باشد، نكرده تحقير را مردم آنكه براي خودش او دهد، دخالت و بخواهد را آنها نظر و عقيده و يرأ

 براي باشد امت العمل دستور اينكه براي بشمارد، محترم را آنها شخصيت و بدهد شخصيت مردم به آنكه
 نظر و  خندق جنگ رد نظامي مشورت داستان. خواست مي نظر آنها از و كرد مي مشورت آنها با هميشه،

 خود از وسيله اين به و كنند مي  خندق شهر دور مواقع گونه اين در ايران در كه فارسي سلمان دادن
 السالم عليه علي اميرالمؤمنين سخن. است معروف را،  سلمان نظر اكرم رسول پذيرفتن و كنند مي دفاع
 در مقامش باشد، اي درجه هر در و مقام هر در نفر يك :فرمود  كه رسيد اينجا به همينكه خطبه آن در

 چشمها در اندازه هر هم ديگر افراد نيست، ديگران با همكاري فوق ما باشد، چه هر خدا نزد در و دين
   اين نمايند قدر بي و حقير

  
  پاورقي
 .1   159  /عمران آل
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 مثل مستمعين از يكي رسيد اينجا به كه سخن بشوند، دعوت همكاري به كه شود نمي سلب آنها از حق
 و تشكر حضرت آن از و كرد حركت جا از گرفت، قرار خود احساسات و تأثير تحت و شد تهييج اينكه
  جمله آن از فرمود، هايي جمله و آمد در سخن به حضرت مرتبه دو او حرفهاي از بعد كرد، بليغي ثناي

 آن كنم، مي عرض است  گذشته مطالب مكمل و است حق مورد در باز كه را نكته يك فقط امشب من ها
 پيشنهادهاي داشتن عرضه و انتقادي نوع هر  شنيدن براي را خود آمادگي حضرت كه است اين نكته

 نظرتان به چه هر نكنيد، رفتار مجامله و رودرواسي و تعارف به  من با گويد مي و كند مي ذكر اصالحي
  :فرمود بگوييد، رسد مي

 من فانه لنفسي، اعظام التماس ال و لي قيل حق  في استثقاال بي تظنوا ال و بالمصانعة تخالطوني ال و «
  ) 1(" عليه اثقل بهما العمل كان عليه يعرض ان العدل او له يقال ان الحق استثقل

 عرضه و انتقاد شنيدن  براي من گوش كه نبريد گمان نكنيد، رفتار رودرواسي و تملق و تعارف با من با
 شنيدن كه كس آن بدانيد است، سنگين  باشي چنان و چنين كه است اين حق مقتضاي اينكه شدن
 بود، خواهد تر سنگين او بر حق طبق بر عمل است ثقيل  گوشش بر حق سخن و تذكرات و انتقاد

 فرمود اين براي را جمله اين. ندارند پروا انتقادات و تذكرات از كه است اين عدل  اهل و حق اهل عالمت
 كه بفهماند مردم به خواست بود، كرده ستايش و ثنا مقداري  حضرت آن از و بود شده پا مرد آن قبال كه

   بر را كار بناي كنيد، تعريف من از كه آيد مي خوشم  من نكنيد گمان
  

  پاورقي
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 «: كارها در ستا خيرخواهانه و صريح نظرهاي اظهار من انتظار عكس، بر نه، بگذاريد، مجامله و مصانعه
 كه اين. كنيد مضايقه ها دادن مشورت از و بجا تذكرات از مبادا" بعدل مشوره او بحق مقالة عن تكفوا فال
 با خودش بود، جهات همين  روي بود دموكراسي مظهر ترين عالي السالم عليه علي حكومت گويند مي
 و انتقاد بر را آنها دهد، مي بال و پر مردم به دارد اختيار در را معنوي و مادي قدرتهاي و است امام آنكه

 شرط دو كننده انتقاد و نيست حق به اعتراضي هر كه هست هم نكته اين البته. كند مي  تشجيع اعتراض
 مقصودش باشد، نداشته شخصي غرض  يعني باشد، داشته نيت حسن كه آن يكي :باشد داشته بايد

 حسن كه آن ديگر باشد، طرف كردن لگدمال و نكرد  مال لجن مقصودش كه اين نه باشد اصالح
 آور زيان بسيار احمقانه و جاهالنه انتقادهاي باشد، تشخيص و درك اهل  يعني باشد، داشته تشخيص

 بر اگر و است اصالح و حركت موجب باشد تشخيص حسن و نيت حسن مبناي بر اگر انتقاد. است
 صحيحي راه و اجتماع عاليه مصالح به آشنايي  معد و تشخيص عدم و جهالت مبناي بر و سؤنيت مبناي

 مرج و هرج سبب و است گذاشتن چرخ الي چوب وقت آن شود واقع ] كند طي [ اجتماع است الزم كه
 مورد اينكه از باالتر مقامي هيچ و شخصي هيچ :است اين معنايش كه دارد اي جمله بعد . است توقف و

  كه بود نكته چهار فرمود حق درباره السالم عليه علي كه اييه نكته مجموع. نيست بگيرد قرار انتقاد
 كارهاست، ترين مشكل  عمل در و چيزها ترين آسان زبان در حق اينكه اول :كنم مي تكرار را اش خالصه
  مالك عمل،
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 وضع يكطرفي يكديگر بر را  مردم حقوق متعال خداي كه اين دوم. گفتار نه است اشخاص درباره قضاوت
 ذات تنها دارد، اجتماع به هم ديني دارد اجتماع  عهده بر حقي كس هر است، متبادل حقوق نكرده،
  به رسيدن كه اين سوم. ندارد آنها به نسبت ديني و دارد حق خود مخلوقات بر كه است الهي اقدس
 كس هيچ نيست، ساخته  كاري اي انديشه تك و روي تك از شود، نمي ميسر كمك و تعاون بدون حقوق

 فكري هم و همكاري مادون كس هيچ كه طوري  همان. نيست ديگران با فكري هم و همكاري فوق ما
 و ابا بجا و صحيح انتقادات و اصالحي تذكرات استماع از كه است اين  حق اهل عالمت :چهارم. نيست

 رفتار حق مرز روي و است حق اهل است مدعي كه كسي كذب و صدق دليل اولين ندارند، امتناعي
 از فردي هيچ ، ]نباشد يا [ باشد اعتراض و انتقاد شنيدن آماده گوشش كه است اين كند نمي يا كند مي
 اميرالمؤمنين كالم از قسمتي بود اين. باشد گرفته قرار انتقاد و اعتراض از باالتر سطح در كه نيست افراد
. است حقوق ماندن محفوظ يشمبنا كه عدالت درباره و ] حق  درباره [ حق اهل پيشواي السالم عليه

  بركاته و اهللا رحمة و عليكم والسالم
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  ) ع (علي اميرالمؤمنين خالفت دوران
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا
 صفيه و حبيبه و رسوله و اهللا عبد علي السالم و الصلوه و اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد
 ال هم و امنا يقولوا ان يتركوا ان الناس احسب²: الرجيم نالشيطا من باهللا اعوذ. الطاهرين آله و محمد
  ). 1 (الكاذبين ليعلمن و صدقوا الذين اهللا فليعلمن قبلهم من الذين فتنا لقد و 0 يفتنون

 خالء جثة مني ستعقبون و اياما بدني جاوركم جارا  كنت انما و :موته قبل السالم عليه له كالم من و «
 اوعظ فانه اطرافي سكون و اطراقي وخفوت هدوي ليعظكم نطق بعد صامتة و حراك بعد ساكنة

 و مكاني خلو بعد تعرفونني و سرائري عن لكم يكشف و ايامي ترون غدا البليغ، المنطق  من المعتبرين
  ).2 (» مقامي غيري قيام

  
  پاورقي

  .3 و 2 / عنكبوت .1
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 خوردن ضربت از بعد) عليه سالمه و اهللا صلوات (اميرالمؤمنين كه است كلماتي و بيانات جمله از اينها
 بود، شما مجاور من بدن و بودم شما با من مدتي :فرمايد مي فرمود، ايراد بود افتاده بستر در كه حالي در
 در زبان بي و خاموش حركت، بي و ساكن و خالي جثه يك شكل به بدن اين ديد خواهيد قريب  عن
 اين زبان. بگيريد پند خاموشي و سكوت اين از و آرامي و سكوت اين از بايد شما. استشم چشم جلو

  آنهمه و آرامي و سكون به شد تبديل دالوريها و دليريها و حركتها آنهمه  چگونه كه تغيير اين و حالت
 گوياتر و رساتر بياني هر و منطق هر از خاموشي، و سكوت به شد تبديل يكمرتبه بالغتها و فصاحتها

 مجسم را عمر رسيدن آخر و دنيا زوال و فنا خود  زبان با خواست مي گوينده و خطيب اندازه هر. است
 اما  رفت خواهم من :فرمود بعد. بينيد مي خود چشم به قريب عن كه كند بيان طور اين توانست نمي كند
 خواستم مي چه و گفتم مي هچ  من كه شد خواهد معلوم بعدا شناخت، خواهيد من رفتن از بعد مرا شما

 به را امور زمام و نشست من جاي به ديگر كسي و شد خالي من جاي كه وقتي داشتم، منظوري چه و
 بسته مردن با من پرونده نيست، من كار پايان من مردن و رفتن. شد  خواهم شناخته من گرفت دست

 ثمره و روييد خواهد تدريجا كاشتم سختيها و تلخيها اين ميان در مدت اين در كه تخمي شد، نخواهد
 در عظيم بحراني  جريان يك در و است آشوب و فتنه از پر اميرالمؤمنين كوتاه خالفت دوره. داد خواهد
 پيش سالها از آشوب و فتنه تخمهاي گرفت،  دست به را امور زمام اميرالمؤمنين كه بود اسالمي كشور
  به خالفت نوبت كه بود ريناگوا حوادث  آبستن روزگار بود، شده كاشته
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 عثمان وقتي. كرد قبول را  زمامداري سختيها به توجه و كرامت با اميرالمؤمنين. رسيد السالم عليه علي
 دنبال كه طلب منفعت و ماجراجو افراد شد، ديگري  آشوبهاي و ها فتنه منشأ شدن كشته اين شد كشته
 جز  مردم عامه ديگر طرف از و دادند، قرار انگيزي فتنه بهانه را عثمان خون ،گشتند مي بهانه و فرصت
 را امور زمام بايد علي گفتند مي اي عده عثمان زندگي در حتي و خواستند نمي را كسي السالم عليه علي
 در و كند ترك را مدينه مدتي كه كرد خواهش  حضرت از عثمان جهت همين روي. بگيرد دست به

 دو بعد. كرد قبول حضرت. كنند فراموش را او و نبينند را او ردمم كه ببرد بسر"ينبع"در مدينه خارج
 بين و كند نصيحت را مردم تواند مي كه كسي يگانه ديد چون كرد، احضار را حضرت عثمان خود مرتبه

 مكرر آمد، و كرد قبول حضرت هم باز. است حضرت آن دارند اعتماد او به مردم و باشد سفير مردم و او
 خير  پيشنهادهاي مكرر و گرفت مي جواب و گفت مي عثمان به را مردم هاي تهخواس و اعتراضات
 فاسدش اطرافيان بعد و كرد مي  قبول ابتدا شد، نمي كشته كرد مي قبول اگر كه كرد عثمان به اي خواهانه
 را ابيطالب بن علي از غير كسي حرف گفت مي او به كه بود عثمان  زن"نائله"تنها زدند، مي را رأيش
 و داشتند تسلط او افكار بر بودند گرفته را عثمان دور كه ديگران و حكم مروان ولي ، نكن قبول
 را علي كه مردم ديد عثمان ديگر بار. بپذيرد را السالم عليه اميرالمؤمنين پيشنهاد گذاشتند نمي
 حضرت آن ايبر عباس بن عبداهللا وسيله به هم باز. كنند مي را حضرت آن زمامداري زمزمه بينند مي

 اين از  عباس بن عبداهللا با حضرت كه بود اين شود، خارج مدينه از كه كرد خواهش و فرستاد پيغام
  روز يك و شو خارج مدينه از گويد مي روز يك كه عثمان روش
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 ناضحا جمال يجعلني ان اال  عثمان يريد ما عباس ابن يا «: فرمايد مي و كند مي شكايت برگرد گويد مي
 لقد اهللا و اخرج ان الي يبعث االن هو ثم اقدم ان الي  بعث ثم اخرج ان الي بعث ادبر و اقبل بالغرب
 روز يك ، داده قرار ملعبه مرا عثمان! عباس ابن :فرمود) 1(" اثما اكون ان  خشيت حتي عنه دفعت
 به كنم اجعتمر به ميل اظهار من  آنكه بدون خودش ديگر روز يك و دهد مي مدينه از مرا خروج دستور

 از آنقدر قسم خدا به نباش، مدينه چندي كه فرستد مي پيغام  مرتبه دو باز حاال برگرد، گويد مي من
 به كردند خواهش و حضورش به آمدند مردم نوبت يك. باشم گناهكار ترسم مي كه كردم  حمايت عثمان

 زيادي  نصيحتهاي از بعد ضرتح بگويد، را آنها هاي خواسته و مطالب عثمان پيش برود آنها نمايندگي
 يقتل يقال كان فانه المقتول االمة هذه امام  تكون اال اهللا انشدك اني و «: فرمود او به كرد عثمان به كه
 فال. ..فيها الفتن يبث و عليها امورها يلبس و القيمة يوم الي القتال و القتل عليها يفتح امام االمة هذه في

 قسم خدا به را تو :فرمود) 2(" العمر تقضي و السن جالل بعد شاء ثحي يسوقك سيقة لمروان تكونن
 داخلي كشتار و كشت در او شدن كشته كه باشي امت مقتول  خليفه آن تو اينكه از بپرهيز كه دهم مي
 بعد. شد خواهد ها فتنه منشأ دائما و شد نخواهد بسته هرگز در اين و كند مي باز امت  اين روي به را

 در عثمان اي؟ شده حكم مروان مانند  كسي دست آلت و وسيله چرا عمر آخر در و سن اين در تو :فرمود
    في الناس كلم: گفت جواب
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 هاي خواسته من بدهند، مهلت  من به بخواه مردم از :گفت"مظالمهم من اليهم اخرج حتي يوجلوني ان
 ندارند، الزم مهلت كه هستند مدينه در كه آنهايي نيست، الزم  مهلتي :فرمود امام. دهم مي آنها به را نهاآ

 مروان بعد ولي. شود ابالغ آنها به تو دستور كه است همين مهلتشان باشند مي نقاط ساير در  كه هم آنها
 و شوند مي جري مردم بدهي مردم هاي خواسته  به مثبت جواب اگر گفتند عثمان به و آمدند ديگران و

  تخوف توبة من اجمل منها اهللا تستغفر خطية علي القامة واهللا: گفت  مروان. شد خواهد مشكلتر تو كار
 به تسليم و مردم تهديد  روي كه اي توبه از كردن، استغفار بعد و گناه بر تو ادامه يعني"عليها

 شد، كشته عثمان تا شد افزوده امر مشكالت بر روز هب روز باالخره. است بهتر باشد مردم هاي خواسته
 علي از و آمدند باالتفاق بودند آمده تنگ به گذشته حكام و عمال مظالم دست از كه آنهايي مدينه  مردم
 خودش كه كردند رضايت اظهار و ازدحام و اصرار  قدري به و شدند زعامت قبول خواستار السالم عليه
 نهج هاي خطبه از يكي در. شوند پامال مردم پاي و دست زير فرزندانم ودب نمانده چيزي فرمايد مي

  :فرمايد مي  البالغه
 يوم حياضها علي الهيم  االبل تداك علي تداككتم ثم فقبضتها مددتموها و فكففتها يدي لسطتم و «

 ابتهج ان يايا ببيعتهم الناس سرور من بلغ و الضعيف  وطي و الرداء سقط و النعل انقطعت حتي وردها
  ). 1 (» الكعاب اليها حسرت و العليل نحوها تحامل و الكبير اليها  هدج و الصغير بها
  

  پاورقي
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 را خود دست شما كشيدم، مي  پس را خود دست اكراه عالمت به من و كرديد مي دراز بيعت دست شما
 تشنگي و ولع. بستم مي را خود دست قبول، از امتناع  عالمت به عكس به من و كرديد مي باز بيعت براي
 از رداها و پاها از كفشها كه بود قدري به ازدحام رسند، مي آب به كه تشنه شتران مانند داديد نشان
 و خوشحالي اظهار آنقدر بودند بيعت  به حاضر كه كساني و مدينه مردم شدند، پامال ضعفا افتاد، دوشها
 با سالخورده و شكسته پيران بودند، شادي در غرق بزرگان از پيروي  به كودكان هك آنجا تا كردند بهجت
 بيعت خاطر به بيماري بستر از فراوان مشقت با بيماران كنند، بيعت كه آمدند ناتواني و ضعف  كمال

 همچو يك در. شناختند نمي پا از سر كردن بيعت  براي دختران و زنان حتي آمدند، و كردند حركت
 چه ها فتنه همه آن ريشه و منشأ اينكه به  راجع. گرفت دست به را امور زمام السالم عليه علي طيشراي
 تشتت گرفتار نيت، خلوص زيادي حد تا و اجتماع و اتحاد آن از بعد اسالمي جامعه كه شد چطور و بود
 اولين مسلمين و راباع خود طرف از انگيزيها فتنه اين اينكه به توجه با مخصوصا و شد اغراض و تفرق و

 نگه دور ها فتنه اين از را خود بودند گرويده اسالم  به كه ملل ساير و شد زده دامن آتشش و شد شروع
 در السالم  عليه اميرالمؤمنين خود مطلب اين به راجع بودند، اسالم قوانين مدافع آنها بلكه و داشتند مي
 ها خطبه از يكي در دهد، مي نشان را ها فتنه اين روزب اصلي موجب و علت كه دارد بياناتي البالغه نهج
 النقمة بوائق احذروا و النعمة سكرات فاتقوا اقتربت قد باليا اغراض  العرب معشر انكم ثم «: فرمايد مي

  كامال  است نزديك كه ايد گرفته قرار بلياتي هدف عرب مردم اي شما :فرمايد مي"»
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 في تثبتوا و".بپرهيزيد انتقامها  مصيبتهاي از و ثروتها نعمتهاو ستيم و سكر اثرات از گيرد، فرا را شما
 آنجا) 1(" رحاها مدار و قطبها انتصاب و كمينها ظهور و جنينها طلوع عند الفتنه اعوجاج و العشوه قيام
 و شده بسته جنين اين نطف  تازه است، كار اول هنوز نشويد، منحرف خيزد مي بر شبهات غبار و گرد كه
 اين نطفه اميرالمؤمنين، بيان اين مطابق. گرفت خواهد باال تدريجا و شده نصبت خونين آسياي اين هتاز

 بايد ديگر عده يك ميان در انتقام و عقده و كينه و عده يك ميان در نعمتها سكر و طغيان در را ها فتنه
 گفتن سخن مشغول سالمال عليه  علي كه خطابه يك ضمن در :كه است البالغه نهج در باز. كرد جستجو

 اهللا صلي اهللا رسول سألت هل و الفتنة عن اخبرنا! اميرالمؤمنين يا «: گفت و كرد حركت شخصي بود
  ) 2(" عنها آله و  عليه
 و پرسيده زمينه اين در چيزي خدا رسول از آيا و كن توصيف را فتنه! اميرالمؤمنين يا :كرد عرض
  ) 3("يفتنون ال هم و امنا يقولوا ان يتركوا ان الناس احسب"شد ازلن آيه اين  كه وقتي :فرمود اي؟ شنيده

 شد، نخواهد واقع هست امت ميان در خدا رسول تا و شد خواهد واقع فتنه امت اين در كه دانستم من
  :پرسيدم اكرم رسول از
 اين :كردم عرض"» بعدي سيفتنون  امتي ان علي يا: فقال"بها تعالي اهللا اخبرك التي الفتنة هذه ما «

 در شما آيا :گفتم من. شد خواهند فتنه دچار مردم من از بعد :فرمود چيست؟ داده خبر خدا كه فتنه
   از و نكردم پيدا شهادت توفيق من و شدند شهيد مسلمين از گروهي  كه وقتي احد

  
  :پاورقي
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 در كه شهادت به را تو باد مژده" ورائك من الشهاده فان ابشر «: نگفتيد من به شدم محزون هتج اين
 «: گفتم بود؟ خواهد چگونه تو صبر بگو حاال :فرمود من به بعد است، طور همين :فرمود توست؟ انتظار

 جاي نيست، برص جاي آنجا" الشكر و البشري مواطن من لكن و الصبر مواطن من هذا ليس اهللا  رسول يا
 امت من از بعد! علي يا :فرمود و داد توضيح طور  اين اكرم رسول آنوقت. است گزاري شكر و خوشحالي

 منت خدا بر حال اين با و كرد خواهد ها فتنه گرفتار را آنها مال همان و آورند مي  چنگ به دنيا مال من
 با را الهي مقررات و احكام اند، ايمن او بعذا از و دارند را او رحمت تمناي دارند، دين كه گذارند مي

 رشوه و حرام مال و"نبيذ"نام به را شراب كنند، مي حالل را خدا حرامهاي كنند، مي پامال شبهه و تأويل
 چيست؟ وقت اين در من تكليف! اهللا رسول يا : گفتم من. خورند مي"بيع"نام به را ربا و"هديه"نام به را
 اكرم رسول از بعد مسلمين. فتنه معامله :فرمود فتنه؟ معامله يا كنم ارتداد و فرك  معامله مردم اين با آيا

 دستشان به حسابي بي ثروتهاي و اموال يافت، توسعه  اسالمي كشور و بكنند زيادي فتوحات شدند موفق
 اشتهك جا همين در ها فتنه تخم و نگرفت صورت اي عادالنه طور به اموال اين تقسيم  متأسفانه و افتاد
 أثره اميرالمؤمنين تعبير به و گرفتند  دست در را كارها زمام امويها از نامناسبي اشخاص هم بعد و شد

 و برد هوش از و كرد مست نبرده رنج و آورده باد نعمت را اي عده شد، واقع زيادي مظالم آمد، پيش
 اينها [ كه شد  شروع كشمكش و دادند نشان انتقام العمل عكس بودند مظلوم و محروم كه ديگر  اي عده

   اتقوا «: شود مي خالصه اميرالمؤمنين جمله دو همان در] 
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 الذهب مروج در. كرد را خودش كار نقمت و نعمت عامل دو ،"» النقمة بوائق احذروا و النعمة سكرات
 و اسب زاره مرد كه وقتي كرد، بنا اسكندريه و مصر و كوفه و  بصره در ها خانه زبير: نويسد مي مسعودي

 طلحه مورد در را اينها نظير .شد مي تقويم دينار هزار پنجاه مجموعا گذاشت، باقي كنيز هزار و غالم هزار
 در السالم عليه علي كه اند، نوشته ديگر بعضي و عوف  بن عبدالرحمن و اميه بن يعلي و ثابت بن زيد و

 و اقباال، اال فيه الشر و ادبارا، اال فيه خيرال يزداد ال زمن في اصبحتم قد و « :فرمايد مي خطب از يكي
 اضرب فريسته، امكنت و مكيدته  عمت و عدته قويت اوان فهذا طمعا، اال الناس هالك في الشيطان
 اتخذ بخيال او كفرا، اهللا نعمة بدل غنيا او فقرا، يكابد فقيرا اال تبصر فهل الناس، من شئت حيث بطرفك
 و احراركم و صلحائكم و خياركم اين وقرا، المواعظ سمع عن باذنه كأن مردامت او وفرا، اهللا بحق  البخل

  ). 1 (» مذاهبهم في  المتنزهون و مكاسبهم في المتورعون اين و سمحائكم،
 زياد شيطان قدرت شده، باز  شيطان طمع راه و آورده رو شر و كرده پشت خير كه است زماني زمان اين
 آيا ببين، و بينداز نظر خواهي مي طرف هر به شده، آسان  شكارش و كرده پيدا عموميت فريبش و شده
 و فقر  مهيب چنگال در كه بيني مي فقرايي طرف يك از ديد؟ خواهي ناهماهنگيها و ناهمواريها جز

   تنگدستي
  : پاورقي
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 الهي حقوق منع كه بيني مي  ليبخي و ناسپاس و نعمت كافر ثروتمند ديگر طرف از و زنند مي پا و دست
 كجا ندارد، اثري آنها در حق سخن كه بيني مي  سنگين گوشهاي يا و داده، قرار مال جمع وسيله را

 خالفت به كه السالم عليه علي فداكارها؟ و گذشتها با و آزادگان كجايند شما، صالحين و خوبان رفتند
 اصالحات حضرتش دولت برنامه زد، مي دور تموضوعا  همين اطراف در اش افتتاحيه نطقهاي رسيد
 براي  اي بهانه و راهي حضرت مخالفين. نقمت بوائق و نعمت سكرات زمينه بود، ها زمينه همين در داخلي

 خالفتش دوره در اميرالمؤمنين. كردند و كنند بهانه را آن كه عثمان خون موضوع جز نداشتند مخالفت
 كه اين تر عجب و بود، او اتهامها آن از تر بري مردم همه از آنها ويد هر در كه شد واقع اتهام دو مورد
 قتل داستان  يكي آندو. بودند تهمت دو آن مستقيم مسؤول خودشان كه بودند همانهايي  كنندگان متهم
 نكرد سعي اميرالمؤمنين اندازه به كس هيچ عثمان قتل داستان در. بود حكمين داستان يكي و عثمان
 در. نگرفت قرار  قبول مورد حضرت پيشنهادهاي و حضرت سخن بود، كه چيزي فتنه، ندنخوابا  براي
 اعدي كان فاينا «: نويسد مي كرد مي متهم كار  اين به را حضرت آن كه معاويه جواب در نامه يك ضمن

 لمنونا  بث و عنه فتراخي استنصره من ام استكفه و فاستقعد نصرته له بذل امن مقاتله، الي اهدي و له
 يأتون ال و الينا هلم الخوانهم القائلين و منكم  المعوقين اهللا علم لقد"اهللا و كال عليه، قدره اتي حتي اليه

   مرا و كني مي متهم مرا امروز تو فرمايد مي) 2).(1("قليال اال البأس
  

  :پاورقي
  .احزاب سوره 18 آيه از اقتباس .1
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 عثمان درباره نيت حسن  كمال با كه كس آن نفر دو ما از آيا كني، قلمداد او قتل مسؤول خواهي مي
 و است عثمان خون مسؤول كرد سكوت به دعوت را او و بپذيرد نخواست خودش او و كرد خواهي خير
  بهره تواند مي بهتر عثمان كشته كه ديد چون نكرد كمك او و خواست كمك او از عثمان كه كس آن يا

 كمك معاويه از مكرر عثمان ولي بپذيرد را اميرالمؤمنين پيشنهادهاي نگذاشتند را عثمان كند؟ يبردار
 زمامداري و زعامت براي را موقع و ديد مي  آماده تجهيزات لحاظ از را خودش چون معاويه و خواست
 خبر كي كه بود منتظر و نداد اثر ترتيب عثمان پي در پي تقاضاهاي  به ديد مي مناسب خودش شخص
  :نويسد مي معاويه به  اميرالمؤمنين ديگر، نامه يك در. بيفتد او دست به بهانه كه برسد عثمان  مرگ

 اگر كه آنوقت تو) 1("» له النصر كان حيث خذلته و لك النصر كان حيث عثمان نصرت انما فانك «
 شد خودت كار پيشرفت سبب او نام كه وقتي اما نبردي او نصرت از نامي بود او نفع  به ميكردي اقدام
 هم حقا  ليطلبون انهم و «: فرمود مي مكرر را جمله اين السالم عليه علي باز. كردي بلند اعثماناه و فرياد
 را خوني قصاص و كردند ترك خودشان  كه كنند مي مطالبه را حقي اينها) 2("» سفكوه هم دما و تركوه
 بودند داده قرار بهانه را عثمان خون كه كساني تمام مورد در را اين. ريختند خودشان كه خواهد مي
 از اميرالمؤمنين  كه تهمت يك اين. ديگر كسان و معاويه و عاص و عمر و زبير و طلحه  مثل فرمود، مي
   و بود تر بري او از مردم همه

  
  : پاورقي
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 هنگامي صفين جنگ در. بود حكمين موضوع ديگر تهمت. بودند تهمت آن سؤولم كنندگان، متهم خود
 كار به اي حيله  عاص و عمر و معاويه طرف از كند، پيدا خاتمه اميرالمؤمنين نفع به كار بود نزديك كه

 نداد ثرا ترتيب حيله اين به اميرالمؤمنين .اهللا كتاب بينكم و بيننا: گفتند و كردند نيزه بر را قرآنها. رفت
 اهل را خودشان و بودند قرآن قاري كه خودش اصحاب از زيادي عده لكن دهند، ادامه جنگ به فرمود و

 بود همين ما هدف گفتند و خوردند فريب بودند قائل نظر حق و رأي حق خود براي و دانستند مي قرآن
 چه هر. شود قوفمو بايد جنگ ديگر اند شده حاضر آنها كه حاال باشد، ما بين حاكم قرآن كه

 به كه بود نمانده  باقي چيزي و شوريدند رسما نشد، واقع مفيد كند قانع را آنها خواست  اميرالمؤمنين
 اجبارا. كنند حمله بودند جنگ مشغول كه يارانش از عده آن به سر پشت از يا كنند حمله حضرت خود

 حكم، اختيار در باز و شدند معين حكم نفر دو بعد. بدهد متاركه دستور  كه كردند وادار را حضرت
 را او صالحيت رسما  حضرت و بودند مايل خودشان كه را شخصي و كردند سلب حضرت از را اختيار
 و افراد حكميت كه افتادند فكر اين به يكباره خورد  فريب آنها نماينده كه بعد. دادند قرار حكم كرد انكار

 به اقرار  السالم عليه علي از و كردند توبه خودشان است، كفر اساسا و نيست جايز خدا دين در اشخاص
 هدفهاي به پشت از و دادند تشكيل را"خوارج"گروه كه بودند همينها. خواستند مي توبه و گناه

 فرق. شدند السالم عليه علي اميرالمؤمنين سرسخت دشمن تاريخ  اين از اينها. زدند خنجر اميرالمؤمنين
 از حضرت با خودشان  دشمني براي اينها كه بود اين"نواصب"يعني دشمنان ساير با اند خوارج  كه اينها
  روي

 ١٣٦



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

 آوردند، در ديني روش و مذهب يك صورت به را اين و بودند تراشيده هم مبنايي و فلسفه خود خيال
 شد، حضرت آن شهادت و اميرالمؤمنين خوردن  ضربت به منجر امر همين و آميختند جهل با را تعصب
 اين همه در كه بزرگ عامل يك اينها همه از بعد. است افراد همين از  يكي مرادي ملجم بن حمنعبدالر
 و جهالت بود مؤثر زياد و بود مؤثر افروزيها آتش و انگيزيها فتنه و ها دادن قرار  تهمت هدف و جريانها

 عده يك اراده و فكر ملعبه و آلت را  مردم از عظيم انبوه يك كه است جهالت. بود مردم عامه خبري بي
 اشكو اهللا الي « :فرمايد مي و كند مي اشاره عامل اين به خودش اميرالمؤمنين. دهد مي قرار پرست دنيا
 سلعة ال و تالوته حق تلي اذا الكتاب من ابور سلعة فيهم ليس ضالال يموتون و جهاال يعيشون معشر من
 در كه مردمي از كنم مي شكايت خدا به) 1. (» واضعهم عن حرف اذا الكتاب  من ثمنا اعلي ال و بيعا انفق

 اگر نيست آنها ميان در قرآن از بهاتر كم متاعي ميرند، مي گمراهي در و كنند مي زندگي ناداني و جهالت
 وارونه حقايقش و شود تحريف اگر نيست آنها براي قرآن از گرانبهاتر متاعي و شود، گفته آن  حقايق
 و مكاني خلو بعد تعرفونني و سرائري عن لكم يكشف و ايامي ترون غدا «: رمودف مي كه بود اين. گردد
   بركاته و اهللا رحمة و عليكم والسالم .» مقامي غيري قيام

  
  : پاورقي
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   البالغه نهج مقام) ع (علي تربيت
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

. الطاهرين واله محمد رسوله و  عبداهللا علي والسالم والصلوه ناجمعي الخالئق باري العالمين رب الحمدهللا
 بود آورده خود پيش كودكي از را السالم عليه علي آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول كه است اتفاق مورد

 به راجع. نشد آشنا اول همان از پيغمبر غير اخالق با علي. كرد تربيت و تعليم را او خودش خانه در و
 در را او حتي و آورد خود نزد و گرفت خود عموي از اول همان از را علي اكرم رسول شد رچطو اينكه

 و شناسي حق جنبه موضوع،  به صرفا بعضي اند، نوشته عللي مورخين برد مي خود با عبادت خلوتگاه
 زا بعد بود، عبدالمطلب جدش تكفل در كودكي در خودش  اكرم رسول زيرا اند، داده ابوطالب به كمك

 اكرم رسول بر بزرگي حق نظر اين از ابوطالب پس آمد، در ابوطالب عمويش كفالت در عبدالمطلب
 و خدمتها آن خواست اكرم رسول اند گفته. بود اكرم رسول زندگي و مخارج متكفل سالها داشت،

  و خانه صاحب خودش آنكه از بعد لهذا كند، جبران را ابوطالب عمويش زحمتهاي
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 و گرفت ابوطالب از را  السالم عليه علي يعني ابوطالب كوچك فرزند داد، تشكيل لهعائ و شد زندگي
 اكرم رسول آمد، پيش سختي و گراني سال اند نوشته مورخين از بعضي. شد او تربيت و مخارج متكفل

 زياد اش عائله و  است تنگدست ابوطالب چون كه كرد پيشنهاد حمزه و عباس عموهايش از نفر دو به
 براي را عقيل :گفت ابوطالب كردند، خواهش ابوطالب از و رفتند كنيم، شركت اش عائله كفالت در است
 رسول و را جعفر حمزه و را طالب عباس، ببريد، خواهيد مي كدام هر مرا فرزندان ساير بگذاريد، خودم
 داشته حقيقت درس مي نظر به بعيد ، صورت اين به داستان اين. بردند خود با و گرفتند را علي اكرم
 از جعفر كه اند نوشته همه و اند نوشته اي ساله شش يا ساله پنج  طفل وقت آن در را علي همه زيرا باشد،
 بود، بزرگتر  سال ده عقيل از طالب و بود بزرگتر سال ده جعفر از عقيل و بود بزرگتر  سال ده علي

 و ساله پنج و بيست تقريبا جواني قيلع و ساله پنج و سي حدود در مردي وقت آن در طالب بنابراين
 احتياج ساله پنج و بيست و ساله پنج و سي حدود در مرداني نيست باوري بوده، ساله پانزده نوري جعفر

 در نيز اكرم رسول خود سن همچنين و آمده نامش نقل اين در كه حمزه سن. باشند داشته كفالت  به
 همسن تقريبا بوده ابوطالب بزرگ پسر  كه طالب اب يعني بوده، سال پنج و سي حدود در وقت آن

 از همچنين و اند نكرده ذكر قصه اين در را طالب نام ابوطالب فرزندان از مورخين، از ديگر بعضي. اند بوده
 ميان در عباس عمويش با را مطلب اين اكرم رسول اند گفته قدر همين اند، نياورده را حمزه نام عموها

. را علي اكرم رسول و برد خود خانه به را جعفر عباس و كرد امتناع عقيل تسليم از ابوطالب و گذاشت
  مطابق
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 دو بين هم تعارض اين. شد طالب متكفل عباسي اول نقل مطابق و بوده جعفر متكفل عباس نقل، اين
 يعل اكرم رسول تكفل اينكه خصوصا ندارد، يا دارد  اساسي داستان اين نيست معلوم عليهذا. هست نقل
 پيغمبر  تربيت تحت و پيغمبر خانه در آخر تا علي نيست، سال دو يا و سال يك  به مربوط را السالم عليه
 و رفتار طرز اينها همه از گذشته. برد مي خود همراه را علي عبادت خلوات و عبادت مواقع در حتي و بود

 اكرم رسول كه رساند مي كودكي دوره همان در اميرالمؤمنين  به نسبت خدا رسول عالقه و محبت
 از الحديد ابي ابن. نبود ابوطالب از شناسي حق خاطر به تنها داشت، مخصوص عنايت  علي به شخصا
 بيشتر همه از را خود فرزندان از كداميك پيغمبر  پرسيدم عباس پدرم از كه كند مي نقل عباس بن فضل

 دوست بيشتر را كداميك كه پرسم مي نشفرزندا از تو از من :گفتم من را، علي :گفت داشت؟ مي دوست
 را علي كه اي اندازه به پيغمبر :گفت! داشت؟ مي دوست بيشتر همه از را علي گويي مي تو داشت مي

 از علي به پيغمبر مخصوص عنايت آن. داشت نمي دوست را خود فرزندان از هيچكدام داشت مي دوست
 مناسبات حضرت آن تربيت و نشأت گرفتن نظر تتح و تكفل اين  اصلي علت كه رساند مي كودكي زمان

 موسي براي هارون  كه باشد داشته او براي را سمتي همان آينده در كه كرد مي تربيت را او ، بوده معنوي
 و اكرم رسول درباره السالم عليه علي خود. باشد بوده او وزير و كمك و معاون و معين يعني داشت
  :فرمايد يم پيغمبر دست زير در خودش تربيت
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 محاسن و المكارم طريق  به يسلك مالئكته من ملك اعظم فطيما كان ان لدن من به اهللا قرن لقد و «
 و علما اخالقه من يوم كل في لي يرفع امه اثر الفصيل  اتباع اتبعه كنت لقد و نهاره و ليله العالم اخالق
 را او كه كرد پيغمبرش همراه بزرگ اي هفرشت و غيبي موجودي متعال خداوند) 1(".به باالقتداء يامرني

 رود، مي مادر دنبال كه بچه مانند من و كرد مي تأييد و رهبري روز و شب مكارم، و معالي و فضائل به
 بهره من به ديگر دست از گرفت مي الهي تأييد از  دست آن از چه هر كردم، مي دنبال را او هميشه

 كه السالم عليه علي تعليم و تربيت و نشأت بود اين. كنم تدااق او به عمل در كرد مي امر و رساند مي
 آب  ريشه يك از كه بودند درختي دو مانند پيغمبر و او. كرد تصور توان نمي  نظيري و شبيه برايش
 اهللا رسول من انا و « :فرمايد مي  خودش. داشتند اخالقي تشابه و روحي توافق اندازه اين تا. بخورند
 ريشه يك كه بوديم توأم درخت دو مانند پيغمبر و من). 2 (» العضد من الذراع و الصنو من كالصنو
 تمام در پيوستگي، و اتصال و ريشگي يك اين. بودم بازو براي ذراع مانند او براي  من و باشد، داشته
   اميرالمؤمنين خطب كه رضي سيد. است ظاهر  اميرالمؤمنين زندگي شؤون

  
  : پاورقي
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 حضرت آن كالم توصيف در البالغه نهج مقدمه در گذاشته"البالغه نهج"را اسمش و كرده جمع را
 و الهي علم از اي نشانه علي سخنان. النبوي الكالم من عبقة فيه و االلهي العلم من مسحة عليه :گويد مي

 و اميرالمؤمنين كلمات بين كه سنخيت و شباهت و هماهنگي اين. دارد خدا رسول سخنان از بويي
 در اميرالمؤمنين  كه است اين از است، اصلي هم و ريشگي هم همان از ناشي هست اكرم رسول  كلمات
 خدا رسول با اينكه بر عالوه اميرالمؤمنين و است كرده رشد و خورده آب و شكفته اكرم رسول بوستان
 است، اكرم رسول شخص پرورده دست دارد، تربيتي و روحي قرابت است، خونهم و دارد نسبي قرابت

. بوده خدا رسول  شخص او خانگي و خصوصي مربي بلكه كرده، استفاده خدا رسول تعليمات از تنها نه
 كرده جمع را آنها رضي سيد و اميرالمؤمنين  كلمات از است اي مجموعه كردم عرض كه -  البالغه نهج

 بوده شاعر و اديب مردي خود كه رضي سيد و است سخنوري و بالغت و فصاحت آيت كهاين از گذشته
 نفيسي گنجينه يك گذاشته  آن روي"البالغه نهج"يعني را نام اين و كرده جمع را آنها منظور  همين به

 كلمات. است دست در اسالم از كه است  اثري بهترين قرآن از بعد و اسالمي معارف از است
 مخالفان و دشمنان حتي. بوده دشمن و دوست توجه و عنايت مورد  اسالم صدر همان از نيناميرالمؤم

 توانستند نمي آنها حفظ و ضبط و توجه از بودند ادب و فضل و ] فكر [ اهل كه آنها  حضرت آن
  .كنند خودداري
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 است، شام لاه هم اصال و بود اموي خليفه آخرين محمد بن مروان كاتب و معروف كاتب عبدالحميد،
 الحميد بعبد الكتابة بدأت: اند گفته كه آنجا تا است  نويسندگي و فصاحت و بالغت المثل ضرب مرد اين
 از كه  وقتي. شد ختم العميد ابن به و شد شروع عبدالحميد با نويسندگي"العميد  بابن ختمت و

  البالغه؟ في خرجك الذي ما: پرسند مي عبدالحميد
 تو چيز چه  : گفت رساند؟ بالغت اين به را

 نزديكان از كردم عرض كه طور همان مرد اين. كردم حفظ را  علي يعني اصلع كلمات"االصلع كالم حفظ
 ابيطالب  بن علي فن اين در من استاد كه كند مي اقرار حال عين در و است شام اهل اصال و امويهاست

 كل قيمة «: كنند مي  نقل السالم عليه ليع از را جمله اين اول، جلد التبيين و البيان در جاحظ. است
 بود كفايت فوق بلكه بود، كافي نبود كلمه اين جز كتاب  اين همه در اگر گويد مي بعد .» يحسنه ما امري

 عزوجل اهللا  كان و: گويد مي. باشد برداشته در عالي معنايي اختصار عين در كه است  آن سخن بهترين و
 است اين مثل يعني"قائله تقوي و  صاحبه نية حسب علي الحكمة نور من غشاه و الجاللة من البسه قد
 و نيت و روح و است پوشانيده حكمت از نوري و جاللت از اي جامه با را جمله اين متعال خداوند كه

 لفظ، لحاظ از و عالي معنا لحاظ از سخن اگر و: گويد مي بعد. است شده ظاهر او در اش گوينده  تقواي
 پاكيزه زمين با باران كه كند مي طور آن آدمي  قلب با باشد نرفته كار به او در تكلف و باشد فصيح

: اند گفته  بلكه نيست، اميرالمؤمنين دوستان و شيعيان از كند مي را تعبير اين  كه هم شخص اين .كند مي
  را او"النصب الي مائال كان و
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 خدمت در صفين در و است اميرالمؤمنين اربزرگو اصحاب از طائي حاتم بن عدي. اند شمرده ناصبي
 و اميرالمؤمنين شهادت از بعد شدند، شهيد طرفه و طارف و طريف نام به پسرش سه و بود حضرت
 كو يعني"الطرفات؟ أين عدي يا: گفت او به معاويه شد، وارد  معاويه بر روز يك معاويه، به خالفت انتقال

 در صفين در"طالب أبي  بن علي يدي بين صفين يوم قتلوا: گفت طرفه؟ و طارف و طريف پسرانت
 و شدند كشته فرستاد جلو را تو پسران نداد، انصاف تو با علي :گفت معاويه. شدند شهيد علي خدمت
 كه ندادم انصاف او با من بلكه"بقيت و قتل اذ عليها انصفت ما انا بل: گفت. ماندند  سالم خودش پسران

 :گفت. بدار معاف مرا :گفت. كن توصيف من براي را علي"عليا لي صف: گفت معاويه. ماندم من و رفت او
 الحكمة تتفجر فضال  يحكم و عدال يقول القوي شديد المدي بعيد واهللا كان: گفت عدي. نيست  ممكن

 عدالت به بود، نيرومند و قوي بسيار بود، كرامت و  عزت از درجه منتها به"نواحيه من العلم و جوانبه من
 چشمه از كه آب مثل جوانبش و اطراف از علم و حكمت بود، قاطع حكمش و ،بود معتقد و فتگ مي
  اشكهاي كه گفت حضرت آن حاالت از و داد ادامه خودش گفته به طور همين. جوشيد مي جوشد، مي

 كان الحسن ابا اهللا رحم: گفت خودش بعد و كرد پاك را اشكها آستينش با و شد جاري معاويه
 در تو حاال"عنه؟ صبرك فكيف: گفت بعد. گفتي تو كه بود طور همين بيامرزد، را الحسن ابا اخد"كذالك
 دشمن و دوست. "باشند بريده سر دامنش در را پسرش كه كسي مثل: گفت حالي؟ چه در او فراق

  معترف

 ١٤٥



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

 لبالغها نهج. جوشد مي اطرافش از حكمت و علم"نواحيه من العلم و جوانبه من الحكمة تتفجر"كه بود
 باشد، مي نور بخشد، مي اطمينان و آرامش دهد، مي غذا را روح است، گنجينه است، نفيسي كتاب واقعا
 تحليل و تجزيه و بحث مورد كتاب اين در مختلف موضوعات چون است،  المعارفي دائره يك منزله به

 قرآن و اسالم به راجع نسان،ا  تكون و عالم آفرينش و معاد و نبوت و باري صفات و توحيد از گرفته، قرار
 و دارد عالي بياناتي جهان در اكرم رسول دعوت آثار و االنبياء خاتم بعثت و احكام فلسفه و حكمت و

 اراده، و همت استقامت، تقوا، عفت، شجاعت، صبر، بر اخالقيات، و مواعظ بر است  مشتمل اينها بر عالوه
. اينها امثال و ريا ظلم، دروغ، كبر، تفاخر، از نهي و تعصبي از منع نفس، تهذيب و حريت عبرت، و تفكر
 و اتحاد به راجع آنها، آثار و آنها  علل و ها فتنه به راجع دارد، اجتماعي مباحث سلسله يك اينها بر عالوه

 و حكومت و حقوق و مساوات و عدل اصول به راجع اسارتها، و ذلت ،شوكتها و عزت آنها، آثار و اختالف
   قانون
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 و روش و خودش شخص به  راجع قسمتهايي امويها، كار خاتمه و حجاج و عبدالملك استبداد و زنج نهفت
 دارد، انبياء تاريخ به مختصري اشاره. دارد نبود عصر آن مردم ميل مطابق و كند مي پيروي كه سياستي
 و معروف  به امر و رحم صله و زكات و جهاد و حج و روزه و نماز به راجع. دارد  احكام فلسفه و حكمت

 جنگي هاي حماسه. هست مطالبي آنها بين مقايسه و مال و علم اطراف در. كرده بحث منكر از نهي
 و صفا و خدا ذكر و سلوك و سير و قلب اطراف در ذوقي و عرفاني بحثهاي. دارد جاندار و عالي بسيار

 شود شمرده اگر هست نفيس كتاب اين در كه موضوعاتي مجموع. دارد دعا و استغفار و توبه و معنويت
 در موضوعات ساير از بيشتر موضوعات اين از بعضي. است توجه جالب همه و است موضوع صد حدود در

 آن از داده نشان مخصوص عنايت آنها به  اميرالمؤمنين و شده واقع بحث آن مورد اميرالمؤمنين كلمات
 حكمت و عنايت و قدرت و علم و يگانگي و تبساط اطراف در. است  ربوبي صفات و توحيد مساله جمله

 عالي مباحث، اين اينقدر. است موضوع همين اطراف در مفصل خطبه يك گاهي. شده بحث زياد خداوند
 او مبارك قلب كه) كنيم (اقرار اميرالمؤمنين  معنوي شخصيت پيشگاه در آنكه جز كه است حكيمانه و

: جبران  خليل جبران قول به و داشته اتصال معنا عالم با و گرفته نبوت مشكات از را معارف و علوم
 مساله است حضرت عنايت مورد زياد كه موضوعاتي جمله از. نداريم اي چاره"سامرها و الكلي جاورالروح

 سخنان . است عمر ايام شمردن مغتنم و موت تذكر و آخرت به كلي توجه و ورع و زهد و دنيا ترك
  تنزه بخش الهام زمينه اين در حضرت
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 و كند مي كوچك و حقير نظر در را ماديات دنياست، زينتهاي و زيورها و زخارف شمردن حقير و پاكي و
 مختصات از :گويد مي البالغه نهج مقدمه در رضي سيد. برد مي باال بزرگي مقياس به را معنويات ارزش

  گمان شود مي اش اهدانهز سخنان و مواعظ در غرق آدمي كه وقتي كه است اين از يكي اميرالمؤمنين
 خانه كنج و عزلت گوشه ، نداشته نصيبي دنيا ترك و زهادت از جز كه گفته كسي را كلمات اين كند مي
 كرده، زندگي كس همه و چيز همه از دور كوهي  دامن و غاري در راهبها مثل يا و كرده اختيار را

 مردي را اينها كه كند نمي باور آدمي ،نيست مسلط روحش بر افكار نوع  همين جز افكاري و احساساتي
 با خورد و زد در را خود عمر از قسمتي و است جنگ ميدان دلير سرباز يك حال عين در كه  گفته

 اميرالمؤمنين عجيب مختصات از اضداد  بين جمع اين گويد مي. است گذرانده گردنكشان و خونخواران
. مانند مي عجب در من مانند هم آنها و گذارم مي نميا در دوستانم با را موضوع اين مكرر من و است

 و عدالت و اجتماعي حقوق  موضوع است اميرالمؤمنين عنايت مورد زياد كتاب اين در كه ديگري موضوع
 عنايت موضوع اين روي خود كلمات از بسياري در . است تجاوز و ستمگري و ظلم با مبارزه و مساوات

 هم كلماتش در بود مساوات و عدل مجسمه عمل در خودش كه يطور همان. داده خرج به بالخصوصي
 گفت مي و شناخت نمي  ضعيف و قوي كه كرد مي كوشش راه اين در آنقدر عمل در. دارد بروز و ظهور
 من نزد در ضعيف و بگيرم پس او از كرده  پامال كه را حقي كه وقتي تا است ضعيف من نزد در قوي
  قوي
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 فرزند نه ديگر بود حقوق و عدالت پاي كه آنجا. بگيرم او براي را او شده سلب حق كه وقتي تا است
 بحثهاي اميرالمؤمنين كلمات در. ديگر كس هيچ نه و دوست نه و خويشاوند نه و برادر نه و شناخت مي

  مطلب يك"حق"اينكه به راجع هست، بشري جامعه در كه حقوقي انواع  به راجع ] است [ زيادي
 عليه و هست هم او عليه  هست كس هر له نشده، وضع ديگر دسته عليه و دسته يك له است، عمومي

 نيست طور اين دارد، وجود او پهلوي هم اي وظيفه) است حقي كه جا هر هست هم او له هست كس هر
 اميرالمؤمنين كلمات در كه مسائلي جمله از. باشد ديگر بعضي عهده به  وظيفه و بعضي مال حق كه

 پيروي خودش كه است اجتماع اداره خاص روش و مخصوص سياست  است عنايت مورد زياد نسبتا
 كه نفاقي و فريب و خدعه و مكر از خالي و غش و غل بي و صادقانه و صاف روش همان يعني كرده، مي
. دهد دخالت خود كار در را خدعه و فريب و نيرنگ قيمتي هيچ به نبود حاضر و داشت امور اداره در

 و تفسير حضرت آن كالم  جوانب همه به توجه و دقت روي از است شايسته موضوعات ينا از بعضي
 ساير به توجه بدون و اند گرفته را حضرت آن كلمات از اي گوشه كساني كه شده ديده بسيار. شود توجيه
  روح با كه اند كرده تفسير نحوي يك به حضرت آن سيرت و عمل طرز به توجه  بدون و حضرت كلمات

 هر هست سخنراني اين  كه ديگر شب چهار سه اين در اهللا انشاء. نيست سازگار حضرت آن عليماتت
  .دهيم مي قرار سخن موضوع دارد تفسير و توضيح به احتياج كه را موضوعات اين از يكي شب
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 لعم و قول عناني هم و  هماهنگي آن است نمايان كامال اميرالمؤمنين زندگي در كه چيزهايي جمله از
 كند، سخنوري تقوا و زهد اطراف در خوب مثال و باشد خوبي سخنور آنكه از قبل اميرالمؤمنين. است

  معاني و قلب حاالت اطراف در آنكه از پيش همچنين و بود، تنزه و تقوا و زهد درجه منتها در خودش
 اطراف رد علي. بود ضمير روشن و صاحبدل و عارف و سالك عمال خودش بزند حرف عرفاني لطيف
 به خود شخصي حقوق از جوانمردي منتهاي در كه داد نشان هم و زد حرف هم اسالمي، عاليه مصالح
 مقدم خودش شخص مصلحت بر را اسالم مصلحت و پوشيد  چشم اسالمي عاليه مصالح حفظ خاطر
 است  ينا و است انساني فضيلت ترين بزرگ كردار، و گفتار عمل، و قول عنايتي  هم و هماهنگي. داشت

  . السالم عليه علي نظير بي محبوبيت رمز
  بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم و
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  ) ع (علي سياسي روش
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 صفيه و حبيبه و رسوله و  عبداهللا علي السالم و والصلوه اجمعين الخالئق باري العالمين رب الحمدهللا
 ال و منه اوقي جنبة اعلم ال و الصدق توأم الوفاء ان « :السالم هعلي له كالم من و الطاهرين، آله و محمد
 الجهل  اهل نسبهم و كيسا الغدر اهله اكثر اتخذ قد زمان في اصبحنا لقد و المرجع،  كيف علم من يغدر
 و اهللا امر من مانع دونه و الحيلة وجه  القلب الحول يري قد! اهللا قاتلهم لهم؟ ما الحيلة، حسن الي فيه
 علي كلمات از). 1 (» الدين في له حريجة ال من فرصتها ينتهز و عليها  القدره بعد عين رأي فيدعها يهنه

 وفا از بهتر سپري من. يكديگرند قرين ايندو راستي، و صداقت و پيمان و عهد به وفاي: است السالم عليه
   داشته ايمان قيامت روز و خدا سوي به بازگشت به  كه كسي. ندارم سراغ

  
  : پاورقي
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 نوع يك را فريب و خدعه نادانان  بعضي ما روزگار در. كند نمي رفتار فريب و غدر با مردم با هرگز باشد
 امور گردش و تحوالت به بصير اشخاص كه هست گاه. آورند مي  حساب به تدبير حسن و سياست حسن

 است، شيطاني  نقشه آن بردن كار به مانع الهي نهي و امر يول دانند مي را شيطاني نقشه و حيله راه هم
 و دين پايبند كه آنها ولي كنند، مي نظر  صرف آن بردن كار به از كامل توانايي و قدرت عين در لهذا

 ديشب .كنند استفاده خود موقع در كه كشند مي را شيطاني فرصتهاي  اينگونه انتظار نيستند حقيقت
 عليه علي اميرالمؤمنين آسماني و بلند سخنان از اي مجموعه كه البالغه نهج تمحتويا به اينكه ضمن
 چند و شده بحث مكرر موضوعات، بعضي درباره كتاب  اين در كردم عرض كردم، اشاره است السالم
 كه  است مخصوصي روش از دفاع و توضيح موضوعات آن از يكي. كردم عرض مثال  عنوان به را موضوع

 براي سياست آن و روش و راه  آن چون و برد، مي كار به خالفت امر اداره و سياست در المالس عليه علي
 اين اطراف در مكرر لهذا بود هضم قابل غير دانستند مي  سياست و تدبير اهل را خود كه افراد غالب
 عليه علي هك ابتدا همان از كه كنم عرض بايد مقدمتا. است فرموده دفاع آن از و  داده توضيحاتي مطلب
  موضوع دو به راجع حضرت آن مندان عالقه و دوستان از بعضي گرفت دست به را امور زمان السالم

 كردم عرض قبل شب دو در. داشتند اعتراض حضرت آن سياست به حقيقت در و داشتند پيشنهادهايي
 كردند مي متهم كار دو به را او دشمنانش خالفت،  آشوب پر و انقالب پر مدت آن در السالم عليه علي كه
  و بود بري آنها از علي كه
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 و جمل اصحاب  مستمسك كه عثمان خون يكي :بودند كنندگان متهم خود كار دو آن مسؤول بلكه
 كه حكمين داستان يكي و داشتند،  دست كار آن در آنها خود كه صورتي در بود، صفين اصحاب

 موضوع دو كنم مي عرض اكنون. بودند داستان آن آورنده وجود به آنها خود و بود خوارج مستمسك
 آن  براي ولي كردند مي پيشنهاد اميرالمؤمنين به كمك و خواهي خير راه از ديگر  بعضي كه بود هم ديگر

 امتيازي حضرت آن كه بود  المال بيت تقسيم يكي موضوع دو آن. بپذيرد كه نبود مقدور اخالقا حضرت
 قريشي غير و قريشي وغالم، ارباب عجم، و عرب  ميان فرقي شد، ينم قائل بعضي به نسبت بعضي براي
 وجه هيچ به كه بود سياست در صداقت و امانت و صراحت اصل بردن كار  به ديگر يكي و گذاشت، نمي

 اينها همه. ببرد كار  به را نيرنگ و فريب و تزوير اصول حدي تا و شود منحرف آن از اي ذره نبود حاضر
 به راجع. است موجود و منعكس حضرت آن خود سخنان در شده، ضبط تاريخ در هك اين از گذشته
 النصر اطلب ان أتامروني «: فرمايد مي نشدن قائل تبعيض و مساوات  اصل رعايت و السويه علي تقسيم
 راه از را موفقيت كنيد مي پيشنهاد  من به"» سمير سمر ما به اطور ال اهللا و عليه؟ وليت فيمن بالجور

 چيزي چنين دنياست دنيا تا كه قسم خدا به كنم؟ تأمين هستند من رعيت كه مردمي بر ستم و رجو
 مال اينها اگر"» اهللا مال المال انما و فكيف بينهم لسويت لي المال كان لو". نيست ممكن من براي

 اينكه به رسد چه تا شدم نمي  قائل تبعيضي كنم تقسيم مردم بر خواستم مي و بود مي خودم شخصي
 غير في المال اعطاء ان و اال «: فرمود بعد. نيست  كسي شخصي ملك و خداست مال است، المال بيت
   » يرفع هو و  اسراف و تبذير حقه

  

 ١٥٣



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

 مورد غير در را مال) 1("» عنداهللا يهينه و الناس في يكرمه و االخره في يضعه و الدنيا في صاحبه «
 اما برد مي باال دنيا در را خود كننده كار، اين است، تضييع و اسراف دادن مستحق غير به و كردن مصرف

 بي و خوار خدا نزد در ولي كند مي محترم و عزيز طمع اهل و دنيا مردم نزد در آورد، مي پايين  آخرت در
 عين در شود داده اشخاصي به ناحق به و شود  صرف طرز اين به كه مالي :فرمود بعد. سازد مي مقدار
 شكر گيرد مي صورت خيانت اصل روي دارد توجه هم گيرنده كه مال صرف طور اين ندارد، عاقبت حال

 و گيرند مي كند، مي  محروم آنها سپاسگزاري و شكرگزاري از را آدم اين خداوند آورد، نمي سپاسي و
 هاآن كمك به احتياج و بيفتد و بلغزد پايش  شخص اين روزي يك اگر شوند، نمي هم ممنون و خورند مي

 در تبعيض عدم و مساوات اصل يعني مطلب اين به راجع. بود خواهند همانها بدتر همه از باشد، داشته
 خودش براي  نتوانست اميرالمؤمنين بزرگتر برادر عقيل كه بس همين هست، داستانها  المال بيت توزيع
  مقدم حضرت. شد دوار كوفه در حضرت آن بر مهمان عنوان به عقيل شبي :كند قرار بر بيشتري سهم
 مال از ردا، يك و پيراهن يك  پدرش اشاره به السالم عليه حسن امام. كرد احترام و شمرد گرامي را برادر

 انتظار عقيل. بودند نشسته كوفه داراالماره بام روي عقيل و علي بود، گرم هوا. كرد اهدا عقيل به خودش
 و كرد اظهار را خود  حاجت عقيل بعد. نبود بيش يا ساده غذاي انتظارش خالف بر داشت، رنگيني  سفره
   شما ام آمده مقروضم، خيلي و برگردم ام خانه به بايد زودتر :گفت
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 بعد! زياد چقدر :فرمود. درهم هزار صد :گفت مقروضي؟ چقدر :فرمود. بدهند را من قرض بدهيد دستور
 تقسيم و حقوق موقع همينكه ولي بدهم را تو قرضهاي همه  كه ندارم تمكن اينقدر كه متأسفم :فرمود
 كه تو سهم :گفت عقيل. داد خواهم است مقدور كه اي اندازه آن تا خودم سهم از من شد ها سهميه
 المال بيت از بده دستور ، بدهي من به را چقدرش و برداري خودت خواهي مي را چقدرش نيست، چيزي
 به المال بيت از توانم نمي مردمم، مال امين من نيست،  من شخصي ملك كه المال بيت :فرمود. بدهند

 و بود مشرف بازار به كه بام پشت همان از كند مي سماجت خيلي عقيل ديد  كه بعد. بدهم تو
 اگر كه كنم مي تو به پيشنهاد يك من :فرمود و كرد اشاره صندوقهاي به شد مي ديده تجار صندوقهاي

 شود مي خلوت اينجا و روند مي ها خانه به تدريجا  مردم اين اينكه آن و دهي مي را قرضها همه يكن عمل
  خالي را صندوقها اين و برو شد خلوت همينكه هست، اينجا است دينار و هم در از پر كه صندوقهاشان و

 دزدي هادپيشن من به گذاري، مي من سر به سر جان برادر :گفت عقيل. بده را هايت قرض و كن
! بزنم؟ اند خوابيده خود هاي خانه در راحت  كه را اي بيچاره مردم مال بروم كه دزدم من مگر كني، مي

. است دزدي دو هر بزني، را صندوقها اين يا و بگيري ناحق به المال بيت از كه كند مي فرق چه :فرمود
 بازرگانان مركز و است حيره  قديمي رشه كوفه نزديكي اين در كنم، مي تو به ديگري پيشنهاد :فرمود بعد
 :گفت عقيل. زنيم مي شبيخون آنها از يكي بر و رويم مي  نفري دو شبانه است، اي عمده ثروتمندان و

 اتفاقا :فرمود! زني؟ مي من به را ها حرف اين تو و خواهم مي كمك مسلمين المال بيت از من برادرجان
  بدزدي را نفر يك مال اگر
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 و دارد دزدي اسم نفر يك مال  ربودن كه است چطور. بدزدي را نفر هزار صدها مال كه اين از است بهتر
 و « :نويسد مي اعمالش از يكي) به (نامه يك در السالم عليه علي نيست؟ دزدي عمومي اموال ربودن
 اعظم ان و... لالسبي ابن و الغارم و  المدفوعون و السائلون و المساكين و الفقراء اهللا عند خصمه لمن بوسا

  ) 1 (» االئمة غش  الغش افظع و االمة خيانة الخيانة
 راه و داران قرض و بيچارگان و ضعفا و فقرا خدا نزد در جلوگيرش و مخاصم كه كس آن حال به واي

 پيشوايان با بازي دغل بازي دغل اقسام بدترين و است اجتماع  به خيانت اقسام باالترين. باشند ماندگان
 اصول از شدن منحرف و سياست در خدعه و فريب بردن كار به يعني دوم قسمت به راجع اما و. است

  . وفا و صداقت و صراحت
 از كه بود معاويه داشته خالفت و زعامت داعيه اسالمي دنياي از ديگر  قسمت يك در كه كسي اتفاقا
 از و كرد نمي  خودداري اي هوسيل هيچ به توسل از و بود روزگار مردم كارترين خدعه و گرترين  حيله
 روش با حضرت سياسي روش  جهت همين روي. رسيد مي خود پليد و شوم مقاصد به هم راه همين

 مقاصد در را معاويه پيشروي كه بعضي و گرفت مي قرار مقايسه مورد زمان همان در را معاويه سياسي
   راپيش راهي مالسال عليه علي چرا كه خوردند مي  تأسف ديدند مي پليدش و شوم

  
  :پاورقي
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. گذاشتند مي معاويه زيركي و دهاء حساب به را اين بعضي و ندارد پي در موفقيتها جور اين كه گرفته
 از و دهد مي توضيحاتي خود سياسي روش اطراف در السالم عليه علي مكرر كه است جهت اين روي

  گمان :فرمايد مي جا يك در. نيست ذكاء و فهم وفور به مربوط گويد مي و كند مي دفاع خود سياست
 به سياست در تبهكاري و فجور و خدعه او نيست، اينطور نه، است، تر بين تيز من از معاويه كه نكنيد

 وسيله به ولو شد هم پليد راه هر از و است پليد و شوم هدف  يك او هدف بيزارم، آن از من و برد مي كار
 و بردن  غارت با و نوشتن اطراف به دروغ نامه و دروغ وعيدهاي و وعده و نواميس  كهت و آدمكشي

 شود مي پليد طرق و ابزار و  اسباب پليد، هدف براي. رود مي مقصودش سوي به باشد كردن ارعاب
 انيتانس اصالح هدفم و ام كرده امر به قيام انساني و اسالمي  عالي اصول خاطر به كه من اما كرد، انتخاب

 بر مبني  سياستي و بگذارم خودم هدف روي پا توانم نمي هاست كاري خراب و زشتيها  اين با مبارزه و
 خداوند مبغوض گري منافق و  مكاري و غداري كه نبود اگر. بگيرم پيش پردازي دروغ و ستم و ظلم
 و من. برد نخواهم ارك به شيطاني نقشه هرگز من. هستم توانا اندازه چه من كه ديديد مي وقت آن است

 ها وسيله  است مختلف هدفها كه وقتي. داريم متباين و مختلف هدف دو و داريم مي بر  گام راه دو در او
 منافات من هدف با ولي ندارد منافات او خود هدف با برد مي كار به او كه اي وسيله. باشد يكي تواند نمي
 از يكي فرمان دو مقايسه، براي اينجا در. كنم استفاده ها وسيله آن از نبايد و توانم نمي من پس دارد،

  معقل نام به سردارانش از يكي براي را آن كه كنيم مي نقل  السالم عليه علي اميرالمؤمنين
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 طرف به الجيش مقدمه  عنوان به نفر هزار سه رأس در را او كه وقتي در كرده صادر رياحي قيس ابن
 از نفر دو نام به كه كنم مي نقل معاويه از هم دستور و فرمان يك و ،فرستاد بود معاويه قلمرو كه شام

  يك در يك هر - را ايندو كه وقتي در كرد صادر غامدي سفيان يكي و ارطاه  بن بسر يكي سردارانش
 روحيه دو خوبي به دستور دو و فرمان دو اين از. فرستاد السالم عليه علي حكومت قلمرو حدود به زماني
 طور اين خود سردار به السالم عليه علي. است نمايان  مختلف هدف دو و مختلف روش دو و ضادمت كامال

  اول"» قاتلك من اال تقاتلن ال و دونه، لك منتهي ال و لقائه من لك البد  الذي اهللا اتق «: دهد مي دستور
 شروع جنگ به دشمن تا :گويد مي بعد. بگير نظر در را خدا بترس، خدا از :است اين فرمايد مي كه چيزي
 جنگ به تحريك را آنها كه نكن كاري كه فرمايد مي زمينه  همين در قسمتهايي بعد. نكن شروع تو نكند
 مبادا) 1(" اليهم االعذرا و دعائهم قبل قتالهم علي شنانهم يحملنكم ال و «: فرمايد مي  وقت آن و بكني،
 و دزد به كني حجت اتمام و كني دعوت كامال را آنها نكهآ از قبل كه كند وادار را تو آنها دشمني و كينه
 فاطرد بالمدينة تمر سرحتي: دهد مي دستور اينطور ارطاه بن بسر به معاويه ولي . كني مبادرت خورد
 به تا برو"طاعتنا في دخل له يكن لم ممن  له اصبت من كل اموال وانهب به مروت من اخف و الناس
 مال چه هر و كن دلها در رعب ايجاد تواني مي تا و بران خودت جلو از را  دممر راه بين در برسي، مدينه

   از كه آنهايي مال مگر كن غارت رسد مي دستت  به
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 :دهد مي دستور اينطور بود كرده شبيخون مأمور نيز را او كه غامدي سفيان به. هستند ما خود دوستان
 زيرا است، نافع بسيار سياست لحاظ از كارها اين كه كن غارت اموال و بكش آدم و زنب شبيخون برو،
 و گردند مي قوي دل و خوشوقت هستند كنار و گوشه در كه ما دوستان و شوند مي مرعوب عراق اهل

 را مثل علي هو ليس ممن لقيته من كل اقتل و"آمد خواهند ما طرف به كنند چه مرددند كه هم بعضي
 اوجع هو و بالقتل  شبيه االموال حرب فان االموال احرب و القري من به مامررت كل اخرب و  يك

 غارت را اموال كن، خراب رسيدي كه ده هر  به بكش، آوردي گير خودمان دوستان جز كس هر"للقلب
 خود هدف و مقصد به معاويه. دارد فراوان تأثير دلها در اموال تلف  كه ببر بين از و بزن آتش و كن

 خريدن و دادنها رشوه با غارت، و قتل و ارعاب با ابزارها، اين با ابزاري؟ و وسيله چه با اما شد نزديك
 خالد، بن عبدالرحمن و نخعي اشتر مالك مثل افرادي كردن مسموم با المال، بيت در خيانت با ،ها عقيده

 به كنند، جعل حديث و ببندند وغدر خدا پيغمبر بر بنشينند كه ايمان بي مردم عده يك كردن اجير با
  به وسائل اين و امور اين با زدنها، قرآن پيكر به ضربت و انساني و اسالمي  اصول همه كردن پامال قيمت
 علي هدف. رسيد خود عالي هدف و مقصد به هم السالم عليه علي حال عين در. رسيد خود مقصد

 زنده و حق كلمه اعالي هدفش رفت، ميان از او شهادت با بگوييم كه نبود لذت و عيش و حكمراني
 بكشيد، سياسي مصالح خاطر به را گناهان بي كه دهد مي دستور معاويه. كرد كه بود عدالت نام كردن
  ضربت كه حال همان در علي ولي كنيد، غارت را  اموال
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 آنجا را دخو نزديك اقرباي و خويشان يعني عبدالمطلب فرزندان كه وقتي شكافته، را فرقش شمشير
 به آنها كه شود سبب او مرگ و او شهادت است ممكن  كه خواند مي اينها خشمناك قيافه در و بيند مي

 ال عبدالمطلب  بني يا «: فرمايد مي آنها به خطاب بريزند را اي عده خون جرم،  شريك و مسبب عنوان
 اال بي يقتلن ال اال ميرالمؤمنين،ا قتل  اميرالمؤمنين قتل تقولون خوضا المسلمين دماء تخضون الفينكم
 وارد  مردم خون در من از بعد نكند) 1(" بضربة ضربة فاضربوه هذه ضربته  من مت انا اذا انظروا قاتلي،
 او به ضربت يك فقط شما مردم ضربت  اين با اگر من دهيد، قرار خود شعار را اميرالمؤمنين قتل و شويد
 همان بود افتاده  كه هم بستر در بود، اسالم احكام همان هدفش و تسياس اميرالمؤمنين. بيشتر نه بزنيد

 و ولدي جميع و اوصيكما « :فرمايد مي السالم عليهما حسنين به بود، زبانش ورد هدف همان و سياست
 و عليه اهللا صلي جدكما سمعت فاني بينكم ذات صالح و  امركم نظم و اهللا بتقوي كتابي بلغه من و اهلي
 ال و افواههم تغبوا فال االيتام في اهللا اهللا الصيام، و الصلوه عامة من افضل البين  ذات صالح :يقول اله

 و سيورثهم، انه ظننا حتي بهم يوضي مازال  نبيكم وصية فانهم جيرانكم في اهللا اهللا و بحضرتكم، يضيعوا
   » في اهللا اهللا و غيركم، به بالعمل  يسبقكم ال القرآن في اهللا اهللا
  
  رقيپاو
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 اهللا اهللا و تناظروا، لم ترك ان فانه  بقيتم ما تخلوه ال ربكم بيت في اهللا اهللا و دينكم، عمود فانها الصلوه
 و التدابر و اياكم و التباذل، و بالتواصبل عليكم و اهللا، سبيل في السنتكم و انفسكم و باموالكم الجهاد في

 يستجاب فال تدعون ثم اشراركم  عليكم فيولي المنكر عن النهي و بالمعروف مراال تتركوا ال التقاطع،
  ). 1(لكم
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   عقل دشمنان
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 را ديگر چيزهاي از بسياري تأثير جلو چيزها از بسياري كه بينيم مي خود روزانه مشاهدات و تجربيات در
 را آن اثر ديگر دارويي و باشد داشته اثري دارويي مثال است ممكن. كنند مي خنثي را آنها اثر و گيرند مي

 تأثير مانع ديگر چيز يك و باشد داشته سميت چيز يك است ممكن. بگيرد را تأثيرش جلو و كند خنثي
 :باشد رارق بر جهان اين اجزاي ميان كشمكشي و جنگي همواره كه است اين مانند عينا. گردد سم اين
 جنگ فعلي، جنگ طبعي، جنگ كافري با دين همچون ذره ذره بنگري كل چون است جنگ جهان اين
 اصلي قانون كه اند كرده ادعا و كرده مبالغه جهان مفكرين از بعضي هول است حربي جزءها ميان در قول

. كند خنثي را ديگر موجود اثر خواهد مي موجودي هر است، تزاحم و تصادم و نزاع و جنگ جهان  اول و
 يكديگر در مخالف تأثير و تضاد و تصادم كه  نيست شكي ولي است آميز مبالغه بسيار نظر اين البته
  .جهان اين در است اصلي كردن
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 جهان در چه هر از ، بزرگ جهان از است جامعي نسخه يك انسان وجود كه دانيم مي ديگر طرف از
 معنوي قواي و حاالت بينيم مي كه است اصل  همين روي. تهس انسان وجود در اي نمونه هست بزرگ
 خنثي را ديگر بعضي اثر نمودند رشد و يافتند قوت كه بعضي كنند، مي  مخالف تأثير يكديگر در بشر
 عقل با كه اموري از يكي: است اين مضمونش كه دارد اي جمله السالم عليه اميرالمؤمنين .كنند مي

 زمين بيشتر: فرمايد مي حضرت آن هم و"اوست پسندي خود كند مي نيدشم و ورزد مي حسادت انسان
 هوس و هوا: فرمايد مي السالم عليه صادق امام .كند مي جستن  طمع برق كه آنجاست عقلها خوردنهاي

 عالي حقيقت اين اينها  همه از. هست هم باز ما ديني آثار در بيانات قبيل اين از .است  عقل دشمن
 عقل دشمنان همه خشم و لجاج و تعصب و طمع و پسندي خود و هوسراني كه شود مي استفاده

 تاريك را بشر روح كنند، مي خنثي را عقل اثر يعني ؟باشند مي عقل دشمنان چه يعني باشند، مي
 در  كه است بزرگ جهان تصادم و نزاع نمونه همان اين. گيرند مي را قلب نور و  بصيرت جلو كنند، مي

 گوش بينند، نمي و دارند  چشم گويد مي و كند مي ذكر را اي عده كريم قرآن. است دموجو آدمي وجود
 دلها بلكه نيست نابينا چشمها: فرمايد مي اينكه يا كنند، نمي فهم و دارند دل شوند، نمي و دارند

 اثر  كه است موجود روحي صفاتي و حاالت مردم اين در كه است اين اينها همه از مقصود .نابيناست
 است، مادران و پدران روش از تقليد  به ميل اينها در است، كرده خنثي آنها در را بينش و دانش و عقل

 حق برابر در كه دهد نمي اجازه آنها به آنها دنيوي مطامع و مادي  منافع دارند، لجاج و حميت و تعصب
  .شوند تسليم
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 ترين بزرگ گويند مي بند به هيما و مرغ طمع آرد در هوشمند ديده شره بدوزد :گويد مي سعدي
 اين علت. رسد نمي دشمن اين پايه به دشمني هيچ اوست، اماره نفس و سركش احساسات بشر دشمنان

 ديگر دشمن هيچ كه كند مي خراب را مركزي و دارد دسترسي اي نقطه به دشمن اين كه است اين امر
. است انسان بينش و تشخيص دستگاه كز،مر آن و نقطه  آن. ندارد دسترسي مركز آن به و نقطه آن به

 تدبير مركز در توانست دشمني اگر و كند مي ايستادگي تدبير و عقل نيروي با دشمن هر برابر در آدمي
 پيغمبران درباره. است تر خطرناك دشمني هر از كه است بديهي آورد وجود به اختاللي بينش و

 بدن مزاج و طبيعت خدمتگزار طبيب كه  طوري همان اند فطرت و عقل خدمتگزار آنها كه اند گفته
 خود شاگردان به نسبت آموزگار يك خدمت نوع از كنند مي بشر  عقول به پيغمبران كه خدمتي. است

 راه همان از پيغمبران  بلكه كند، تعليم شاگرد به را معين فن و علم يك يا و معين كتاب  يك كه نيست
 و عقلها به راه همان از كنند مي خدمت آنها  به مردم فوسن نگهداشتن پاك و اخالق تهذيب به كه

 و حرص و هوس و هوا حكومت جلو و شود تعديل آدمي اخالق اگر. كنند مي كمك نيز آنها خردهاي
. گردد مي باز عقل دست شود، مي پيدا آزادي آدمي فكر و عقل براي شود گرفته شهوت و خشم و طمع
  : فرمايد مي كريم قرآن
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 السالم عليه علي".فرمايد مي عنايت  باطل و حق تميز مايه شما به خداوند باشيد داشته الهي يتقوا اگر
 قرار تنگناها و ها مضيقه از شدن بيرون راه شما به خداوند باشيد داشته الهي تقواي اگر: فرمايد مي
 فضيلت و طهارت و اتقو معلم پيغمبران".نمانيد تاريكي در كه دهد مي قرار نوري شما براي هم و دهد مي
 اي گوشه به هوسها و هوا و اغراض يعني عقل دشمنان شد پيدا  كه روحي طهارت و تقوا باشند، مي
 نوع سه تو: فرمايد مي السالم عليه اميرالمؤمنين. كنند مي ثابت و مستقر را عقل حكومت و گريزند مي

 و است دوست تو خود با مامستقي  كه است كس آن يكي تو دوستان :داري دشمن نوع سه و دوست
 كه است كس آن يكي تو دشمنان اما توست، دشمن  دشمن سومي و توست دوست دوست ديگري

 پس) 1(".توست دوست دشمن سومي و توست دشمن دوست ديگري و است  دشمن تو خود با مستقيما
 دشمن ستد د، بند مي را  دشمن دست دشمن دشمن. است آدمي دشمن دشمن دوستان، انواع از يكي
 در بينش و عقل با را اخالقي طهارت و تقوا رابطه اگر. گردد مي باز بهتر شخص خود دست شد بسته كه
 و كمك نوع از كه بينيم مي كند مي كمك عقل روشني و صفا به و پاك اخالق  چگونه كه بگيريم نظر

   همان  كه را عقل دشمن دست يعني كند، مي وي به شخصي دشمن دشمن كه است معاونتي
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   :گويد مي مولوي. گردد مي باز عقل دست قهرا و بندد مي شهوتهاست و خشم و هوسها و هواها
  را عقل دست دو هر گشايد حق           هوا دست دو بست تقوا چونكه
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  بيني روشن و تقوا
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 بصيرت بر و دهد مي بيني روشن شما به خداوند باشيد بوده رهيزكارپ و پاك اگر: فرمايد مي كريم قرآن
 و تقوا بين صريحا ديگري هاي آيه و آيه اين موجب به قرآن ما مقدس كتاب) 1.(افزايد مي شما

 است، قائل مستقيم رابطه ديگر طرف از بصيرت نور افزايش و بيني روشن و طرف يك از پرهيزكاري
 باشد تر تسليم حقايق مقابل در و تر مرض و غرض بي و پرهيزكارتر و تر اكپ آدمي اندازه هر به يعني
 ايمان با مرد فراست از: كه است آمده معروفي حديث در. است نافذتر و تر روشن  فكرش و عقل افكن نور
   دارد كه ايماني موجب به ايمان با مرد كه است اين مقصود .نگرد مي خدا نور با او كه باشيد حذر در
  

پ  اورقي
  29  /انفال .1

 ١٦٩



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

 كينه و حسادت غبار با روحش  آينه گذارد نمي و دارد مي نگه پاك آاليشها از را خويش روح و دل همواره
 اي پرده و حجابي خداست نور كه عقل براي و شود مكدر  تعصب و لجاج و عناد و خواهي خود و توزي
 بين. نمايد مي  مشاهده را حقايق پرده بي و برد يم را استفاده حداكثر خدايي نور اين از لهذا و آيد پديد
 بر پيوستگي و ارتباط است ادراكات و مشاعر كانون كه عقل و است عواطف و احساسات كانون كه دل
 استنتاج و استدالل و منطق و فكر عقل از و خيزد مي بر عاطفه و  ميل و آرزو و محبت دل از. است قرار
 و ميلها بايد  بگذاريم آزاد استنتاج و استدالل و منطق و فكر كار در ار عقل بخواهيم اگر. زند مي سر

 لجاج و عناد اسير اگر كند، حكومت حرص و طمع ما بر اگر. بگيريم نظر تحت را خود بد و نيك عواطف
 باشد ور شعله ما وجود در آتشها اين و باشيم توزي كينه و حسادت  عقده گرفتار اگر باشيم، تعصب و

 ما خود اعضاي و قلب و اعصاب و ما خود سالمت و ما وجود جز هيزمش كه آتشها اين از كه نيمبدا بايد
 روح فضاي تيرگي كه وقتي. كند مي تار و تيره را ما روح فضاي و خيزد مي بر تيره دودهاي نيست چيزي

 عقل پهلوان هاي خوردن زمين بيشتر: فرمايد مي السالم عليه علي. ببيند تواند نمي عقل چشم گرفت را
   :فرمايد مي السالم عليه علي نيز و) 1.(طمعهاست حكومت فضاي در همانا
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 عقل حاسدان از يكي) شود مي تعبير"عجب"به آن از كه (خود به نسبت انسان بيني بزرگ و بيني خود
  ) 1(".اوست خرد و

 چيز دو و ، است حكمت و تقوا آندو و اند خورده شير ستانپ يك از كه است چيز دو: گويد مي عرب شاعر
 ما زبان فارسي شاعر .است سركشي و ثروت آندو و شوند مي محسوب ديار و شهر يك اهل كه است
 گرد برخاست كه جا هر كه نبيني خاسته بر گرد هوس و هوا آراسته است سرايي حقيقت :گويد مي

 قرآن در راز غيب از دل گوش به نبايد باز حرص از باشد هاند تا را تو مرد بيناست گرچه نظر نبيند
 و نيست شنوايي و هست گوش"اينكه يا و" است شده زده قفلها دلها بر"كه آمده زياده تعبير اين كريم
  به اميدي و كورانند و الالن و كران: فرمايد مي مردم از اي عده درباره. "نيست بينايي و هست چشم

 قوه اخالقي و رواني بيماريهاي  نوع يك اثر در آدمي كه است طور همين هم واقعا .نيست آنها بازگشت
 است پر كه زندگي مكتب در گيرد، نمي عبرت جهان حوادث از دهد، مي دست از را خود ادراك و تميز

   و جهان تاريخ. است مدارس ترين آموزنده روزگار مدرسه. گيرد نمي فرا درسي اندرز و پند و تجربه از
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 بهترين آيد مي پيش و آمده  پيش همواره ملتها و افراد براي كه فرازهايي و نشيب و جهانيان سرگذشت
 علي. نمايد مي تكوين آموزشهاي از انسان كه است اي بهره و استفاده كيفيت در سعادت رمز. است معلم
 و  كن فكر گذشتگان تاريخ در كه كند مي توصيه اكيدا را يعل بن حسن خود بزرگوار فرزند السالم عليه
 آنها وقايع شاهد نزديك از و ام نبوده زمانها آن در چند هر خودم من :فرمايد مي و نما، مطالعه را آنها آثار
 و آنها كار رمز ام، كرده مطالعه و سير آنها زندگاني تاريخ در ولي  ام نبوده آنها اوضاع شدن رو و زير و
 چون ام بوده آنها  همراه كه است اين مثل حال ام، آورده دست به را آنها زندگاني فرازهاي و شيبن

 همه همراه و ام بوده زنده امروز تا دنيا اول از  كه است اين مثل بلكه و دارم زمينه اين در كافي اطالعات
 تجربه از هستم اي گنجينه اكنون ام، گرفته ياد زيادي درسهاي ام، آموخته فراوان  هاي تجربه ام، بوده آنها
 صدها چشم جلو در تجربه يك . كنم مي بيان ديگران و تو براي اندرز و پند صورت به كه حكمتها و ها
 كدام هر استفاده. نه البته كنند؟ مي استفاده تجربه آن از نحو يك به آنها همه آيا ولي شود مي واقع نفر

 و صفا ميزان  ديگري و آنها از كدام هر ذكاوت و هوش و علم و عقل ميزان يكي :چيز دو  به دارد بستگي
 رسيدن راه در يعني (ما راه در كه كساني: فرمايد مي كريم قرآن. آنها روح پاكي و طهارت و نيت خلوص

  كه عميمي لطف و عنايت روي دارند، بر گام صدق روي از و كنند مجاهده) سعادت و خير و حقيقت به
 راهنمايي و هدايت را او رسانيم، مي رحمت و فيض استعدادش اندازه به مستعدي ره به كه داريم
  بهتر كه دهيم مي بصيرت و روشني او به كنيم، مي
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 و داشت مرده روحي كه كس آن آيا: فرمايد مي ديگر آيه در .كند قضاوت بهتر و كند درك بهتر و ببيند
 آن با نمايد، معاشرت و كند حركت مردم ميان در نور آن با كه داديم او به نوري و ساختيم زنده را او ما
 آدم چنين اين آيا بگيرد، نظر تحت ديگران با را خود اجتماعي روابط نور آن با كند، برخورد مردم با نور

 گام تاريكي در و است كرده تاريك و تيره را او رذيله  صفات ساير و لجاج و عناد كه كسي آن با روشن
 اين آيا داند، نمي را شدن بيرون راه و است گرفتار اضطراب و ترديد و حيرت و شك ميان در دارد، مي بر
 بين روشن انسان تا اند گفته اخالق و دين پيشوايان و بزرگان كه است اين .يكديگرند؟ با مساوي نفر دو

 ديو و برتك و خودپرستي و كينه و حسد آتش دودهاي تا و كند نمي پيدا را  خويش سعادت راه نباشد
  .كند روشن او بر را راه تواند نمي عقلش افكن نور نبرد بين از را رذيله صفات ساير و صفتي
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   سالم روحيه
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 و علل برخي اثر در و پيشامدها  بعضي واسطه به آنگاه و باشد بوده سالم تنه و ريشه لحاظ از درختي اگر
 و بزند را اش شكوفه سرما شود، قطع اش شاخه يا و بريزد برگش يا و ودبر بين از اش ميوه خارجي عوامل

 باعث است تأسف  موجب اينكه عين در اينها، نظير و كنند فاسد و بزنند منقار را اش ميوه  پرندگان يا
 داد، خواهد ميوه داد، خواهد شكوفه و برگ ديگر بار باشد سالم اگر درخت خود زيرا چرا؟ نيست، نگراني

  كه دهد مي حق خود به آدمي كه است مواقع گونه اين در انداخت، خواهد سايه و زد خواهد جوانه نو از
 ثمر و بارده درخت يك مانند نيز آدمي وجود .باشد سالمت درخت خود سر: بگويد و داده تسلي را خود

  سايه ها سر بر د،ده مي ها شكوفه و ها ميوه است، نشاط با و خرم باشد عيب  بي و سالم اگر است، بخش
 پيشامدها و حوادث انواع  درخت همان مانند آسايند، مي آفتاب رنج از اش سايه در رهگذران افكند، مي

 رنج و كشد مي زحمت سالها آدمي. بپراكنند سنگ او به كودكان است ممكن باشد، داشته است ممكن
  اثر در بعد نمايد، مي  تهيه دسترنجي و برد مي
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 و شدن ربوده دنيا متاع ،سازد مي نوا و برگ بي را او فقر سرماي رود، مي دستش از رنجدست آن حوادثي
 يك براي است، تأسف موجب حوادث اين اينكه عين در دارد، ديگر آفت هزاران و شدن غرق و سوختن
 بود  سالم و جوان بدن، يك اگر كه طوري همان. نيست نگراني جاي اميدوار و نشاط با و سالم روحيه
 به مبتال و ناسالم بدن ولي آيد مي هم به نسجها دوباره زيرا ندارد نگراني چندان جراحتي شدن وارد

 و نشاط با و سالم روحيه كند، جبران را كوچك زخم يك بتواند تا است الزم وقت مدتها مثال، قند مرض
 درخت  ريشه به آفت كه است وقتي آن مصيبت. كند مي جبران را نقصي هر است،  چنين نيز اميدوار
 خداي اگر. ندارد اثر شكوفه و برگ و ميوه و شاخه ماندن محفوظ خورد ريشه به آفت اگر بخورد،

 به باشد، ناخشنود و ناراضي باشد، افسرده و پژمرده احساسات و قلب و روح ناحيه در آدمي ناخواسته
 براي نه شخصي همچو ديگر ،ببيند كاري مدد و غمخوار بي و تنها و تك را خودش باشد،  بدبين جهان

 هزاران چند هر ندارد تفاوتي چندان مرگ با زندگي آنچنان بود، نخواهد مفيد ديگران براي نه و خودش
 در  آدمي كه آنجاست بدبختي و خسران كه آمده زياد تعبير اين كريم قرآن در. باشد داشته نوا و برگ
 هميشه باشد، اگر زندگي. ندارد  اهميت چندان گيزند ثمرات و اثرات باختن ببازد، روح و معني ناحيه
 بدهد دست از و ببازد را خود رجاء و اميد مثال آدمي اگر ناخواسته  خداي ولي دارد، ثمرات و اثرات

 كه است ايمان زيرا ببازد، را خود معرفت و ايمان كه است هنگامي آن، از باالتر. دارد العاده فوق  اهميت
  اميدواري و اعتماد و توكل كه است ماناي رجاست، و اميد منبع
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 نماز در هميشه بيند، نمي غمخوار بي و كار مدد بي و تك را خودش هيچوقت ايمان با آدم. آورد مي
 توكل تو به ما خدايا"گويد مي مؤمن آدم .خواهيم مي مدد تو از و پرستيم مي را تو خدايا: گويد مي

 لطماتي و صدمات روزگار پيشامدهاي اثر در فرضا ايمان با آدم .ايم كرده بازگشت تو  سوي به و ايم كرده
 آنها روحيه و عقيده و ايمان سر: گفت بايد اشخاص و افراد اين مورد در. ندارد نگراني چندان ببيند،
 مثل هستم،  بشري شما مانند هم من بگو: فرمايد مي اكرم رسول به خطاب كريم قرآن .باشد سالمت

 باشد داشته بايد بشر نوع آنچه دارم، آرزو و فكر و ميل شما مثل دارم، احتياجات و خوراك و خواب شما
 كس هر بنابراين است، يگانه شما معبود و شما خداي كه رسد مي وحي  من به كه فرق اين با دارم، من
 .دنساز شريك را  كس هيچ خدا با و دهد انجام نيك عمل است الزم دارد را خود پروردگار لقاء اميد كه

 جلو هم طرفي از دهد، مي وسعت و قوت رجاء، و اميد به زيادي نواحي در اينكه عين در ايمان و دين
 محدوديتي گونه هيچ آرزو ناحيه در آدمي. كند رشد آنها گذارد نمي و گيرد مي را آرزوها سلسله يك

  مخصوص كيفيت يك با و شده واقع گذشته در اي حادثه مثال كند، مي محال امر  آرزوي گاهي ندارد،
 حادثه آن كاش اي كه كند مي آرزو آنكه يا و بود نشده واقع كاش اي كه كند مي آرزو آدمي و شده واقع
 فالن فاميل و برادر كه كند مي آرزو برگردد، جواني ايام  كه كند مي آرزو بود، شده واقع كيفيت فالن به

 نابود نيست  ممكن شده واقع گذشته در كه چيزي نيست، شدني واقع اينها از هيچكدام باشد، شخص
  .شود نمي را آرزو جلو حال عين در. بگيرد را آن جاي ديگر چيزي و شود
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 قاعده و منطق تابع يعني ندارد قاعده و منطق خود ذات در آرزو كه فهميد توان مي جا همين از. گرفت
 قاعده و نظم تحت و شود اصالح است الزم دليل همين  به و نيست فكر و عقل قوانين تابع نيست، عمل
 كه همانهاست شده، ناميده"شيطاني آمال"دين زبان در كه همانهاست قاعده و  نظم بي آرزوهاي. آيد در

 بيهوده را او فرصت و وقت را، او فكر و خيال  نيروي سازد، مي تباه را او عمر و وقت و فريبد مي را آدمي
 براي تنها  نه اما دارد باغبان به احتياج درخت زديم، مثال هك درخت همان مانند باز عينا كند، مي صرف
 زدن و اصالح براي باغبان وجود اينها بر عالوه نرسد، او به آفت كه كند مواظبت و برساند آب او به اينكه
 مصرف را درخت حياتي نيروي جهت بي كه زيادي هاي شاخه همان دارد، ضرورت زيادي هاي شاخه
 زده كه ها شاخه  اين است، زيادي شاخه همان مثل انسان وجود در هم ثمر بي و طلبا آرزوهاي. كند مي
 صادق اميدهاي ناحيه در بخواهد بشر اگر لهذا. گيرد مي وسعت و قوت عملي و واقعي اميدهاي بهتر شود

 رزوهايآ با اينكه از ندارد اي چاره دهد نمو و رشد را خود ناحيه آن در و كند پيدا موفقيت خود واقعي و
 كريم قرآن. نيست چيزي فريب و غرور جز آنها كه نمايد مبارزه شيطاني واهي خياالت و كاذب
 صادق اميدهاي آرزوها آن اما انگيزد، مي بر مردمي در را آرزوهايي و دهد مي ها وعده شيطان: فرمايد مي
  .فريب و است غرور فقط نيست، واقعي و
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   دراز آرزوهاي
 بسم  يمالرح الرحمن اهللا

 امام. بگو من به نصيحت  كلمه چند :كرد عرض و السالم عليه علي اميرالمؤمنين حضور آمد شخصي
 مباش كسان آن از و ، عمل و سعي بدون ولي دارد را آخرت سعادت آرزوي كه مباش كسان آن از: فرمود

 توبه به تصميم دخواه مي و كند بازگشت و توبه  بايست مي و خطاست و غلط رود مي كه راهي داند مي كه
 و است زياد وقت هنوز اينكه خيال به اندازد مي تأخير به را تصميم اين  هميشه ولي بگيرد بازگشت و

 بقاي و دوام و ماديات زوال و فنا از همه گويد، مي سخن زاهدانه گفتن سخن هنگام است، باقي فرصت
 را خود جان نفيس گوهر نبايد انسان و"دلي كني پريشان آنكه نيرزد دنيا"گويد مي و زند مي دم معنويات

 عمل كارانه  طمع و حريصانه آيد مي عمل به سخن از همينكه ولي بفروشد، مادي حقير و پست امور به
 شود نمي سير هرگز بياورد رو او به دنيا اگر برد، مي ياد از را خود عارفانه و زاهدانه سخنان تمام و كند مي
 و عزت تواند نمي شد محروم و كرد پشت او به دنيا اگر و است بلند وي"مزيد من هل"فرياد هميشه و

  در را خود منشي آزاد
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 و است عاجز دارد آنچه  سپاسگزاري و شكر از دهد، مي ذلت و خواري به تن و كند حفظ قناعت سايه
 دوست را نصالحا و نيكان است، بسته زيادتر به طمع و كند اداره بايست مي كه آنچنان را آنها تواند نمي
 و حزب داخل حال عين در و دارد مي دشمن را گناهكاران و كند، نمي عمل آنها مثل ولي دارد مي

 گناهكار اندازه چه داند مي چون ترسد مي سخت مردن از آنهاست، از يكي خودش و آنهاست جمعيت
 در و شود مي يمارب وقتي دهد، مي ادامه خود  زشت اعمال به باز دارد مرگ از كه ترسي عين در و است
 غفلت در مرتبه دو بازگشت سالمت و يافت بهبود چون و شود مي پشيمان خود كردار از افتد مي بستر
 نوع يك همينكه و است راضي خود از و مغرور ] ندارد [ گرفتاري و ابتال كه وقتي در رود، مي فرو

 را او خيالي يك دنيايي مادي امور در كند، مي اقرار و اعتراف خود ناچيزي به آمد پيش برايش گرفتاري
 عين در آنهاست به وابسته او سعادتمندي كه حقايقي براي ولي آورد مي  جوش و جنب و حركت به

 توبه و كند مي خريد  پيش وقت از قبل را معصيت هميشه جنبد، نمي جا از دارد يقين و ندارد شك  اينكه
 كه صورتي در آيد مي بزرگ نظرش در باشد كوچك  هم اگر ديگران گناه اندازد، مي تأخير وقتش در را

 بزرگ نظرش در خودش كوچك طاعتهاي عوض در و شود، مي مرتكب را  آن از بزرگتر گناهان خودش
 بالطبع. پندارد مي  كوچك را آن دهد انجام ديگري كه وقتي را طاعت همان كه صورتي در كند مي  جلوه
  ). 1("دهد مي  ترجيح فقرا با يبيدار بر را اغنيا با غفلت آدمي همچو

  
  پاورقي

   150 حكمت البالغه، نهج .1
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 كرده بيان ها جمله اين  ضمن در حقيقت و عمل با را آرزو و خيال فاصله السالم عليه علي خوب چقدر
 به را خودش خوب و شناساند مي خودش به را  انسان خوب چقدر و كرد بيان شود نمي اين از بهتر كه

 [ آرزوي و خوبي خيال كند مي گمان دهد، مي فريب را انسان آرزو و  خيال اين. كند مي معرفي خودش
 كار و خوب عمل تنها  كه بداند بايد. است خوبان از كه شكر را خدا پس بود دلش و دماغ در  كه ] خوبي
 كه مقداري به جز انسان براي: فرمايد مي كريم قرآن. دهد مي قرار نيكان زمره در را انسان كه است نيك
. كوشش و سعي و است عمل آخرت و دنيا در بشر سعادت اساس .نيست داده نشان  عمل و كرده سعي
 و خورشيد و مه و باد و ابر. نيست بيكار  ذره يك و قطره يك است، فعاليت و تكاپو و حركت جهان جهان
 حركتند، در خود مدار و خود راه در كدام هر اند، فعاليت و گردش و كار در همه ديگر چيز همه و فلك
 بايد شود نائل  سعادت به بخواهد اگر و دارد سيري خط و مداري ديگر موجودات همه مثل هم  انسان
 اند نكرده پيدا انحرافي و اند نشاط با و سالم روان و روح لحاظ از كه افرادي معموال. كند طي را خود مدار
 و كنند مي فكر عملي هميشه پردازند، مي  معقول نا و دراز و دور آرزوهاي بافتن هم به و تخيل به كمتر
 پر و بال روي دارند، زندگي در كه است مداري همان جهت در آنها آرزوهاي يعني كنند مي آرزو عملي
 هستند رواني بيماري  به مبتال كه ضعيف افراد ولي كنند، نمي را ناشدني امور آرزوي و نشينند نمي  خيال

 خيال السير سريع مركب بر بيشتر نيست موجود اي اراده و همت وجودشان در و ندندار عمل نشاط و
  سرگرم را خود خياالت با و شوند مي سوار
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 و شوند مي امل طول  به مبتال ديني اصطالح به و كنند مي توجه فعاليت و عمل به كمتر و سازند مي
 آه زياد اينكه آن و دارند هم ديگر صيتخا  يك ضعيف افراد كه طوري همان كنند، مي نامعقول آرزوهاي

 معين مقدار يك انسان وجود در اينكه مثل. نيستند خود كار اصالح و چاره فكر در كشند، مي ناله و
 و واهي خياالت صورت به مغز در اگر نيرو اين شود، مصرف بايد كه دارد وجود عضالني و مغزي نيروي

 پر و ناله و آه صورت  به اگر و ماند نمي باقي صحيح فكر براي موردي ديگر شد مصرف دراز و دور  آرزوهاي
 مردان كه است دليل همين به و ماند نمي  باقي مثبت و مفيد عمل براي اي زمينه شد مصرف حرفي
 و آه و زنند مي حرف كمتر فعال و عملي و مثبت مردمان و شوند مي  واهي خياالت گرفتار كمتر متفكر

  .دنماين مي شكايت و ناله
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  خدا مردان نظر در مرگ
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 مانند زنده موجودات طبقات  ترين كوچك از است، جاندار موجود هر طبيعي و غريزي مرگ، از ترس 
 شير و فيل مانند حيوانات زورمندترين و ترين بزرگ تا  گرفته سلولي تك جاندارهاي از بلكه و حشرات

 مرگ فكر. گيرند مي پيش فرار راه است ميان در مرگ پاي بينند مي كه آنجا كنند، مي فرار مرگ از همه
 هر از بلكه ترسد نمي مرگ اندازه  به چيزي هيچ از آدمي. است تصورات ترين وحشتناك مرگ تصور و

 وي مرگ موجب چيز آن كه ترسد مي جهت آن از ،ترسد مي مرگ خاطر به ترسد مي كه ديگر چيز
 كه وقت آن جهان مردان ترين قوي. نداشت وحشت چيزي از آدمي نبود انمي در مرگ پاي اگر گردد،
 و فكرشان اند، گشته حقير و كوچك اند، كرده ناتواني و عجز اظهار اند ديده مرگ مهيب چنگال در را خود

 كرد مي طي را خود عمر لحظات آخرين كه وقت آن عباسي مقتدر خليفه مأمون. شده عوض  شان عقيده
 خرگاههاي و گاهها خيمه ميان در را او داد دستور رسيده بام لب به عمرش آفتاب ديگر كه دانست و

  از  وسيع دشت و بود شب ببرند، سپاهيانش
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 بر آرزوهايش تمام ديد داشت، خاصي جلوه بود شده روشن سپاهيان طرف از نقطه به نقطه كه آتشهايي
 بلند آسمان به دست به ال و عجز كمال با برساند، او  به سودي تواند نمي عزتها و قدرتها اين رفته، باد
 .رود مي دستش از ملكش آنكه بر كن رحم است هميشگي و ثابت و دائم تو ملك  آنكه اي :گفت و كرد

 تيغ ضرب به :كرد مي زمزمه خود با را اشعار اين خود زندگي لحظات آخرين در سلجوقي سنجر سلطان
 نمودن يك به گشودم قالع بسي راي مسخر من چو شد من مسخر جهان گشاي قلعه گرز و جهانگير

 خداي بقابقاي نداشت سود هيچ آورد تاختن مرگ چو پاي فشردن يك به شكستم مصاف بسي دست
 و امل  پول و تار از آدمي. است بنياد سست سخت انسان آرزوهاي و آمال كاخ خداي  ملك ملك و است
 فكر كند، مي آب بر نقش را آنها  همه كوچك حادثه يك رتبهيكم و سازد مي ها نقشه خود خيال در آرزو

 راه خيابان و كوچه در سالم كه را آدمي كنيد فرض. كند مي عوض  كلي به را او آرزوي و امل و عقيده و
 به مبتال  كه بدهند خبر او به تأسف كمال با پزشكان يكمرتبه پروراند، مي ها نقشه سر در و رود مي

 اين هاي نقشه و افكار و آرزوها و  آمال جهان در غوغايي چه كنيد فكر نيست، پذير چاره و است سرطان
 باشد گرفته را ها خانه و ها كوچه همه و باشد افتاده آن در سيل كه شهري مانند شود، مي پيدا آدم

 هانداخت  آن در اتمي بمب كه شهري مانند بلكه ريزد، مي فرو ديگري از پس يكي ها خانه و ديوارها
 مرگ به منتهي آنكه بدون وحشتناك  منظره يك مشاهده گاهي. شوند مي ورو زير هم با همه باشند
  آدمي عقايد و افكار بشود
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 طوفاني كشتي آنكه يا و برد مي سالمت به جان او و كند مي سقوط هواپيما مثال كند، مي عوض را
 جلو در را مرگ كه وحشتناك ظرهمن  آن خاطره ولي رسد مي ساحل به امواج كمك به او و شود مي

 گونه اين در آرزو و امل كاخ بنيادي بي و سستي. شود نمي محو ذهنش از هيچگاه ديده مي خود چشم
 تصور است، بنياد سست باشد آرزو و امل كاخ آدمي روحيه كاخ اگر آري. گردد مي ظاهر خوب مواقع
 و عقيده و ايمان كاخ كاخ اين اگر ولي ،ريزد مي فرو را آن بمبي مانند مرگ شدن نزديك فكر و مرگ
 بنيادي ايمان كاخ. داشت نخواهد آن در تأثيري كوچكترين  مرگ خود بلكه و مرگ تصور باشد، علم

 بزرگوار و الهي  حكيم سقراط،: گويد مي افالطون. نيست بنياد آرزوسست و امل كاخ مانند دارد، محكم
 روز در حتي. داشت نمي بر تعليم و افاضه از دست مه باز مرگ دم و حيات لحظات آخرين در جهان
 بودند جمع دورش شاگردان و بنوشد را زهر جام بايست مي بعد  ساعتي كه عمرش آخر لحظات و آخر

 ادامه ماند مي باقي  مرگ آن از بعد و شود نمي تمام مردن با آدمي اينكه بيان و تعليم و افاضه  به همچنان
 كرد مي منع گريه از را ما كه استاد مالحظه  به ولي بود گرفته را گلويمان عقده شاگردان ما. داد مي

 با را زهر جام سپس و رسانيد اتمام به را خود درس باالخره. كنيم بلند گريه به صدا كرديم نمي جرئت
 وحشت آن از آدمي دارد فنا و نيستي و عدم صورت و شكل تا مرگ آري .نوشيد رويي گشاده  كمال
 شكل تغيير همينكه ولي است، زوال و فنا است، نيستي و عدم است وحشتناك كه چيزي آن يراز ،دارد

  براي بلكه نيست، وحشتناك ديگر آمد در شدن بجا جا و انتقال صورت به و داد قيافه و
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 به خدا مردان. دارد  گيرنده و جذاب اي قيافه مرگ اند نداشته بر گام حق راه در جز كه خدا مردان
 اي ذره بدون شكافد، مي را السالم عليه علي  فرق محكم ضربت آن كه هنگامي. روند مي مرگ الاستقب
: گويد مي رسد مي آن وصال به ناگاه و هست محبوبي و مطلوب دنبال  به سالها كه كسي مثل تزلزل،
 براي ادثهح اين كه قسم خدا به: گويد مي مردم به مرگ بستر در .شدم فائز كه كعبه پروردگار  به قسم
 مانند داشتم را حادثه اين انتظار من باالتر، بلكه نبود، هم مترقبه غير حتي نبود، ناگوار و مكروه من

 اي چشمه سر و آب چاه  دنبال به تار شب در كه كسي مانند و جويد مي را خود مطلوب كه اي جوينده
 نيات و افكار رشته نتوانست مرگ همعاين و مرگ تنها نه".كند مي پيدا را آن تاريكي آن در و گردد مي
 بنا شخصي آرزوهاي و آمال از علي منويات و افكار و نيات كاخ. كرد تر محكم بلكه كند  پاره را علي
 را خود نوراني و عالي افكار همان بيند مي هم  مرگ بستر در. كند خراب بتواند ضربت آن كه بود نشده
 علي: بود اين سخنانش آخرين دارد، وصايايي و سخنان اتوف و خوردن  ضربت فاصله در. كند مي دنبال

 را محمد او و نيست شريكي را خدا دهد، مي گواهي گرامي پيغمبر رسالت و خدا يگانگي به ابيطالب بن
 نماز. باشند ناراضي مشركان چند هر بدارد عرضه بشر را حق دين و افرازد بر را هدايت پرچم تا فرستاد

  !حسن  فرزندم. است العالمين رب خداوند براي همه من مردن و دگيزن من، عبادت هر و من
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 سفارش رسد مي او به نوشته  اين كه جهان پايان تا امروز از كس هر و فرزندانم و خاندان جميع و را تو
 الهي ريسمان به همگي كنيد، حفظ خود براي آخر دم تا را اسالم كنيد كوشش اينكه و تقوا به كنم مي

 و بخوانيد نماز هميشه اينكه از مردم ميان اصالح"كه شنيدم پيغمبر از. نشويد  متفرق و بزنيد چنگ
 .است زدن بهم دو و كردن فساد كند مي  هالك را امت اين كه چيزي و است تر فضيلت با بگيريد روزه

 را خدا را خدا. كند مي آسان را خدا حساب رحم صله كه باشيد داشته را ارحام و خويشاوندان مالحظه
 به عمل در ديگران نكند قرآن، مورد در را خدا را خدا باشيد، آنها مراقب دائم طور به يتيمان،  درباره
 كه كرد توصيه آنها درباره آنقدر پيغمبر كه همسايگان  درباره را خدا را خدا بگيرند، پيشي شما بر قرآن
 آنجا نكند خدا، خانه حج مورد در را خدا را خدا ساخت، خواهد شريك هم ارث در را آنها كرديم گمان

 مورد در را خدا را خدا است، دين عمود و عمل بهترين كه نماز درباره را خدا را خدا بگذاريد، خالي را
 جهنم آتش از سپر كه رمضان ماه روزه مورد در را خدا را خدا ،نشاند مي فرو را الهي خشم كه زكات
 كه كس آن يا و حق  به امام جز البته ولي زبان با و جان با و الم با جهاد مورد در را خدا را خدا است،

. نشوند واقع مظلوم كه پيغمبر ذريه مورد در را خدا را خدا ندارد، را كفار با جهاد حق كسي اوست امر به
 بردگان  همچنين و زنان. بكنيد اند نكرده ايجاد دين در بدعتي كه را صحابه از  عده آن رعايت و مالحظه

 نكنيد ترك را منكر از نهي و معروف به امر. كرد سفارش اينها درباره پيغمبر كه باشيد داشته نظر در را
. نگردد مستجاب شما دعاي و كنيد دعا آنوقت و شود مسلط شما بر  ظلم شود مي موجب ] آن ترك [ كه

  به و يكديگر با مهرباني به كنم مي وصيت را شما! فرزندانم
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 و خير كارهاي در هميشه يكديگر، با عالقه قطع و تفرق از دارم مي حذر بر را شما و يكديگر، به كمك
 به را شما كنم مي توصيه باز. نكنيد ياري را يكديگر شر كارهاي در باشيد، يكديگر معاون تقوا اقامه در

 خدا به را شما. بدارد محفوظ شما ميان در را پيغمبر دين و كند حفظ را شما خداوند. الهي تقواي
 آفرين جان به جان تا آورد زبان بر بار چندين را"اهللا اال اله ال"مباركه كلمه بيانات، اين از بعد .سپارم مي

  .الطاهرين اوالده علي و عليه اهللا صلي و گشت، ملحق اعلي مالء به و كرد تسليم
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   نيك خلق سرمايه
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 از مال و پول با را مردم همه كه نيستيد قادر البته شما: فرمود سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول
 خود رفتار و اخالق با توانيد مي ولي بشود همه شامل كه بپاشيد و ببخشيد آنقدر و كنيد راضي خود

 مالي  سرمايه مانند نيك كار و نيك خلق سرمايه .سازيد راضي خود از را مردم  همه كه كنيد عمل طوري
 و بغض موجب بلكه و بمانند  محروم آن از ديگر نفر هزاران و برسد نفر يك دست به هك نيست محدود
 خير بودن، انسانيت عالي صفات به مزين بودن، سرشت  پاك و خو نيك گردد، ديگران نفرت و كينه
 بدون  كه هستند اموري همگي اينها بودن، بنده را خدا بودن، حق امر مطيع بودن، خردمند بودن، خواه

 يك وقتي. دارد مي دوست را اينها بشود او عايد اينها از شخصي فايده يك باشد داشته انتظار كسي نكهآ
 زيبايي توان مي آيا شود، مي خارج فرد چند و فرد يك به اختصاص از كند، پيدا عظمت و رفعت حقيقت،

 يك انحصار در روز در را خورشيد نور يا و شامگاهان در را افق بديع منظره و شب در را ستارگان تاللؤ و
  پيشرو و هادي و مربي و معلم  كه بشريت بزرگ مردان چرا داد؟ قرار معين طبقه
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 براي باشند؟ مي خارج بالخصوص  ملت يك خصوصيات و زبان و نژاد و رنگ و منطقه حدود از اند ديگران
 و زبانها نژادها، و رنگها ها، منطقه و ها قاره همه با كه داده قرار  مقامي در را آنان آنها رفعت و عظمت آنكه

 و اخالق و دانش و علم بزرگان  كه است معترف حقيقت اين به دنيا در. دارند متساوي نسبت عادتها
 و باران و ابر مثل شما وجود خواهيد مي اگر :فرمود خدا رسول. باشند مي جهان همه به متعلق معنويات

 چه كنيد، پيدا عظمت و رفعت كند، پيدا احاطه همه به هك بشود جامعي و شامل نعمت خورشيد و ماه
 و رفعت شود، مي پيدا انسان براي انسانيت  عالي صفات از كه عظمتي و رفعت عظمتي؟ چه و رفعت

 وابسته باشد، داشته شدن غرق و سوختن و دزديدن خطر كه نيست ثروت و مال به وابسته كه عظمتي
 جان و روح با كه عظمتي و رفعت شود، معدوم يكباره فوق ما ميمتص يك با كه نيست اجتماعي مقام  به

 و شد زياد طالب  كه وقتي است، ضيق و محدوديت مولود تنازعها و تصادمها و تزاحمها. بشود يكي شما
. شود مي پيدا خونريزي و نزاع و جنگ ناخواه  خواه نبود، وافي طعمه و شد زياد گرسنه وقتي كم، مطلوب

 وجود مزاحمت حال عين در و محدوديت نه و است ضيق نه گاهي كه داشت نظر در بايد را نكته اين اما
 بشود، آز و حرص و تنگي نظر يعني محدوديت و ضيق گرفتار انسان روح كه است وقتي در آن و ،دارد
 دانگ نيم براي است حاضر شود، مي پيدا درندگي و سبعيت حالت يك بشر براي كه است وقت اين در
   است طمع و حرص گرفتار كه آدمي سازد، فراهم را ديگران بدبختي و زيان  موجبات برسد خودش به كه
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 باشد، بوده واقعي مسلمان  يك تواند نمي حقيقت در و باشد بوده مسلمانان افراد ساير فكر در تواند نمي
 او نباشد انانمسلم امور اصالح نيتش در و برخيزد بستر از صبح كسي اگر: فرمود اكرم رسول زيرا

 او زبان و دست از مسلمانان افراد ساير كه است كسي مسلمان: فرمود اكرم رسول  هم و"نيست مسلمان
 فرد يك كه است اين مقصود ندارد،  زبان و دست به اختصاص كه است بديهي و"باشند بوده آسايش در

 و اعمال مجموعه وقت چه در. باشد بوده مسلمانان خير جهت در  افعالش و اعمال مجموعه بايد مسلمان
 اجتماعي  روحيه صد در صد فرد روحيه كه وقتي در بود؟ خواهد جامعه خير جهت در فرد  يك افعال
 اجتماع به وابسته را خود چيز همه و شقاوت و سعادت و حيات بداند، اجتماع الينفك جزو را خود باشد،
 خواهي خير دين، اولياء. است اسالمي عاليه اتتعليم بودن اجتماعي مظاهر از يكي دستور، اين. بداند

 مسلمانان جامعه به صدمه اندكي كه را كاري مقابل، در و دانستند مي خويش ذمه فريضه را مسلمانان
 هزينه افزايش و زياد عائله اثر در سال يك السالم عليه صادق امام. داشتند احتراز  آن از نهايت بي داشت
. بدهد را زندگي هزينه جواب كه آورد دست  به عايداتي تجارت و كسب طريق از كه افتاد فكر به زندگي

 و بگير را پول اين فرمود داشت نام"مصادف"كه خويش غالم به و كرد  فراهم سرمايه دينار هزار امام
 مصر سوي به وقت آن در كه  متاعي نوع از پول آن با و رفت مصادف. باش مصر مسافرت و تجارت آماده
 حركت مصر طرف به بودند خريده متاع نوع همان از همه كه تجار از جمعي با و خريد دش مي حمل
   قافله مقصد، نزديكيهاي در. كرد
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 گفتگوها ضمن پرسيدند، يكديگر از را احوال و اوضاع برخوردند، هم به و بود شده خارج شهر از ديگري
 كرده پيدا خوبي بازار و شده كمياب كنند مي حمل رفقايش و مصادف كه متاعي اخيرا كه شد معلوم
 خود  پوست در خوشحالي از و گفتند آفرين خويش بخت به و شدند خوشحال رفقايش و مصادف. است
 وجود به سياه بازار گرفتند  تصميم گرفتند، تصميمي و شدند جمع هم دور وقت همين در. گنجيدند نمي
 عهد هم نگردند، بر مدينه به مخارج همه وضع از بعد  خالص سود صد در صد از كمتر به حداقل و آورند
  مطلب. شدند شهر وارد پيمان اين از بعد. ببرند باال را قيمتها هم با همه  كه خوردند قسم و شدند

 بودند، شده قسم هم و بودند  بسته هم با كه پيماني طبق. بودند يافته اطالع راه بين در كه بود همانطور
 خاتمه خود سفر به و فروختند را خود جنس خواست مي  دلشان طور هر و ندآورد وجود به سياه بازار
 كيسه دو و رفت  صادق امام حضور به يكسره و برگشت مدينه به خوشوقت و خوشحال مصادف. دادند

 يكي و شماست سرمايه كيسه دو اين از يكي  گفت و گذاشت امام جلو داشت زر دينار هزار كدام هر كه
 بگو! زيادي سود چه :فرمود امام. آمده دست به كه است خالصي سود  است سرمايه صلا مساوي كه ديگر
 فراوان تعجب با امام. داد شرح را گرانفروشي براي شدن قسم هم ماجراي مصادف شد؟ چطور  ببينم
 به كه شديد قسم هم! كرديد؟ كاري چنين گذاريد مي مسلمان را خود نام كه شما! اهللا سبحان :فرمود
. خورد نمي من درد به تجارتي و كسب همچو :فرمود سپس! نفروشيد؟  خالص سود صد در صد از كمتر
  و برداشت را كيسه دو آن از يكي  امام
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  .ندارم كار  اي گذاشته سود را آن نام تو كه ديگر كيسه آن به و من، سرمايه اين فرمود

 ١٩٣



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

 ١٩٤



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

   سليم قلب
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 سود كسي حال به فرزندان نه و  مال نه كه روزي: فرمايد مي كند مي وصف را امتقي كه آنجا كريم قرآن 
  ) 1("بخشد نمي
  جهان آن در آنچه بس، و باشند مي دنيا زندگاني همين رونق مايه و كمال و  زينت فرزندان و مال زيرا
 سالم لبق. است سليم  قلبي آن و است ديگر چيز است وي سعادت موجب و است سودمند بشر براي
 منور كه دلي. باشد نداشته مذموم صفات ساير و  حسادت و كينه قبيل از بيماري نوع هيچ كه دلي يعني
 را جهان كه دهد گواهي كه دلي باشد، نداشته وجود شركي و شكي آن در و خدا معرفت نور به باشد

 در نيكي گونه هيچ و ردندا وجود جهان در بيهوده و عبث و لغو كند حس كه دلي خدانام، باشد  صاحبي
 دلي ماند، نمي كيفر بدون و شود نمي فراموش  بدي و ظلم هيچ و ماند نمي پاداش بي و شود نمي گم آن
  . شود نمي نابود و محو انتقام اصل هرگز ولي هست انتقام در تأخيري فرضا اگر نمايد احساس كه
  

  پاورقي
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. ثابت آخرت و است متغير دنيا. محيط آخرت و است محاط دنيا. نامحدود آخرت و است محدود دنيا
 و وسيع آخرت و است اصطكاك و برخورد و تصادم و تزاحم  محل دنيا. بزرگ آخرت و است كوچك دنيا
 سرمايه تواند نمي  دنياست زندگي و حيات سرمايه آنچه رو اين از .روشن آخرت و است  تاريك دنيا. باز

 باشد مفيد نامحدود براي محدود مايه كه  است ممكن چگونه زيرا شود، واقع هم آخرت زندگي و حيات
 هاي سرمايه ولي بخورد، است محيط و بزرگ و وسيع كه چيزي كار  به محاط و كوچك وسيله و ابزار و

 نيز محدود شامل نامحدود زيرا هست، هم دنيا زندگي سرمايه است آخرت سرمايه كهآن بر  عالوه آخرت
 شود، مي منتقل ديگر جهاني به و ميرد مي جهان  اين از كه آدمي. دارد بر در را محاط محيط، و باشد مي
 ولي رود، مي و گذارد مي را آنها و شود مي جدا اند يافته تشكيل جهان اين عناصر و مواد از كه امور اين از

 و درستي و راستي و عدالت و انصاف و محبت و خداشناسي مانند انساني عالي صفات و سليم قلب
 سعادت موجب باشند مي آخرت عالم زندگي هاي سرمايه  كه صالحه اعمال و عملي و علمي فاضله ملكات

 شرك و شك از قلبش آنكه بدون انسان آيا. باشند مي نيز دنيا زندگاني همين در انسان خوشبختي و
 آيا باشد؟ راضي و خشنود روحش و قلب اعماق تا تواند مي گردد منور خدا  معرفت نور به و بشود پاك
 آغوش با را همه دارد، فراز و نشيب و بلندي و پستي و پايين و باال بالطبع كه را زندگي حوادث تواند مي
 خود براي عقل نيروي با افراد از بعضي گويد مي دانشمندان از يكي نمايد؟ استقبال حرارت و گرمي و باز

  عالي اخالق آن پناه در و اند ساخته اخالقي
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 از كه اند دانسته اينها اند، كاسته زندگي سختيهاي و مشقتها از بيش و كم و كنند مي زندگي عقالني
 قلب در كه است همراه سنگيني و مالمت با اطاعت اين اما كنند، اطاعت بايد جهان اين قواعد و قوانين
 گردن  به است يوغي مانند قوانين اين اينكه احساس وقت هيچ و ندارد شوقي و  حرارت گونه هيچ خود
 به اعتقاد و خداشناسي به  متكي كه اخالقي يعني مذهبي، اخالق در اما. شود نمي جدا آنها از آنها

 چيز همه كه گرم پذيرشي و الاستقب به را خود  جاي انگيز غم و سرد اطاعت اين يكتاست، خداوند
 در السالم عليه اميرالمؤمنين. گذارد مي وا سازد مي نشاط و صميميت و شوق و لطف از پر را زندگي
 باش، متواضع و نرم رعيت افراد به نسبت :نويسند مي اند داشته  مرقوم بكر ابي بن محمد براي كه فرماني

 در كه مبادا و بكن را  عدالت رعايت چشم توجه و نگاه در يحت بشود، روبرو آنها با گشاده و باز  چهره با
 زيرا بدوزي، نفر يك همان صورت به را چشمت و دهي قرار توجه مورد را نفر يك فقط خود خطابهاي

 ضعفا  حق كردن پامال وسيله را تو كه بندند مي طمع تو در را آنها دهي قرار توجه مورد را اقويا تنها اگر
 سؤال بزرگ، چه و كوچك چه بندگان،  اعمال جميع از خداوند. شوند مي مأيوس تو از اضعف و دهند قرار
 هم خداشناس، و تقوا با مردمان كه بدانيد :فرمايد مي دهد، مي ادامه خود سخن به طور اين بعد. كند مي
 مسكنهاي ند،ا كرده شركت  دنيوي سعادت در دنيا اهل با اند، برده را آينده آخرت هم و نقد دنياي  بهره
 اند، چشيده را قناعت و مناعت و زهد لذت بعالوه و اند خورده را خوب مأكوالت و اند كرده سكني را خوب
   كه دانند مي و شوند مي منتقل جهان آن به وافي اي سرمايه و كافي اي توشه با سپس
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 هيچ و دارد وجود نجاآ در كنند آرزو و بخواهند چه هر و باشند مي الهي رحمت جوار در قيامت فرداي
 متصل  آخرت سعادت به را دنيا سعادت نوراني دل و پاك نيت و سليم قلب. ندارند محروميتي گونه
 كه است وقت آن گردد، مي خدا  براي خالص كند، مي خارج بيني خود محدود دايره از را آدمي كند، مي
 چه :فرمود آله و عليه اهللا صلي اكرم لرسو. سازد مي آخرت  خانه دنيوي ابزارهاي و جاه و مال همين از

 نعم حمول باشي دين بهر گر را مال. باشد شايسته و صالح آدم دست در پاك و حالل مال  اينكه از بهتر
 كشتي در آب زن و فرزند و خانه و قماش ني شدن غافل خدا از دنيا؟ چيست رسول خواندش صالح مال

  ستا پشتي كشتي زير در آن ليك است كشتي هالك
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  اخالق تهذيب در آار تأثير
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 بوستان در و داشت دست در بيل و تن بر كارگري زبر جامه السالم عليه صادق جعفر امام حضرت روزي

 در. بود گرفته عرق را سراپايش كه بود كرده فعاليت  چنان بود، زدن بيل و كاركردن سرگرم خويش
 مشاهده  تعب و رنج آن در را امام و شد وارد شيباني و عمر ابو نام به يمرد اتفاقا  كه بود حال همين
 كه است اين شده كار متصدي و  گرفته دست به بيل شخصا امام اينكه علت شايد گفت خود پيش كرد،
 شده كار مشغول و گرفته دست به را بيل خودش ناچاري،  روي از امام و دهد انجام كه نبوده ديگر كسي
 و نشد حاضر امام. دهم انجام را كار اين من تا بدهيد من به را بيل اين :كرد عرض و آمد جلو لهذا است،
 نبود، ناچاري و اجبار روي من گرفتن دست  به بيل كه بفهماند طرف به آنكه براي بعد. دهم نمي فرمود
 و كار .بخورد آفتاب و بكشد رنج روزي تحصيل راه در مرد كه دارم مي  دوست كلي طور به من: فرمود
 تابع چيزي يك بودن تكريم قابل و احترام زيرا است، تكريم مورد و محترم بسيار اسالم نظر از عمل
  است، چيز آن نتيجه

 ١٩٩



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

 گرسنگي و فقر از خالصي تنها كار نتيجه كه بينيم مي كنيم مي توجه زحمت و كار نتيجه به كه وقتي
 انسان شخصيت و عزت بر كار اينكه جمله آن از دارد، دنبال به هم ديگر چيز چندين بلكه نيست،

 او در شخصيت به اعتماد و ذات به احترام حس يعني نمايد، مي محترم  خودش نظر در را او و افزايد مي
 نظر در  انسان شخصيت شدن محترم سبب و باعث كه چيزي هر كه است بديهي و كند مي ايجاد

 است دليل همين به و است تعظيم و تكريم شايسته و محترم خودش او باشد، ديگران نظر در و خودش
 اثرش كوچكترين كه است بيكاري كار، مقابل در. است تكريم  شايسته و احترام مورد كار اسالم در كه
 هم در همين و برد، مي بين از خودش پيش و ديگران پيش را انسان شخصيت و احترام  كه است اين

 از ناشي ابتالئات انواع و بدهد  بيچارگي و پستي هر به تن كه شود مي سبب انسان شخصيت شكستن
 انسان فكر يعني است، فكري سرگرمي موجب فعاليت و كار اينها همه از گذشته. شود پيدا برايش گناه

 فعاليت براي مجالي ديگر اينكه  يكي :دارد نتيجه دو خود نوبه به اين و است خويش كار اصالح متوجه
 كار منظم همواره كه كند مي عادت انسان فكر اينكه ديگر ماند، نمي باقي يطانيش هوسهاي و خيال قوه

 از يكي كه  است بديهي. گردد خالص ديگر شاخه به هوس شاخه يك از پريدن و انتظامي  بي از كند،
 به و فعاليت و كار اينها بر عالوه . اوست فكر انتظام و استحكام و استواري همان انسان شخصيت اصول
  دهد، مي خشوع و نرمي دل به و صفا روح به بدن  ذخيره انرژيهاي درست رسيدن رفمص
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 كار رابطه از. است دل  سختي و قساوت موجب و روح شدن تاريك و كدورت موجب كه بيكاري عكس بر
 آدم. بود غافل نبايد احساسات و فكر و  روح هرزگي و اخالق فساد با بيكاري رابطه و اخالق تهذيب با

 مانند نيز آدمي روح بكند؟ چه پس نخورد مردار گوشت اگر كريم قرآن تعبير به و نكند غيبت اگر اربيك
 كه چيزي با ولو كند مي جوع سد رسيد چه هر به نرسيد كافي غذاي اگر خواهد، مي غذا اش معده

 را ديگريك گوشت افراد كه شده ديده  عمومي گرسنگي و قحطي سالهاي در. باشد تنفر مورد و مستقذر
 يعني نرسد كافي غذاي نشود قطع نوبتها اين كه طوري به نوبت  به نوبت آدمي روح به اگر. اند خورده
 و ها انديشه و كند جلب خود به را روح توجه كه چيزي دارد، نگه قانع و راضي و سير را  روح كه چيزي

 حالي در مؤمن برادر گوشت هب ناچار و ماند مي گرسنه روح صورت اين در سازد، متمركز را احساسات
 كاري هيچ و نشينند مي ها خانه در معموال كه زناني. كند مي  غيبت يعني نمايد مي تغذي باشد مرده كه

 از ديگر  طبقه هر از بيش چون شوند مي مشغول كردن غيبت به ديگر طايفه و طبق هر از بيش ندارند،
 بيماريهاي و اخالقي مفاسد انواع  به بيكار آدم حال هر به. كشند مي غذايي بي و گرسنگي روحي لحاظ
 پيدا مردمي اسالم تاريخ دوم قرن در. گردد مي تباه و سياه  اش زندگاني و شود مي مبتال عصبي و رواني
 و تقوا با منافي را فعاليت و كار كه بود اين آنها منحرف افكار از يكي. كردند پيدا منحرفي افكار كه شدند
 زحمت و كنند مي كار السالم  عليهم اطهار ائمه ديدند مي كه وقتي مردم از دسته اين. ددانستن مي ديانت

  كشند، مي
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 يك. گرفتند مي عيب آنها بر را كار اين كنند، مي درختكاري يا و قناعت حفر كنند، مي تجارت و زراعت
 شدت به مدينه افاطر مزارع و  باغات و مدينه بر آفتاب. بود كرده شدت تابستان هواي گرمي روز،
 افتاد چشمش ناگهان بود، آمده مدينه بيرون نواحي به اتفاقا  طبقه اين از يكي حال همين در. تابيد مي
 به و آمده  بيرون خود مزارع به سركشي براي وقت اين در بود معلوم كه اندامي درشت و  فربه مرد به

 مسلك زاهد مرد آن. رفت مي راه دندبو خودش كسان از كه نفر چند كمك به خستگي و فربهي واسطه
 است؟ آمده بيرون گرم هواي اين در دنيا مال خاطر به  كه كيست فربه مرد اين كه انديشيد خود با

 به مسلك زاهد مرد. است باقر امام يعني الحسين بن علي بن محمد فربه مرد اين ديد شد، نزديكتر
 بعد. گرفت سالم جواب و كرد سالم و آمد ديكنز دهد، قرار مالمت مورد را امام خواست خود خيال
 جواب رسد فرا اجلب حالت همين در اگر رود؟ بيرون دنيا كار دنبال تو مثل كسي است سزاوار آيا :گفت
 خوشوقتم برسد من اجل  حال همين در اگر :فرمود و داد تكيه ديوار به را خود امام دهي؟ مي چه را خدا
 كار و نكشم زحمت اگر دارم، خرج و زندگي عيالمند،  هستم آدمي من. ام رفته دنيا از عبادت حال در كه

  گفت شنيد را منطقي بيان اين همينكه زاهد. كنم دراز تو امثال و تو پيش  حاجت دست بايد نكنم
  .كردي نصيحت نيكو مرا تو و اشتباهم در من دانستم اما كنم نصيحت را تو خواستم من گفتي، راست

 ٢٠٢



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

   دانش و رآا همگامي لزوم
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

  ) 1(علما زدني رب قل و
 كه را مطلبي گاهي كه دارد خاصي سبك و روش يك كريم قرآن. بيفزاي من دانش بر خدايا بگو
 و سخنگو  عنوان به را اكرم رسول شخص دهد قرار مخاطب را عموم و بگويد امت عموم  به خواهد مي

 قرآن بلكه نيست كلي قاعده اين  البته. دهد مي قرار مخاطب را او و كند مي انتخاب امت شنوي سخن
 ايها يا"كلمه لهذا و دهد قرار مخاطب را آنها خود و بگويد  سخن مردم خود با مستقيما كه دارد عنايت
 از اي پاره در حال عين در ولي است، قرآن شايع و رايج كلمات از است"مردم اي"معناي به كه"الناس
 قرار مخاطب را پيغمبر شخص است مردم عموم به مربوط كه مطلبي در مالحظاتي، هواسط به موارد
  ولي است، كار در استثنائي كه رود مي اين هم تو كه است جايي در خطابها  گونه اين معموال. دهد مي

   و تبعيض احتمال ديگر گرفت قرار مخاطب اسالم اول شخص كه وقتي
  

  پاورقي
  14  /طه .1
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 اگر البته. شد خواهي  چنان و چنين بكني معصيت اگر تو فرمايد مي جا يك در مثال. رود نمي استثناء
 كه بود خواهان خود از بعضي براي هم تو  اين جاي بودند مي سخن طرف مستقيم طور به مردم عموم
 وقتي ولي باشد، نمي هستيم انتسابي يا و خوني و نژادي امتياز فالن  داراي كه ما حال شامل قانون اين
 او درباره  كه كند تصور تواند نمي عاقلي هيچ گرفت قرار عتاب و خطاب طرف اكرم رسول  شخص كه

 آغاز در  كه است آيه همان گرفته قرار مخاطب اكرم رسول شخص كه مواردي جمله از. است استثنائي
 پس .بيفزا من نشدا و علم بر پروردگارا :بگو پيغمبر اي"يعني"علما زدني رب قل و «: شد تالوت سخن
 خود  معلومات افزايش خداوند از كه است موظف دارد كار و سر الهام و وحي با  كه اكرم رسول كه وقتي

 آواز هم او با بايد اند نهاده گردن او  تعليمات به كه اسالميه امت همه است، معلوم ديگران حال بخواهد را
 گفتار دستور دستور، اين است واضح البته. بيفزا ما دانش و علم بر خداوندا بگويند و شوند هماهنگ و

 و كنيم طلب و بخواهيم بايد است، خواستار بلكه"بيفزا من دانش بر خدايا"بگوييم تنها كه نيست فقط
 و كنيد جستجو را علم: فرمود خود تعليمات در كه است  كسي همان جمله اين مخاطب. نماييم جستجو

   .برويد چين تا باشد  الزم آنكه لو
 و تكاپو و حركت و رفتار و كردار نيست، هم فقط خواستار است، خواستار بلكه نيست گفتار تنها پس

 و دهد مي ارزش  عمل به كه است علم كه شده اشاره نكته اين به مكرر ما ديني آثار در. است جستجو
 است كاري برابر هاصد گيرد صورت معرفت و علم نيروي با كه كاري يك ارزش و اثر برد، مي باال را آن
   كه
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 بينيم مي بگيريم نظر در كه را  كاري هر. است كار ارزش و اثر دهنده افزايش علم، گيرد، صورت جاهالنه
 اصل همين روي. كند مي پيدا بيشتري بسيار ارزش و اثر گردد توأم معرفت و شناسايي و علم با اگر

 اين ولي. ناداني و بيكاري :است مردود چيز دو و دانش، و كار :است محترم چيز دو اسالم در كه است
 اين نه يعني نيستند، جدا يكديگر از است  محترم كه دانش و كار كه كرد فراموش نبايد اسالم از را نكته
 اهل بعضي و باشند كار اهل بعضي دانش، ديگر بعضي براي و است  محترم كار بعضي براي كه است

 هنگامي مقدس اصل دو  اين ندارند، اهميتي افتند جدا يكديگر از راگ دانش و كار نيست، اينطور دانش،
 در كار يعني باشند، بوده يكديگر كمك و يكديگر معاون كه آيند مي در بال دو صورت به بشر براي

 اين مثل جاهل، و باشد كارگر ديگري و نشين گوشه و باشد عالم يكي اگر و گيرد، صورت علم روشنايي
 كند پيمايي راه  ديگري و بنشيند اي گوشه در و بگيرد دست به چراغ يكي تاريك شب يك در  كه است
 چراغ كه كس همان و باشد داشته چراغ كند مي  پيمايي راه كه كس همان بايد باشد، نداشته چراغ ولي
 پيمايي راه و فعاليت و حركت زندگي در خود سهم و خود نوبه به همگي  يعني كند، مي پيمايي راه دارد
 و همكاري هيچ ولي است، مقدسي اصل همكاري و تعاون. باشند داشته دست در چراغ همگي و كنند

 كارگر  يعني نيست، دانش و كار همگامي و همكاري از تر ارزش پر و تر مقدس همگامي، و هماهنگي
  .باشد فعاليت و كار و عمل اهل عالم و باشد عالم و مطلع و دانشمند
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 اين از گذشته. است داشته وجود  دانش و كار بين فاصله ملتها از بعضي ميان در تاريخ از هايي دوره در
 خدمات از يكي. بود همين بشريت ركود مهم عامل يك بود  عظيم ظلمي عمل و علم بين جدايي اين كه

 گمان . دانست همگاني حق را دانش و همگاني وظيفه را كار كه بود اين كرد بشريت  به اسالم كه بزرگي
 عموميت مورد در را مقدس  آيين اين منطق و باشد آشنا اسالم منطق به الجمله في كسي كنم مين

 اهميت مورد در را مقدس دين اين منطق ديگر طرف از و ببيند كردن كار و داشتن شغل مقدس وظيفه
 در ترديدي و شكي ترين كوچك بداند، است مردم عموم حق و نيست اختصاصي حق، اين اينكه و علم

 از دانش و علم حق نه و دارد  اي دسته به اختصاص كردن كار وظيفه نه. بكند بتواند شد گفته كه مطلبي
 و همكاري به را كار و دانش عمل، و علم اسالم، اينها همه از گذشته. است ديگر اي دسته مختصات
 ارزش و فايده ،است ثمر  بي درخت مانند عمل بدون علم فرمود طرفي از كرد، دعوت يكديگر همگامي

 صدها را علم با توأم عمل ارزش علم بدون عمل و علم با توأم عمل مقايسه هنگام ديگر طرف از ندارد،
 با بايد شد وظيفه و الزم و صحيح همينكه باشد، كاري نوع هر كار. كرد تعيين  علم بدون عمل برابر

 است، مستقيم تناسب نيرو و كار بين كه است اين نه مگر. كند پيدا زياد اثر و ارزش تا شود توأم  دانش
 ترين بزرگ دانش بشر، براي كه است اين نه مگر و كند، مي توليد تر عالي و بيشتر كار بيشتر نيروي
 مسخر را فضا و دريا و صحرا و حيوان و نبات و جماد كه انسان عظيم قدرت. است قدرت و نيرو منبع
  كرده
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 و برق و بخار ميزان  به بستگي قدرتش كه نيست ماشين انسان. گيرد مي سرچشمه علم عظيم منبع از
 و پا و دست در كه باشد همان قدرتش همه فيل و اسب مانند كه نيست هم حيوان باشد، داشته حرارت
  تمدني چنين كه است قدرت اين موجب به است، مغزي و فكري قدرت انسان بيشتر قدرت اوست، پشت
 به را ديگر حيوان هر و فيل و اسب عضالني قدرتهاي و بخار و برق قدرتهاي آورده، وجود به عظيم

  كه است اين كار ارزش و اثر حداكثر شود جدا دانش و علم از كار اگر. است آورده در خويش استخدام
 به كند، مي استخراج فلزات و زغال معدن از كند، مي توليد پنبه و سبزي و گندم و جو زمين، از كارگر
 كند، نمي تجاوز حد اين از ديگر و آورد، مي وجود به  پشم و پنير و ماست و كره و شير يدامدار وسيله
 پنبه  همان از اينها همه بر عالوه فشردند را يكديگر دست و آمدند يكديگر كمك به  دانش و كار اگر ولي

 بازار به بمناس بهاي به  كه ابريشم همان از و فروخت مي خروار و تن واحد با كه پشم همان از و
 كم فلز همان از و آورد مي وجود به بشود فروش و خريد متر واحد با كه قيمت گران هاي پارچه آورد، مي

 باال را كار ارزش و اثر دانش اينكه معناي است اين. آورد مي وجود به قيمت  گران ماشينهاي قيمت
: گويد مي گلستان هفتم باب اول رد سعدي. دانش با توأم كار و صنعت و هنر معناي است اين و برد، مي

 و سيم و نشايد را اعتماد دنيا دولت و ملك كه آموزيد هنر پدر جانان كه داد همي پند را پسران حكيمي
 زاينده چشمه هنر اما بخورد، تفاريق به خواجه يا ببرد بار يك به دزد يا است، خطر محل بر سفر در زر

  هنرمند اگر و پاينده دولت و است
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 نشيند صدر در و بيند قدر رود  كه جا هر است، دولت خود نفس در هنرمند كه نباشد غم بيفتد لتدو از
  .بيند سختي و چيند لقمه هنر بي و
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   ظفر و صبر
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 چند هر داد نخواهد دست از را پيروزي حوصله پر و صبور آدم: فرمايد مي السالم عليه علي اميرالمؤمنين
  ). 1("بكشد طول آن به رسيدن براي ازيدر  مدت
 هستند كه مقام هر و رشته هر در بشر افراد همه كه است عمومي معشوق و محبوب آن موفقيت، و ظفر

 رسيدن آرزوي و دارد مطلوبي و محبوب كسي هر كه است بديهي. كنند مي جستجو را آن راه و وسيله
 خواهد ياري را او اي وسيله چه كه است انديشه در ائماد و دارد مي زنده را او دل همواره  محبوب آن به

  . برسد خود مطلوب و محبوب به و شود موفق كه كرد
 و نيست آنها در بيني واقع  گونه هيچ كه كساني. نيستند يكسان وسيله اين تشخيص در اشخاص و افراد

   و كمك به بايد كه چيزي يگانه كنند مي  خيال كنند حل بخواهند را قضايا خيال و هم و با
  

  پاورقي
  153 حكمت البالغه، نهج .1
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 بخت يك با كسي هر كنند مي  گمان است، تصادف و بخت بدهد موفقيت و ظفر او به و بيايد آدمي ياري
 بدبخت را او تواند نمي چيز هيچ باشد آمده دنيا به خوشبخت اگر است، آمده دنيا به مخصوص شانس و

 باشد آمده دنيا به  بدشانس و بدبخت اگر اما و است، بيدار اقبالش و بخت كه بخوابد راحت برود او كند،
 فاضله، ملكات و اخالق نه و عمل نه و ايمان نه و  علم نه سازد، خوشبخت را او بود نخواهد قادر چيز هيچ
 ردگذا نمي اوست، همراه سايه مانند سياه و بد بخت آن بگذارد قدم كه مستقيم صراط و راست راه هر به
 اشخاص اين گمان به آيد كج قبله يا و آيد فرود سقف يا بسازد آدينه مسجد اگر بدبخت :برسد نتيجه به

 بخت گليم :زيرا نمايد خوشبخت را بدبخت و  بدبخت را خوشبخت كه نيست قادر جهان در قدرتي هيچ
 از بسياري ميان در تاس تفكر طرز يك اين كرد نتوان سفيد كوثر و زمزم آب به سياه بافتند كه را كسي
 معلولي و علي روابط و باشد بين واقع اندكي بشر اگر كه است بديهي. دارد شيوع متأسفانه كه مردم

 انديشه و عقل كمي اگر كند، فكر علمي جهان مسائل در اندكي اگر كند، درك را عالم قضاياي و  حوادث
. نيست بيش شيطاني واهمه يك و يالخ يك بخت، و شانس مساله كه فهمد مي بخواهد كمك به را خود
 و بالذات خوشبخت را احدي خداوند. دين نه و شناسد مي رسميت به را بخت و شانس مساله عقل نه

 شدن سياه قابل  كه است شده بافته سفيد آنچنان نه كس هيچ بخت گليم نيافريده، بالذات  بدبخت
 صفحه همان كس هر بخت گليم نباشد،  دنش سفيد قابل كه است شده بافته سياه آنچنان نه و نباشد
  و شدن سفيد قابل هم صفحه،  اين اوست، خود قلب آئينه و روح
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 عمل بر مداومت تقوا، و  ايمان معرفت، و علم. يافتن تكدر و شدن سياه قابل هم و است يافتن صيقل
 را آن فجور، و سقف و تعصبات و خرافات و جهل ،كند مي نوراني و صيقلي و سفيد را صفحه اين صالح،
 نطفه  آن كه اي نطفه از آفريديم را بشر ما: فرمايد مي دهر سوره در مجيد قرآن. سازد مي تاريك و سياه

 در او روي به راهي گونه همه. هست  آدمي در استعداد گونه همه .مختلف استعدادات از است تركيبي
 تشخيص را راست راه بايد كه اوست خود اين و است شده آفريده مختار و آزاد او. است باز جهان اين

 موفقيت و ظفر وسيله جستجوي در كه مردم از ديگر برخي. نكند سقوط و كند عمل درست و بدهد
 عوامل  روي را خود تكيه نكنند، تكيه واقعي غير و موهوم عامل يك به كه فهمند مي قدر اين هستند
 حساب به را ديگران فقط و كنند مي فراموش ار خود موجود، عوامل ميان در ولي اندازند مي موجود

 داستان. كند روبراه را كارشان همواره توصيه و پارتي خواهند مي دارند، ديگران به طمع چشم آورند، مي
 سنگي، و مردي از دريغ گفت و ديد خفته سكويي بر ماري كه است فردي همان  داستان اشخاص اين

 اي جامعه همان در  كه كنند نمي فكر است، خودشان خصيتش همان آورند نمي حساب به كه را چيزي
 تنها و است اثر بي لياقت و كمال است،  فاسدي جامعه كه معتقدند و كنند مي زندگي آن در آنها كه

 يك :اند دسته دو مردم باالخره جامعه همان در برد، مي پايين و باال را  اشخاص كه است پارتي و توصيه
 همان در باالخره پس. روند مي باال توصيه با كه آنها دسته يك و برند مي باال يهتوص با كه آنها  دسته
  ديگران و باشند مي خود به متكي و  مستقل كه دارند وجود قليل عده ولو عده يك نيز جامعه

 ٢١١



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

 حكمفرماست توصيه و پارتي حد اين تا جامعه آن در كه است صحيح اگر پس باشند، مي آنها به متكي
. غير به متكي و طفيلي اكثريت آن از نه باشد خود به  متكي و مستقل اقليت آن از نكند سعي نانسا چرا
 كه بداند نكند، فراموش را خود مكتوم استعدادهاي و خود شخصيت انسان كه است اين صحيح راه

 كه ستا اسبابي همان بهتر اسباب همه از اسباب عالم اين در اما است اسباب عالم عالم، كه است درست
 تجهيزاتي و استعدادات به ساخته مجهز را او آفريده كه را موجودي هر خداوند ماست، خود وجود همراه

 به مجهزند خود وجود داخل در موجودات  همه ندارد، انسان به اختصاص. اوست خود شخصيت جزء كه
 زيادي دخالت انسان افتني توفيق در كه اموري از يكي. باشند مي آنها  سعادت وسيله همانا كه تجهيزاتي

 و حوصلگي  كم. است زياد صبر و حوصله است، بزرگ كارهاي در باالخص كارها در  موفقيت شرط و دارد
 كارها همه كند، مداومت اوست استعداد با متناسب كه مفيد كار يك در انسان كه است مانع صبري كم
 نتيجه در و آورد مي رو كار آن به كار اين از و پرد مي شاخ آن به شاخ  اين از دائما و گذارد مي ناقص را

 فني يا علمي كار يك استعداد كه اند شده ديده افراد بسياري. دهد نمي انجام كامل طور به را كاري  هيچ
 به كار اين از و پريدن شاخ آن به شاخ اين از اثر در ولي دارند نبوغ حد تا را ذوقي و ادبي يا صنعتي و

 و نبوغ از نيمي كه ديگري آنكه حال و دهند نمي انجام كامل طور به را كار چهي آوردن رو كار آن
 زياد حوصله و صبر و مداومت اثر در بوده، عقب او از هميشه مدرسه دوره در مثال ندارد، را او استعداد

  كه كند مي پيشرفتي و ترقي
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 مثال داد، انجام مهمي كار شخصي كه شود شنيده يا ديده وقت هر. گردد مي واقع همگان اعجاب موجب
 اين كند مي خطور معموال مغزها در كه چيزي اول داده، انجام اي العاده فوق كار كرده، اختراعي و كشفي
 به را موفقيتها همه! داشته عجيبي مغز چه! داشته  اي العاده فوق استعداد چه! بوده اي نابغه چه كه است

  بوده زياد قدري به نبوغش كنند مي خيال گذارند، مي تيز هوش و بلند فكر و  بزرگ مغز و نبوغ حساب
 هيچكس. است  كرده حاصل توفيقي چنين و داده زحمت خود به روز چند يا ساعت چند فقط كه

 است، زياد حوصله آن و شود نمي است  اساسي ركن يك خود نوبه به هم آن كه ديگر مطلب يك متوجه
 متحمل را مشقتها انواع و كرده رو و زير بيابانها در را اكهاخ مثال مرد اين سال سي كه كند نمي فكر
 طور به توان نمي. است كرده تحقيق و آورده دست به را اثر فالن و كرده را تاريخي كشف  فالن تا شده
 ممكن زيرا اند، بوده عصر آن افراد استعدادترين با عصري هر مكتشفين و مخترعين كه كرد ادعا حتم
 و صبر. است زياد صبر و حوصله آن و اند بوده ديگر شرط يك فاقد ولي اند بوده  تريمستعد افراد است

. رسد مي ظفر نوبت كه است  حوصله و صبر اثر در است، موفقيت و ظفر قديمي دوست كه است حوصله
 خواهند هدف به طوالني زمان يك در ولو هم افراد استعدادترين بي باشد حوصله و استقامت و صبر اگر
 بعد ولو آورد خواهد  چنگ به را ظفر حوصله با آدم: فرمود السالم عليه علي مولي كه طوري  همان يد،رس
  .طوالني زمان يك از

 ٢١٣



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

 ٢١٤



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

  انسان بزرگ امتياز اختيار،
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 كه است جانداري انسان يعني"است  اجتماعي حيوان انسان: كه اند گفته"انسان"درباره فالسفه و حكما
 جهان يك مستلزم و شامل نيست، اي ساده كلمه"زيستن هم با".است همزيستي به موقوف وي ستزي

 هم با باشد، ساده  عمل يك كه نيست نشستن هم با يا و رفتن راه هم با نظير زيستن هم با . است معني
 و قرراتم و قانون هزاران جهت همين به و ، كشيدن دوش به هم با را زندگي و حيات بار يعني زيستن

 همدردي و انصاف و عدالت قبيل از اجتماعي مخصوص اخالق و كار تقسيم و فنون و صنايع و معلومات
 برد مي كار به را سيمان و  گچ و آهك و آهن و گل و آجر مقداري بنا نفر يك. دارد الزم غيره و احسان و
 جا يك هم با گچ و گل و هنآ خروار چندين و آجر هزار چندين سالها آورد، مي وجود به ساختماني و

 باالتر است؟ سادگي همين به هم انسان گروه يك همكاري آيا كنند، مي همكاري  نوع يك به و مانند مي
 حيوانات و درندگان از بعضي اي اندازه تا و مورچه و موريانه و عسل زنبور مانند حيوانات برخي اينكه
  دقيقي طور به آنها از بعضي و دارند  اجتماعي زندگي نيز جنگلي و كوهي
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 زندگي در كسي اگر شايد و دهند مي انجام انگيزي حيرت اجتماعي عمليات كرده وظيفه و كار تقسيم
 اجتماعي زندگي در درجاتي به آنها كه كند گمان كند مطالعه حشرات برخي اجتماعي وسيع و پيچيده
 و سادگي نظر از الاقل نيست، مقايسه قابل آنها زندگي با انسان زندگي حال  عين در اما. اند رفته جلوتر

 حكم به كنند، مي فعاليت  غريزه حكم به جاندارها آن اينكه براي چرا؟ نيست، مقايسه قابل پيچيدگي
 انجام غريزه حكم به كنند، مي رعايت را نظم و انضباط  غريزه حكم به اند، كرده تقسيم را كارها غريزه
  منظم حركات نظر ما بدن طبيعي عمليات به است شبيه آنها يزيغر فعاليتهاي طرز كنند، مي وظيفه
 اما حكمفرماست، تخلفي  امكان عدم و ضرورت و جبر نوع يك يعني غيره، و خون گردش و ريه و قلب

 كند تقسيم خود افراد ميان را كارها بايد است، آزاد و مختار نيست، اينچنين خود فعاليتهاي در انسان
 بزرگي فرق. انتخاب و اختيار با هم آن باشد داشته انضباط و نظم بايد انتخاب، و خيصتش و اختيار با اما
 سر بر را خود هميشه و بيند مي خود جلو در  راه دو هميشه كه است همين دارد حيوان با انسان كه

 و يانهمور قبيل از اجتماعي حيوانات اما كند، انتخاب را ايندو از  يكي بايد و كند مي مشاهده دوراهي
 جا يك كريم قرآن كه  است اين. بس و دارند جلو در راه يك فقط نيستند، اينطور عسل زنبور و  مورچه
 ارتفاع دو به را او و نداديم قرار لب دو و زبان يك و چشم دو انسان براي ما آيا: فرمايد مي انسان درباره

  ). 1(نكرديم؟  رهنمايي
   و حق راه دو "ارتفاع دو"از مقصود

  
پ  اورقي
 .1  ).10- 8 / بلد(»النجدين هديناه و شفتين و لسانا و عينين له نجعل الم
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 و دهد مي عبور گردنه از را  آدمي آندو از يكي و رود مي باال كوه طرف به كه دوراهي مانند است، باطل
 داراي هك آفريديم اي نطفه از را انسان ما: فرمايد مي ديگر جاي در. گردد مي منتهي پرتگاه به ديگري
 را او ، دهيم مي قرار آزمايش و امتحان معرض در را او است، گوناگون استعدادهاي و ها رشته و خليطها

 يا طبيعت از نيست مجبور كه آفريديم طوري را او اما داديم نشان او به را راه داديم، قرار بينا و شنوا
 ما كند، انتخاب را خود راه خودش شخصا دباي و شده آفريده مختار و حر و آزاد او كند، اطاعت اي غريزه

  ). 1("باشد بوده ناسپاس يا قدردان كه داند خود او و داديم نشان او به را راه
 است اين و مقررات، و اخالق و قانون مبناي است اين و انسان، غير از انسان بزرگ امتياز است اين

 است اين مقدسشان هدف دو از يكي عظم انبياء و آسماني  كتب. آسماني كتب و رسالت و نبوت مبناي
 حديد  مباركه سوره در مجيد قرآن. دارند بپا بشر ميان در را برابري و مساوات و انصاف و عدل كه

 كتب و انبياء حقيقت در .كنند زندگي عدالت به مردم كه است اين رسالت هدف كه كند مي تصريح
 و قوانين هزاران كه است انسان آزادي كنند، دلمتعا را آزاد موجود اين جامعه كه اند آمده آسماني
 اين بر رشته هزار صدها و آورده وجود به نقيض و ضد آداب و اخالق و ها فلسفه و تعليمات و مقررات

 كرده برابر هزار را او احتياج كه  است موجود اين مختاري خود و آزادي همين و است، كرده اضافه بافت
   كه طوري همان اگر است،

  
  رقيپاو
 كفورا اما و شاكرا اما السبيل هديناه انا بصيرا، سميعا فجعلناه نبتليه امشاج نطفة من االنسان خلقنا انا .1
  ).3 و 2 / دهر(»
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 و اعصاب سلولهاي و دارد دوران و جريان خونش و كند مي حركت منظم نبضش و قلب و كشد مي نفس
 هم آدمي خود دهند مي انجام را خود  ايكاره جبري و طبيعي طور به استخوانش و نسجها و خون
 هر و بودند شده دسته دسته طبيعت حكم به مردم يعني بود، طور همين اجتماعي وظائف به نسبت
 احتياج ديگر دادند، مي انجام را خود وظايف خودكار طور به و غريزه فرمان به چرا و چون بدون اي دسته

 همه نبود، بيان و خطابه و نطق و كتاب و فرمان و دستور مهه اين و كيفر و پاداش و مقررات و قانون به
 مبناي كه است آزادي همين باز و. است آورده وجود به انسان فطري و طبيعي آزادي را احتياجات اين

 شناسند نمي راه يك جز كه اند شده آفريده طوري فرشتگان زيرا است، فرشتگان بر انسان تقدم و  فضيلت
 استعداد هم آدمي اما است، طهارت و عبادت و قدس  راه آن، و بردارند گام توانند نمي راه يك در جز و

 و پستي در استغراق و طبيعت در رفتن فرو استعداد هم و دارد را اعلي مال  به پيوستن و رفتن باال
 ارزش كرد مبارزه هواپرستي با عمل و سعي و مجاهدت با و گرفت را ترقي و كمال راه اگر و دنائت،

  . كند انتخاب را خود صحيح  راه تصميم نيروي با بايد كه دارد، بيشتري
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   نطق و زبان نعمت
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا
 شكر معناي. كند مي ايجاب را بيشتري سپاسگزاري و شكر باشد، بوده بزرگتر اندازه هر الهي نعمت
 با را خود زبان فقط زبان چرب و متملق مردمان مانند كه نيست اين الهي اقدس ذات كردن
 بايد ثانيا و شود پيدا ما قلب در امتنان و شكر احساس اوال بايد بدهيم، گردش" سپاس"و"شكر"لفظ
 از كه است خداوند مقدس ذات  آوريم بجا را او شكر خواهيم مي ما كه كسي كه باشيم داشته توجه

 خداوند براي سودي تواند نمي يچكدامه ما قلبي امتنان نه و  زباني شكر نه است، نياز بي خود مخلوقات
 آن مورد در كه تكليفي و وظيفه بدانيم ما كه است اين به نعمت يك واقعي شكر .باشد داشته متعال
 به نسبت ما تكليف و وظيفه. بياوريم بجا را تكليف همان و وظيفه همان چيست، داريم موهبت و نعمت
 آن از معقول و صحيح استفاده طرز خداوند كه تنيس اين جز چيزي پروردگار نعمتهاي از نعمت يك

 بزرگ نعمتهاي از يكي مثال. است  آموخته ما به"تكليف"نام به و"وظيفه"عنوان تحت را موهبت و نعمت
  آدميان ما به نسبت پروردگار
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 بيان و نطق همان جانداران ساير از را انسان مميز بيشترين حكما. است بيان و نطق و زبان نعمت
 تعقل نماينده نيكوترين و مظهر بهترين است درك و  فهم روي از كه انسان گفتن سخن زيرا اند، دانسته

 و آفريد را  انسان خودش رحمانيت موجب به رحمان خداي: فرمايد مي كريم قرآن در. است انسان فكر و
 يكديگر به ار خود ضمير منويات آدميان  كه است بيان قوه همين موجب به .آموخت بيان و نطق او به
 بيان قوه همين موجب به. سازند مي آگاه خود حالت و خود اطالع و خود فكر از را آنها و فهمانند مي

 بشر براي بود نمي قوه اين اگر. گردد مي منتقل نسلي به نسلي از و فردي به فردي از  علم كه است
  كه است اين به نعمت اين شكر .دارد شكري خود نوبه به بزرگ نعمت اين. نبود مقدور اجتماعي زندگي
 سخن و تهمت و غيبت يا گويي خالف و دروغ وسيله نه باشد راستگويي و گويي حقيقت وسيله زبان

 كشف وسيله را آن انسان كه است اين براي آفريده، خداوند كه را زبان اين. گويي دشنام و چيزي
  وسيله نه شود واقع مردم راهنمايي و يتهدا وسيله بايد حقيقت، پوشانيدن  وسيله نه دهد قرار حقيقت
 ثابت الهي سنت در كه اموري جمله از فرمايد مي السالم عليه علي. دورويي و نفاق و گمراهي و ضاللت
 آنكه مگر شود نمي  قبول باشد كشيده زحمت زياد آنكه ولو آدمي اعمال از عمل هيچ كه است  اين است
 در خداست براي دادن قرار شريك آنها از يكي. باشد كرده وبهت داشته اگر يا و نداشته را خصلت چند

  كند عبادت را خدا غير كه كسي. بندگي و عبادت
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 كينه حكم به نفر يك كه  است ريختن ناحق به خون ديگري. بود نخواهد پذيرفته او از عملي گونه هيچ
 كس كه را عملي كه كس آن ديگري. بكشد را  گناهي بي نشاند فرو را خود خشم آنكه براي و شخصي

 خدا دين در بدعتي مردم رضايت جلب براي كه كس آن ديگر يكي .بدهد نسبت خودش به كرده ديگر
 گمراه جهت اين از را مردم فكر و كند قلمداد دين امور جزء نيست دين از كه را چيزي يعني ،كند ايجاد
 معرفي صميمي و دوست را خودشان نفر يك  روي جلو در زبان، دو و رو دو آدمهاي ديگر يكي. كند
. هستيم شما جزء ما گويند مي هستند كه اي دسته هر با هستند، ديگر طوري سر پشت در و كنند مي
 به نسبت طايفه دو از من فرمود  كه كند مي نقل آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول از اسالم عليه علي نيز
 ديگر طايفه يك به نسبت و رسد نمي گزندي من تام به آنها ناحيه از كه دارم اطمينان خودم امت

 مطمئن آنها  ناحيه از من كه طايفه دو آن. است طايفه اين ناحيه از بيايد من امت سر بر چه هر و نگرانم
 ايمان همان كه است بديهي خالص  مؤمن اما خالص، كافر طايفه يكي و است خالص مؤمن طبقه يكي
 كه محض كافر اما و دارد، بر مسلمان امت ضرر بر بدي قدم  اينكه زا شود مانع را او كه است كافي وي
 ايمان با  صريح كفر وقت هر زيرا نيست، نگراني هم او ناحيه از ظاهرش، هم و است كافر باطنش هم

 از من كه اي طايفه آن اما و خورد، مي  شكست ايمان از شود روبرو آشكار حق با آشكار باطل و صريح،
 و باشند مي مؤمن ظاهر در و گفتار در كه باشند مي زبان دو و رو دو و منافق مردمان رانمنگ آنها ناحيه

  مانند ظاهر در اند، كرده مستور را كفر خود باطن در
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 است الهي نعمت ترين بزرگ كه زبان اين. باشند مي خوار آدم گرگ همچو قفا در و سليم گوسفند
 و چيني سخن و غيبت و تهمت و دروغ و رويي دو و نفاق رازي باشد، مي نيز گناهان ترين بزرگ موضوع
 عليه علي. است زبان از ناشي رود مي شمار به كبيره گناهان از يكي اينها از كدام هر كه گويي  دشنام
 كه دادم وعده خودم به آنچه به نسبت ببخش مرا خدايا :فرمايد مي پروردگار با مناجات و دعا در السالم
 بعد ولي جستم تقرب تو به زبان با كه چيزها آن به نسبت ببخش مرا خدايا نكردم، فاو بعد و كنم عمل
 اشاراتي به نسبت بگردان ما حال شامل را خود بخشش و مغفرت خدايا كرد، مخالفت زبانم با من قلب
 غزشهال و است كرده ما دل كه سهوها و غفلتها و ايم كرده  زبان با كه اشتباهاتي و ايم كرده چشم با كه
  .است شده جاري ما زبان به كه
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   بشر هدايت در عمل تأثير
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 و عمل وسيله به يعني زبان، غير بوسيله ولي بخوانيد نيكي و خير سوي به را مردم :است حديث در
 فكر لمستق همواره بايست مي و باشند مي تشخيص و فكر  قوه داراي آنكه با آدم فرزندان. شدن پيشقدم

 كه  وقتي ما. باشند مي ديگران روش و ديگران عمل تأثير تحت بيش و كم نمايند  عمل مستقل و كنند
 از هيچيك زيرا شويم مي  اشكال دچار ابتدا دهيم عبور راهي از خواهيم مي را گوسفند گله يك

 گردنها سرو و معج هم دور به گوسفندان همه بگيرد،  پيش را راه آن تنهايي به نيست حاضر گوسفندان
 به خود  برداشت قدم راه آن در آنها از تا چند يا يك وسيله يك به همينكه ولي آورند مي هم نزديك را

 اشكال ايجاد آنها كردن منصرف  كه رسد مي جايي به كار تا شوند مي روانه آنها دنبال به باقي خود
 تعجب ايجاد ما براي ابتدائا و بينيم يم شعور بي و زبان  بي گوسفندان در ما را حالت اين. كند مي
 حركات و اعمال اعظم قسمت بينيم مي كنيم دقت آدميزادگان ما خود اعمال در اندكي اگر ولي كند، مي
  ما از ديگران از پيروي  حكايت و تقليد حس روي يعني است مابانه گوسفند ما عادات و
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 است دليل همين به و هست  ناحيه دو هر در رد،ندا خير كار يا بد كار به اختصاص حس اين. زند مي سر
 هم خرابي و فساد در پيشقدم و دارد پيرو افراد ساير با برابر پاداشي و مزد خير كار در پيشقدم كه

 ديگران عمل از كه هست بشر در حسي چنين كه حاال. دارد خويش پيروان  همه با مساوي كيفري
 بشر عمومي حس همين از صالح و خير و نيكي به واقعي مندان عالقه كه بهتر چه پس كند مي پيروي
 پيشقدم آنكه. كنند  راهنمايي و هدايت خير راه به را بشر خير، راه در شدن پيشقدم با و كنند  استفاده

 انجام است خير كه را عمل آن خود كه  اين يكي دهد، مي انجام كار يك صورت به كار دو شود مي
 است، راه دو بشر راهنمايي و هدايت براي. است كرده پيدا راهنمايي و ايتهد سمت اينكه ديگر دهد، مي
  بزرگان. ندارد اثر شدن پيشقدم قدر به گفتن هرگز و شدن، پيشقدم راه ديگر و نوشتن و گفتن راه يكي
 اين حكما و فالسفه مكتب و انبياء مكتب ميان فرق يك .نيست كردار نيم چون گفته صد دو: اند گفته
 و افكار با زبان راه از تنها كارشان و سر و باشند مي تدريس و تعليم و نظريه اهل تنها حكما هك است

 خودشان بكنند عمل تقاضاي ديگران از آنكه از قبل گويند مي آنچه به پيغمبران ولي است بشر ادراكات
 در خويش تصرف تتح را بشر احساسات و قلب نمايند، مي نفوذ بشر روح اعماق تا لهذا و كنند مي عمل
  روح در عميق انعكاسي و موجي عمل، ولي گذرد مي گوش از و آيد مي بيرون زبان از سخن. آورند مي

 با روح اگر و باشد روح داغي و عقيده و ايمان با توأم كه هست وقتي هم سخن اثر. آورد مي پديد ديگري
  دارد دنبال به هم را عمل قهرا بود ايمان
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 و حق اطراف در. سخن با تنها نه دادند قرار تأثير تحت خود عمل با را مردم خدا اولياء .ماند نمي اثر بي و
 جهت اين از و شده گفته زياد سخن آزادي و حريت و فداكاري و گذشت و تقوا و كرم و انصاف و عدالت

 ست،ا موجود زمينه اين در سخناني بخواهيم كه صورتي هر به و شكل هر به ندارد، وجود كسري و كم
 خود شود مي يافت كمتر  آنچه است، انصاف و عدالت طبق و حق به عمل شود مي يافت كمتر كه چيزي
 آزاد و حر روح يك ناياب، اكسير است، گذشت و  فداكاري واقعيت كيمياست كه چيزي تقواست، و كرم
 فرود تعظيم رس عمل مقابل در اما گذارد مي وقعي گفتار و سخن به كمتر بشر  كه روست اين از. است
 و تقوا و شود نمي منحرف  عدالت و حق از حقيقتا كه شود مي روبرو شخصيتي با كه آنجا يعني آورد، مي

 است اين. شود مي مند عالقه و خاضع خود به خود دارد آزاد و حر روحي و سازد مي پيشه را پرهيزكاري
 جهانگير انبياء تعليمات ولي دكن مي تجاوز كمتر كتب متون از فالسفه و حكما سخنان كه اين سر
 هنوز اند كرده ايجاد خدا اولياء و پيغمبران از موجي بينيم مي افكنيم مي نظر كه قرنها از پس ،شود مي
 شدن پيشقدم و عمل موج موج، اين. شود مي  افزوده اهميتش و عظمت بر روز به روز بلكه است باقي
 زود و است ضعيف و كوچك سخن، موج آورد، وجود به عظيم موجي  چنين تواند نمي هرگز سخن است،

 ميدان: فرمود كه است السالم عليه علي سخنان از. گردد مي نابود خود از تر بزرگ موجي به برخورد با
 اگر  يعني"ميدانهاست ترين تنگ عمل براي ولي ميدانهاست بازترين و ترين  وسيع سخن براي حق

  و عدالت و حقيقت براي بخواهد انسان
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 و كرد استدالل و داد سخن داد شود مي بهتر موضوعي هر از بگويد سخن امانت و درستي و استير
 بخواهد اگر ولي است، گشاد و باز گفتن  براي حق ميدان بسيار كرد، سرايي خطابه و داد تشكيل قياس
 متعرض و نكند تجاوز خود حدود از و سازد مقيد و جمع را خود  كه است اين مستلزم چون كند عمل

 است اين مثل  كه بيند مي آنوقت ببيند، ديگران عيبهاي مانند را خودش عيبهاي نشود،  ديگران حقوق
 قسم كه است علي خود سخنان از هم. است زحمت برايش و كند عبور خواهد مي تنگي جاي از كه
 عمل آن خودم قبال آنكه مگر نيكي كار به كنم امر را شما من  كه نيست ممكن: فرمايد مي و خورد مي
 كار آن ترك در خودم آنكه مگر كنم نهي زشتي كار از را شما كه نيست ممكن و ام داده  انجام را نيك
 چه. ادعاست اين قاطع دليل السالم عليه  علي زندگي افتخار پر و نوراني تاريخ .ام شده پيشقدم زشت
 عدالت و اصول رعايت و خدا خلق به خدمت و يگانه خداي عبادت و عمل در كه كند ادعا تواند مي كسي

  رسد؟ مي علي پاي به  انصاف و
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   مؤمن اجتماعي روح
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 اين. گذاشت مسابقه به خود  ياران و اصحاب ميان در را سؤالي جواب آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول
 و بيازمايد را خود ياران و اصحاب ديني درك كه بود  اين منظورش و كرد طرح خودش شخص را سؤال
 سؤالي. بفهماند آنها به را معنا و روح بهتر اينكه هم و اند كرده درك چه دين معناي و روح از آنها ببيند

 وسايل ميان در يعني است؟ تر محكم ايمان  هاي دستگيره از كداميك :بود اين كرد طرح خدا رسول كه
 اصحاب از يكي است؟ اطمينان قابل بيشتر داميكك فرموده مقرر  دين كه سعادتي موجبات و نجات
 :فرمود زكات، :گفت  ديگري. نه :فرمود هاست، دستگيره ترين محكم نماز يعني نماز، :گفت و داد جواب

 خدا، راه در جهاد :گفت پنجمي. نه :فرمود عمره، و حج :گفت  چهارمي. نه :فرمود روزه، :گفت سومي. نه
 نام كه اينها تمام فرمود شنيدند، منفي پاسخ همه و گفت رسيد نظرش به چه هر كسي هر. نه :فرمود
 هيچكدام ولي باشند مي فضيلتي با و بزرگ كارهاي جهاد، و عمره و حج و روزه و زكات و نماز از برديد

  : فرمود خودش بعد نيست،  گويم مي من آنكه اينها از
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 ممكن .خداست خاطر  به داشتن دشمن و خدا خاطر به داشتن دوست ايمان هاي دستگيره ترين محكم
 تحت يا و برود حج به يا بدهد زكات يا بگيرد روزه يا و بخواند نماز عادت حكم به و ندانسته آدمي است
 و افكار و نشود خالص وجودش گوهر تا ولي دهد، خرج به دالوريها و كند جهاد طبيعي غريزه يك تأثير

 به و بورزد مهر و باشد داشته دوست حق خاطر به كه نيست نممك نكند پيدا تعالي و رقاء  احساساتش
 خدا رضاي و خدا براي هم آن ورزيدن مهر و دوستي زيرا بورزد، كراهت و باشد داشته تنفر حق خاطر
 به نسبت مؤمن كه حقي كمتر كه است وارد ما روايات و اخبار در. باشد بردار عادت كه نيست چيزي
 چه هر و بدارد دوست او براي دارد مي دوست خود براي را چه هر بايد كه است اين كند مي پيدا  مؤمن

 او بجاي را خود كه است اين او حق كمترين يعني بدارد، مكروه او براي دارد مي مكروه خود براي را
 آرزو سعادت و خير جز خود براي هيچوقت غريزه و طبيعت حسب به  كه طوري همان و كند فرض
 كه آنجا مثال باشد،  اينچنين بايد نيز مؤمن افراد ساير براي ندارد كراهت بدبختي و رش از جز و كند نمي

 اند برده طبيب پيش را او و است بيمار خودش  كه كند فرض چنين بايد طبيب، خودش و است بيمار او
 در حاجتي ديگران كه آنجا شود، دقت او پرستاري و معالجه امر در  كه كند مي پيدا عالقه چقدر و

 كنندگان  مراجعه اين كه كند فرض چنين بايد كند مي كار مؤسسه آن در خودش كه دارند  اي مؤسسه
 پس دارم، طبيعي عالقه آنها به  من كه كساني همه و فرزندانم و برادرانم و هستم من هستم، من خود
  كنند تلف بيهوده وقت و بشوند معطل كنندگان مراجعه اين نبايد
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 كار و وسائل و ملبوس و مشروب و مأكول از جنسي كه آنجا يا و شود، معطل كارشان و بشوند عصبي و
 خودم خانه براي را آذوقه اين يا و فرما كار اين  كه كند فرض چنين بايد كنند مي تهيه مردم براي فرما
 فكر ينطورا بايد كند مي معامله كه وقتي در يا و ببرم، كار به تقلب و غش نبايد ديگر پس كنم، مي تهيه
 ايمان اهل مثل :فرمود خدا رسول. بكنم را عدالت و انصاف رعايت پس هستم، خريدار من خود كه كند
 ساير گيرد مي درد عضوي چون كه است پيكر يك مثل همانا مشترك عاطفه و متبادل دوستي در

 گردد، مي عارض تب و رود مي باال بدن حرارت درجه كنند، مي همدردي و بيقراري جسد اعضاي
 است اين زنده موجود خاصيت. شود مي پيدا بيخوابي بندد، مي بر رخت بدن تمام از آسايش و استراحت

 شدن خراب از كه است مرده و جماد آن و هست هماهنگي و همدردي و همكاري اجزا و اعضا بين كه
 اجتماعي  روح ارد،د ممات و حيات خود نوبه به نيز جامعه. شود نمي ديده اجزا ساير در اثري جزء، يك
 و زنده جامعه و باشد داشته وجود اجتماعي  روح اگر جهان، اين حقايق از است حقيقتي خود نوبه به نيز

 تقلبي جنس جامعه آن در ديگر دارد، وجود جامعه آن در همكاري و همدردي شك بدون باشد جاندار
 خوشي در نمايند، مي را عدالت و انصاف رعايت فروشند، نمي كم يكديگر به كنند، نمي تهيه يكديگر براي

 ناظر از السالم عليه صادق امام شد، پيدا خشكسالي مدينه در سالي. باشند مي شريك ديگران ناخوشي و
 آخر تا آنكه قدر به نيست،  نگراني جاي :گفت او داريم؟ چه خانه در ما امسال :پرسيد خود منزل  خرج
  من كند كفايت را ما سال
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 معموال مردم است، سخت : گفت است؟ چطور مردم وضع فعال :فرمود امام. ام كرده ذخيره و تهيه گندم
 مردم معمولي نان گندم كميابي واسطه به و كنند مي تهيه  نانوايي دكان از روز به روز را خود روزانه نان

 :گفت او. شبفرو مردم به هست ما خانه در گندم چه هر برو :فرمود امام. است جو نيمي و گندم نيمي
 همه ندارد، مانعي :فرمود امام . بخريم گندم شد نخواهد ميسر ما براي ديگر زيرا نيست، صالح كار اين
  است جو نيمي و گندم نيمي كه ناني همان از نانواييها از روزانه ديگران مانند هم ما بعد بفروش، را اينها
 خالص گندم كسانم و خودم سال تمام كه است مقدور من براي چند هر كنيم، مي مصرف و خريم مي

 روح معناي است اين. باشم همدرد و شريك مسلمانان ساير با دارم دوست من ولي كنيم مصرف
 آن افراد در كه است اين به اجتماع بودن زنده. باشد زنده جامعه اينكه معناي است اين و اجتماعي
 باشد طوري همان يعني باشد، داشته دوجو اجتماعي عاطفه و اجتماعي  حس و اجتماعي روح اجتماع

 بپسندي را همان آنها براي و بگذاري ديگران بجاي همواره را خودت :فرمود السالم عليه صادق  امام كه
 را ما خداوند. داري كراهت خويشتن  براي كه باشي داشته كراهت را همان و پسندي مي خود براي كه

 سربلند و سرافراز هميشه و بشويم اجتماعي  روحي داراي يآسمان بلند تعليمات درپرتو كه بدارد موفق
  .كنيم زندگي
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  انفاق در اخالقي و معنوي هاي جنبه رعايت
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 تقسيم فقرا ميان در خود  شخصي مال از خرما مقداري كه وقت يك در السالم عليه علي اميرالمؤمنين
 اظهار و حاجت عرض هيچگونه شخص آن كه فرستاد نفري يك براي زيادي نسبتا مقدار كرد، مي

 به مردي نخواهد، چيزي احدي از كه بود اين مرد آن شخصي  اخالق اساسا و بود نكرده احتياجي
 يك بعالوه و نكرده حاجتي عرض و نخواسته چيزي تو از كه شخص آن كه كرد اعتراض  اميرالمؤمنين

 اينقدر چرا و فرستي مي نخواسته چيزي تو از كه او براي الاص چرا تو است، كافي او براي خرما اين پنجم
 را تو امثال خدا :بود اين گفت معترض مرد اين جواب در علي اميرالمؤمنين كه سخني فرستي؟ مي زياد
 بعالوه و ورزي مي بخل تو و  بخشم مي من هستي، دوني پست آدم چقدر تو نكند، زياد مسلمانان ميان در
 عوض بلكه ام نكرده بخششي من اند كرده تقاضا و تمنا  من از كه ببخشم كساني به طفق من شود بنا اگر

 خداي  براي سجده هنگام كه را خود روي كه ام كرده وادار را آنها ام، داده آنها به  ام گرفته آنها از آنچه
   نم به و كنند من  متوجه را رو اين نمايند، مي مسئلت خداوند از و نهند مي خاك بر خود
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 عوض در است، معامله و معاوضه نيست، بخشش ام گذاشته آن روي"بخشش"نام من آنچه پس ببخشند،
 باشد منتظر و باشد داشته فكري اينچنين كه كسي :فرمود بعد. ام بخشيده او به چيزي كسي آبروي بذل
 آنها سوي  به كمك دست او تا بگيرند را او جلو بازار و كوچه در يا و بزنند را او  خانه در محتاجان كه

  : گويد مي كه هنگامي خود دعاي در او كند دراز
  » المؤمنات و للمؤمنين اغفر اللهم «

 ممكن چگونه بورزد بخل ديگران به نسبت دنيوي  متاع ترين كوچك از كه كسي زيرا است، دروغگو
 آيات بقره مباركه ورهس كريم قرآن در. نمايد ابدي سعادت و بهشت تمناي  ديگران براي آساني به است

 و زدگان مصيبت و مستمندان به كمك و انفاق. خدا راه در مال انفاق موضوع در هست زيادي
  رعايت دهد مي اهميت آن به مجيد قرآن كه موضوعي هست، و بوده هميشه دنيا در بالديدگان

 از عمل يك زيان است  ممكن نشود روحي هاي جنبه رعايت اگر زيرا است، اخالقي و معنوي هاي جنبه
 و است كننده انفاق افراد به مربوط بعضي شود  رعايت بايد كه روحي هاي جنبه. باشد بيشتر اش فايده
  جنبه. ببرند بهره كمكهاي آن از خواهند مي كه است اي بيچاره و مستمند افراد روح به مربوط بعضي
 بايد باشد، خودنمايي و تظاهر و ريا وعن هر از خالي بايد كه است اين كنندگان انفاق روحيه به مربوط
 شخص حساس و زنده وجدان و ايمان از منبعث صرفا انفاق  عمل بايد باشد، داشته همدردي جنبه صرفا
 مثل يكديگر  به نسبت حساسيت و همدردي لحاظ از مسلمانان مثل: فرمود اكرم پيغمبر  كه باشد، بوده
  تابي بي اظهار خوابي بي و  تب با ديگر اعضاي ههم آيد مي درد به عضوي چون كه است بدن يك
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 مجيد قرآن كه است اين. است بيشتر اش فايده از ضررش باشد تظاهر و ريا از منبعث كه عملي .كنند مي
 باشد حق رضاي براي فقط انفاق يعني كند، مي توأم آن با را"اهللا  سبيل في"كلمه برد مي انفاق نام جا هر
 بايد كه مقابل طرف روحي جنبه اما و. نفساني شهوات اطفاي راه در نه و بيطل جاه ارضاي  براي نه

 را مقابل طرف روحي شخصيت كه آيد در صورتي به نبايد دستگيري و كمك كه است اين شود رعايت
 اي). 1(» الناس رئاء  ماله ينفق كالذي االذي و بالمن صدقاتكم تبطلوا ال امنوا الذين ايها يا « :كند خرد
 احسانات و انفاقات و خير اعمال فقيران  به دادن آزار راه از و كسان بر گذاشتن منت راه از ايمان با ممرد
 انفاق را خود مال خودنمايي و تظاهر و كاري ريا واسطه به كه كسي مانند نكنيد ضايع و باطل را خود
 به مخفيانه كه بود اين ادتشانع و خوي السالم عليهم اطهار ائمه. گرداند مي ضايع را خود عمل و كند مي
 روحيه و نكنند خود در خواري و ذلت احساس محتاج افراد كه بود اين براي همه كنند، كمك  آن و اين
 است، هزار بر يك بلكه صد بر يك  اثرش كه است عمل گونه اين. نشود شكسته هم در شخصيتشان و

   گندمي دانه مثل. نندك مي بخشش خدا راه در كه كساني مثل: فرمايد مي خدا كه
  

  پاورقي
  264  /بقره .1
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 صد اي خوشه هر كه آيد مي) پديد (خوشه هفت داراي اي بوته آن از و شود مي پاشيده زمين به كه است
  ). 1("دهد مي قرار بيشتر هم اين از بخواهد كه كس هر براي خدا و باشد داشته دانه

  
  پاورقي

  261  /بقره .1
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   فكري و روحي فقر
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 امر به السالم عليه علي بود مانده باقي اكرم رسول عمر از سال يك از كمتر كه هجري دهم سال در 
 مردم از عظيم انبوهي كه بود اين خاطر به مسافرت  اين. شد رهسپار يمن سوي به اي عده با اكرم رسول
 بودند كرده پيدا ايمان مرتبت ختمي ضرتح رسالت و يگانه خداي يگانگي به و بودند آورده اسالم يمن

 بعالوه و دهد تعليم آنها  به كامال را اسالم دين مقدس تعالي و احكام بيايد كسي كه داشتند احتياج و
 رسول كه هنگامي. برود بين از و شود محو بود الزم  كه داشت وجود پرستي بت و بت از بقاياي هنوز
 تو وسيله و تو دست به را نفر يك خداوند اگر: فرمود وي به ار جمله اين كرد مي روانه را علي خدا

  داشته را مغرب و شرق تمام اينكه از است بهتر تو براي بخشد نجات گمراهي از را او و كند هدايت
 انفاق خدا راه در را همه و باشي داشته را دنيا تمام ثروت اينكه از است بهتر: فرمود روايتي به و"باشي
 غيب جهان به كه تقوا با  مردمان براي است هدايت كتاب اين: فرمايد مي بقره مباركه سوره در .كني
  و دارند مي پا به را نماز و دارند ايمان
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 اين آخري جمله از مقصود كه است  حديث در .دهند مي بهره ديگران به ايم كرده روزي آنها به ما آنچه از
 است ديگر حديث در. كنند مي هدايت و ارشاد را آنها و ندده مي  بهره ديگران به خود علماي از كه است
 العمل دستور و حكمتي و فكري كسي كه نيست اين از تر ارزش با و گرانبهاتر اي هديه و تحفه هيچ كه

 همه از. است زياد ما ديني آثار در بيانها و تعبيرها اين نظاير. كند هديه  ديگري به زندگي براي صحيحي
 فقر. است اهميت از درجه چه در مردم عقيده و فكر راهنمايي اسالم نظر از كه فهميمب بايد ما اينها

 فقر توان مي اخالقي و فكري و روحي ثروت داشتن با است، اقتصادي و مالي فقر از باالتر فكري و روحي
 نممك و ندارد سودي مالي نيازي بي معنوي و روحي فقر وجود با ولي كرد عالج را اقتصادي و مالي
 ممدوحي امر مادي احتياج و مالي فقر كه نيست اين مقصود. بيفزايد انسان شقاوت و ناراحتي بر است
 و بداند مالي فقر به منحصر را فقر نبايد انسان كه است اين مقصود بلكه كرد، چاره را  آن نبايد و است

 توجه همه انسان ودش مي منشأ  كه چيزي. باشد نداشته اخالقي و روحي و فكري فقرهاي به توجهي
 ديگران از بيش را مادي فقر خودش انسان كه است  اين بكند مالي فقر رفع به معطوف را خويش
 معنوي و روحي فقرهاي خالف بر كند، مي حس ديگر كسان از بيش را مادي فقر رنج و كند مي احساس

 اين از كه آنهايي مخصوصا و ديگران كند، نمي احساس را فقر آن آثار و عوارض و فقر آن شخص خود  كه
   پيغمبران بينيم مي كه است جهت اين از .كنند مي احساس بهتر دارند كافي بهره معنوي ثروت
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 چون اند، كرده معطوف  معنوي و روحي نواقص رفع به را خود توجه بيشتر بشريت قافله پيشروان
 و تنبه به احتياجي چندان ناحيه اين در و كنند مي  درك خوب مردم خود را مادي نواقص كه دانند مي

 بنده  به نسبت را خود نعمتهاي خواهد مي كه آنجا كريم قرآن در متعال خداوند. نيست بيداري و تذكر
 معنوي چه و مادي چه قسمتها  همه شمارد بر آله و عليه اهللا صلي عبداهللا بن محمد حضرت خود صالح

 نه مگر: فرمايد مي را، معنوي فقرهاي رفع هم و كند مي ذكر را مادي فقرهاي رفع هم كند، مي ذكر را
 گمراه تو كه  است اين نه مگر گرفت؟ خود پناه در را تو خداوند و بودي پناه بي و يتيم تو كه است اين

 مال با را تو خداوند و بودي فقير تو كه است  اين نه مگر كرد؟ هدايت خويش نور با را تو خداوند و بودي
 هم و بده، پناه را آنها و نده قرار دست زير را پناهان بي و يتيمان پس ؟كرد نياز بي فراوان خواسته و

 از يكي :فرمايد مي السالم عليه علي .كن بازگو را پروردگار نعمتهاي و مران خود از را فقيران و سائالن
 بوده مريض و يلعل آدمي كه است تن بيماري تر سخت و باالتر فقر از و است مالي فقر بدبختيها و بالها
 بوده روحي امراض گرفتار آدمي كه است روان و روح بيماري بدتر و تر سخت تن بيماري از و باشد،
 و ترس يا تنگي نظر و خست و بخل يا لجاج و عناد يا حسادت يا پسندي خود و عجب به مبتال باشد،
 پيدا او عهده به حقي نوع يك بنمايد كمكي ديگري به كه كسي هر .باشد بوده اينها امثال و جباني

 كه حقي باالترين. است كرده كه است كمكي ارزش ميزان و مقدار تابع حق آن اندازه و مقدار كند، مي
  پيدا ديگر كس بر كسي
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 مرا بياموزد مرا حرف، يك كسي اگر: فرمود السالم عليه علي. است هدايت و ارشاد و تعليم حق كند، مي
 مناعت به است البالغه نهج كننده جمع كه رضي سيد اسالمي بزرگ ددانشمن .است ساخته خويش بنده

 او به چيزي  پدرش كه روزي حتي و نكرد قبول چيزي كسي از عمر همه در است، معروف  نفس عزت و
 اهدا او به ديگري چيز يا كتابي وي معلمان و استادان از يكي كه افتاد اتفاق آنكه تا نپذيرفت، كرد هديه
 :گفت استاد ام، نپذيرفته چيزي احدي از عمر همه در كه آورد عذر چنين و نپذيرد واستخ ابتدا كرد،
 رضي سيد منطق،  اين مقابل در است؟ باالتر پدر حق از معلم و استاد حق اسالم در كه داني نمي مگر

 طاعت و عبادت علم، فراگرفتن. است شريف خود ذات در علم. پذيرفت ناچار و كند مقاومت نتوانست
 حقي هر از راهنما و  معلم و استاد حق. عبادتهاست باالترين شاگردان به دادن ياد و دادن تعليم. است
  .است باالتر و تر بزرگ
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   معنوي فقر
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 درباره كه كساني از است  عجب: فرمايد مي كه است السالم عليه مجتبي حسن امام حضرت سخنان از 
 زحمت گونه هيچ خود گرفتنيهاي ياد و معقوالت  درباره اما كنند مي فكر خود هايخوردني و مأكوالت
 در فقر و نقص احساس اگر است، گريزان طبعا كمبودي و فقر از انسان .دهند نمي راه خود به اي انديشه

 طرف بر را فقر آن و تكميل را نقص آن كه كند مي تالش امكان حد تا كند مي خود زندگي گوشه يك
 نقصهاي و فقرها خالف بر است محسوس و واضح خيلي مادي فقرهاي و نقصها هست كه چيزي زد،سا

 مبارزه فقر نوع اين با كه كند مي تالش طبعا لهذا و كند مي  حس كس همه را مالي فقر مثال. معنوي
 و ظلمها و خرابيها منشأ و آيد مي در طمع و حرص صورت به و رسد مي افراد حد به تالش  اين گاه و كند
  فقر همچنين و. گردد مي اجتماع در كشيهايي حق
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 لحاظ اين از چقدر و دارد حيثيت و آبرو جامعه در چقدر كه فهمد مي زود كسي هر حيثيت، و شأن
 و عضوي نقصهاي و فقر است همچنين و. آيد مي بر كسريها اين جبران فكر در دائما لهذا و دارد كسري
. است ادراك قابل شخص خود براي كمتر ادب و تربيت در فقر قبيل از معنوي فقرهاي ولي. اندامي
 از را خودش  كسري خودش است اجتماعي صحيح تربيت و انساني اخالق و معاشرت ادب فاقد  كه كسي
 شده ملكه اصطالح به و باشد يافته  رسوخ روحش در وي زشت اخالق اگر خصوصا فهمد نمي لحاظ اين

 خلق آن صورت اين در ديگر باشد، شايع و معمول هم اجتماع در اخالق طرز آن اگر باالخص و باشد،
 هم حمايت  مسلكانش هم و خودش رفتار طرز از هميشه و است دفاع قابل و مستحسن او نظر در زشت
 احساس هرگز كه را چيزي خرد،  كم و جاهل آدم فكري و علمي فقر است قبيل همين از و. كند مي
 خود خوردنيهاي و مأكوالت درباره بشر كه اين علت پس. است خردي كم و جهالت همان كند نمي
  همان كند نمي كوشش و تالش صحيح انديشه تحصيل و معقوالت درباره اما كند مي  تالش و انديشد مي

 علمي احتياج و علمي فقر  به توجه علم و دانش درجه اولين اساسا. اوست خردي كم و جهالت منتهاي
 و علم پايه كه اندازه هر به دارد، علم كمبود و  كسري كه گردد متوجه خودش انسان كه اين يعني است

 و  آزموده حكيمي كه وقتي بلكه كند، مي احساس را خود ناداني و جهالت بيشتر رود، باال بيشتر معرفتش
: گويد يم يا"نادانم كه همي بدانم كه من دانش رسيد بدانجا تا: گويد مي گشت كامل و پخته فيلسوفي
  .نشد معلوم هيچ كه شد معلومم روز و شب كردم فكر سال دو هفتادو
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 گفت بايد چيست؟ بشر براي ها توجه و داناييها مفيدترين و ترين الزم بگويند اگر كه است اين غرض
 طلب براي بشر در ننشستني فرو شديد عطش كه است توجه  اين ناداني، به توجه و علمي فقر به توجه
  عطش يك صورت به ثروت و مال جوينده كه حرصي همان. كند مي ايجاد معرفت و عقل ميلتك و علم

 مردمان از داستانها. شود مي پيدا معرفت جوينده و علم طالب در عينا كند مي پيدا نشدني خاموش شديد
 تا بشر يك چگونه كه شود مي شگفت در آدمي و است انگيز حيرت كه آمده قصص و تواريخ در حريص

 و  علم طالبان عده يك از داستانها همين نظير. اندازد مي خود گردن به را طمع و حرص قالده اندازه ينا
 در بيروني ابوريحان معروف  دان رياضي و حكيم كه اند نوشته. است مانده يادگار به تاريخ در معرفت
 آمد، وي عيادت به هيفقي حال همان در كرد، مي طي را خود عمر آخر ساعات و بود افتاده مرگ بستر

 در كرد، مي كار خوبي به مشاعرش و بود بجا كامال هوشش مرض سختي و  سنگيني همه با ابوريحان
 وي به و ماند شگفت در فقيه مرد كرد، طرح را فقهي مساله يك و شمرد غنيمت را فرصت حال  همان
 اين اگر كنم مي فكر: داد جواب ابوريحان! ؟ است علمي مذاكره و پرسيدن مسأله وقت چه اين :گفت
 آدمي. است روح غذاي فكر و علم .بميرم و ندانم را مساله اين اينكه از است بهتر  بميرم و بدانم را مساله
 مقدار همان و بينديشد، نيز خود روح غذاي درباره كند مي فكر خود  معاش درباره كه اندازه همان به بايد

 علي. است  ضروري و الزم نيز روحي غذاهاي در است، روريض و الزم جسمي غذاهاي در كه  مراقبتي
  تا بنشانند، اي سفره سر بر را آنها تاريك شب در اگر مردم چرا: فرمايد مي السالم عليه
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 انديشه در هيچ بنشينند  فكري سفره سر بر اگر اما و كنند نمي دراز غذا به دست نكنند روشن را چراغ
 روحشان وارد كه روحي غذاي اين ببينند بصيرت  چشم با تا كنند روشن را عقل چراغ كه شوند نمي
 است، آور ضعف بعضي و مقوي بعضي جسماني غذاهاي كه طوري همان. "است غذايي نوع چه شود مي

 بي و آور سستي  بعضي و انگيز نشاط بعضي است، آور ضعف بعضي و مقوي بعضي و انگيز نشاط  بعضي
 طور همين نيز فكري غذاهاي است،  كننده مسموم بعضي و متسال موجب بعضي است، كننده حال
 و خواند مي كه مقاالتي و كند مي مطالعه كه كتابهايي و گيرد مي فرا آدمي كه تعليماتي است،

  قوت را اراده و فكر راستي ها بعضي نيستند، يكسان همه اثر لحاظ از كند مي  گوش كه هايي سخنراني
 و زندگي و حيات به را آدمي كه است تعليمات از بعضي. بخشد مي يدينوم و يأس بعضي و بخشد مي

 زندگي و حيات ارزش شود آموخته درستي صورت  به اگر ديني تعليمات. كند مي خوشبين آفرينش نظام
  سرنوشت به را آدمي كند، مي داشتني دوست و محبوب را آفرينش نظام و برد مي باال را آن هدف و

 و بيهوده انسان نظر در را  زندگي و حيات كه است ديگر تعليمات بعضي اما و سازد، يم مند عالقه ديگران
 به نسبت حتي كس همه و چيز همه به نسبت را آدمي  روحيه كند، مي معرفي عبث را خلقت و هدف بي

 را اثر همين دارند ديني ضد روحيه خودشان كه افرادي از بسياري تعليمات. نمايد مي بدبين خودش
 كرد خودكشي جوان فالن  كه خوانيم مي مكرر شود مي ثبت ها روزنامه وسيله به كه روز حوادث در. ددار
 به دست شخصا خودم من نيست، من قتل مسؤول  احدي است نوشته كه آمد دست به او از اي نامه و

  تحقيق كه بعد. شدم خسته زندگي از كه است اين مطلب  اصلي علت زدم، اقدام اين
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 وسيله به كه بوده كتابهايي  بوده بدبخت موجود اين مطالعه مورد كه كتابهايي كه شده ديده دان كرده
 بشود احصا اگر. است يافته نگارش خلقت و حيات از بدگويي و بدبيني بر مبني او خود از تر بدبخت يك

 و سالم  هاي يهروح چه و كرده عالقه بي زندگي به را اشخاصي چقدر كتابها گونه اين كه شود مي معلوم
. است برده بين از را راسخي  عزمهاي چه و كرده متالشي را هايي خانواده چه و كرده مشوق را معصومي

 بيمارستان به فورا و شود مي ظاهر اثرش ساعت چند فاصله به بخورد مسمومي بستني مثال كسي اگر
   قرار تعقيب تحت هم فروش بستني آن و گردد مي منتقل
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 و تنبل روحيه اين كه كنيد مي باور آيا. است تقلبي متاع اين كه شده متوجه هم كسي كمتر و كرده
 و دستور اسالم در كه ايد شنيده البد! است؟  روحي تقلبي متاعهاي همان معلول ما خشك و سرد و جامد
 دافرا براي مگر است حرام ضالل كتب قرائت حتي و فروش و خريد و نشر اينكه بر مبني هست قانوني

 دستور اين. شوند نمي گمراه آنها قرائت و خواندن با و گيرد نمي قرار كتابها آن تأثير  تحت كه معدودي
 اگر ولي شود، تلقي آزادي اصول با منافي و كند جلوه قبول قابل غير و عجيب ها بعضي نظر در شايد

 و الزم هم خيلي بلكه است اشكال بي تنها نه قانون  اين كلي، نظر از بينيم مي كنيم توجه درست
  ضاللت و انحراف مقياس كه گفت خواهيد كننده، منحرف نشريات يعني  ضالل كتب. است ضروري
 كتاب آن ديد بايد شناخت، بايد آثارش روي از را چيزي هر بدي و خوبي كه است اين جواب چيست؟

 غذاي درباره ما از اگر كه يطور همان گذارد؟ مي پذيرد مي را آن مطالب كه اي خواننده روح در اثري چه
 و بدبيني  اش نتيجه كه كتابي. داد خواهيم را جواب همين عينا بپرسند مسموم و فاسد غذاي و خوب

 است باري و بند بي و ايماني بي يا ، اخالق و عفت مقررات به اعتنايي بي و شهوات تحريك يا دلسردي،
 ضالل فيلم هست، هم ضالل خطابه و نطق ت،هس ضالل كتاب كه  طوري همان. است ضالل كتاب البته
 آن با و  كنيم توجه شود مي بشر روحيه عايد كه اي نتيجه و اثر به بايد موارد اين همه در هست، هم

 و خويش وجود مدير كه نظر  آن از فرد هر كه آيد مي دست به نتيجه اين مجموعا بسنجيم، مقياس
  كه افكاري ردمو در كه است موظف است خويشتن سعادت مسؤول
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 مسؤول و مدير كه نظر آن از نيز اجتماع مسؤولين و كند مراقبت كند وارد خود مغز به خواهد مي
 كه نظر آن از ما اينها همه از گذشته. باشند  بوده اجتماع روحي اغذيه مراقب كه دارند وظيفه اند جامعه

 لحاظ از يكديگر مراقب بايد همه هست هم خود ديني برادران سعادت  مسؤول مسلماني هر و مسلمانيم
  . باشيم بوده كنيم مي وارد خود مغز به كه هايي انديشه و افكار

  بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم و
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   باطل تعصب
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 :گفتند مي كه كند مي نقل بودند  قرآن مخالف و منكر كه قرآن نزول زمان مردم از گروهي از كريم قرآن
 خيلي .نمانيم زنده آن يك ما كه بفرست ما سر بر آسمان از سنگي يك است حق قرآن اين اگر خدايا
 باشد تحمل  قابل غير و ناگوار و تلخ وي براي آنقدر حقيقت كه بيايد در حالتي به بشر  كه است عجيب

 كه ببر را من كرد، خواهد پيدا نفوذ و ماند خواهد ثابت و است حقيقت و حق اين اگر خدايا بگويد كه
 است حق مطلب فالن اگر كه بخواهند خدا از كه باشند اينچنين بايد مردم كه صورتي در نبينم، را آن

 به گاهي بشر است، اينطور بلي. گردان آن پذيرش آماده مرا و بازكن آن فهم و درك  براي مرا سينه
 كه گردد مي ايمان و درستي و دالتع و حق با منافي و مباين اش فكري و اخالقي و روحي مزاج قدري
 روبرو تلخي حقيقت با: گويند مي كه است شايع ما عرف در. نشود روبرو حقيقت با و بميرد است حاضر
 انسان در كه است  اين نه مگر باشد؟ تلخ است ممكن هم حقيقت مگر كه هست سؤال اين اينجا .شدم
  آفريده حقيقت به عشق و ميل
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 را آن با شدن مواجه تاب كه آنجا تا است تر تلخ تلخي هر از حقيقتي گاهي اض،اغر به آلوده و بيمار
 السالم عليه علي از. نبينم را آن كه بميران مرا است  حق چيز فالن اگر كه خواهد مي خدا از و ندارد
 نكرده توصيف كسي تاكنون كه كرد خواهم توصيف  طوري :فرمود كند، توصيف را اسالم كه شد سؤال
 تعصب و نداشتن عناد اسالم حقيقت يعني است، بزرگ بسيار كلمه اين .است تسليم  اسالم: فرمود است،

 كريم قرآن. باشد تسليم حقيقت درباره بشر  كه است اين اسالم است، حقيقت با نداشتن لجاج و نداشتن
. ورزيدند مي انكار اكرم، پيغمبر راستي و صدق به يقين كمال عين در كه كند مي ياد اشاره به را اي عده
  و محكم و درست مطلب و سخن يعني - حكمت :فرمايد مي السالم عليه  علي
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. گيرد مي را آن ببيند  كه كس هر دست در و جا هر را خود گمشده آدمي و است مؤمن گمشده منطقي
 بساط روي نشانيها تمام با را آن چندي از بعد و باشد كرده گم را خود انگشتر كسي اگر مثال

 نباشد كار در مانعي اگر و كند مي مطالبه را آن و شود نمي معطل ببيند كسي انگشت در يا و دستفروشي
 بدهد اهميت نبايد  طلبي حقيقت و جويي علم نظر از واقعي مسلمان و مؤمن. رود مي و دارد مي بر را آن
 دارد اختيار در را گنج اين كه كس آن آيا يابد؟ مي كسي چه نزد در را حكمت و علم و را حقيقت كه

  به پوست؟ سفيد يا است پوست سياه آيا نيست؟ او كيش هم يا اوست  كيش هم نه، يا اوست هموطن
 هست او نزد در آنچه آيا كه دهد مي اهميت جهت اين به فقط دهد، نمي اهميت امور اين از هيچيك
  اسالم تعليمات از بيش و كم مسلمانان كه اسالم صدر اوليه قرون در. نيست حقيقت يا است حقيقت
 درس حوزه شود مي ديده مثال است، نمودار كامال دستور اين از پيروي و حقيقت اين بودند، برخوردار
 همه براي نژادها اين از يكي از استاد يك و بربر، و قبطي و هندي و ايراني و عرب از مركب شده تشكيل
 عكس بر و نشستند مي ايراني غير يا ايراني افراد رسد حوزه در كه اعراب از بسيار چه. كند مي تدريس

 نزديك و علم تحصيل مقام در حتي. بود عرب نژاد از استادشان كه ايراني غير يا و ايراني افراد بسيار چه
. دارد مذهبي و كيشي چه گيرند مي فرا علم او از كه استادي كه دادند نمي  اهميت علمي حقايق به شدن
 كه آنجا تا گرفتند مي فرا مسلمانان و كردند مي تدريس مسلمانان براي مسلمان غير پزشكي اساتيد

  .گرفت  اوج بيشتر نامشان و رفتند باالتر اساتيدشان از خودشان
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 آن و منطق آن و طب آن گفتند مي بود، بيمار تعصب و غرور و جهل واسطه به ها روحيه وقت آن در اگر
 ما خواهيم، نمي ما برسد ما دست به بايد ديگر كيش اهل يا ديگر ادنژ از كه حكمتها و آداب آن و فلسفه

 محروميت و جهل در  هميشه براي بايد فرانگيريم، بيگانگان از را طب علم و بميرند ما بيماران  حاضريم
 كند مي تعصب از شديدي مذمت آنكه از بعد السالم  عليه علي. غلط و باطل تعصب است اين. ماندند مي
  صفات و مكارم و فضائل به نسبت باشيد، داشته تعصب و ملي غرور خواهيد مي فرضا اگر :دفرماي مي

 به تا بكوشيم پس نيستيم عالم ما و است عالم ملت فالن چرا بگوييد خود با باشيد، داشته تعصب حسنه
 بهتر ما از شان اجتماعي روابط و عادات و اخالق ملت فالن چرا برويم، جلوتر هم آنها از و برسيم آنها
 اخالق حسن و فداكاري و امانت و درستي در آنها از بلكه و ] باشيم [ آنها مانند كه  بكوشيم پس است
  .آن از شدن دور جهت در  نه باشد حقيقت به شدن نزديك جهت در شما تعصب برويم، جلوتر
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  دين تعليمات تأثير آاهش موجبات
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 صفيه و حبيبه و رسوله و عبداهللا  علي والسالم الصلوش و اجمعين الخالئق باري مين،العال رب الحمدهللا 
 فهم مت افان الخلد قبلك من لبشر جعلنا ما و «. الرجيم الشيطان  من باهللا اعوذ الطاهرين، آله و محمد

 هم و ستا سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول رحلت شب هم امشب، مشهور، مطابق). 1(» الخالدون
 ] مستمعين [ عموم به رو اين از. عليه  اهللا سالم مجتبي حضرت دوم امام اش گرامي سبط شهادت شب

 در را دين تعليمات تأثير كه است موجباتي به راجع من امشب  عرايض. كنم مي عرض تسليت محترم
 بيماريهاي  نوع اختنشن مثل امور اين شناختن البته. كاهد مي آنها نفوذ از و كند مي كم  مردم نفوس

 تعليمات تأثير موانع تا و نيست  ممكن اش معالجه نشود شناخته بيماري تا است، واجب و الزم جسمي
   نشود شناخته مردم نفوس و روحيه در دين

  
  34  /انبياء 1: پاورقي
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 و ينمحقق اعجاب مورد  كه مسائلي از يكي كه دانيم مي همه. كرد استفاده دين بركات از توان نمي
 سرعت به هم كرد، ظهور كه عصري در است  اسالم مبين دين تأثير سرعت و شدت است جهان مورخين

 كه فرهنگي و سياسي تحولهاي و انقالبها كه بود شديد و عميق تأثيرش  هم و كرد نفوذ كم مدت در و
 كمال با فوج فوج ممرد  كه حالي در رفت دنيا از خدا رسول كند، متزلزل را آن نتوانست آمد پيش بعدها
  ) 1) (» افواجا اهللا دين  في يدخلون (شدند مي وارد خدا دين به رغبت و ميل
 كنيم مي مقايسه اكرم رسول زمان با را خودمان زمان كه  وقتي. شد كاسته آن شديد تأثير از تدريجا ولي
 به هم  اين. است سمانآ تا زمين از تفاوت دين، به نسبت مردم شدن واقع تأثير  تحت حيث از بينيم مي
 چيست؟ علت آن دارد، علتي  تفاوت اين است، اجتماعي مهم مساله يك است، اي مساله خود نوبه
 اين علت كه كنند مي حل طور اين را مساله اين و كنند مي خيال طور اين خود پيش ها بعضي دانيم مي

 روح بود زياد دين تعليمات ثيرتأ كه عهد آن و عصر آن در شود، مي منقضي تدريجا دين عصر كه است
 و كند، مي ايجاب ديگر طوري زمان و عصر روح حاال ولي كرد مي ايجاب را  تعليمات طور آن زمان و عصر

 است ممكن جواب اين. بگيرد را آن جاي ديگر چيز و برود بين از تدريجا تعليمات آن كه كند مي ايجاب
 به را خود جاي روز هر كه كنند مي فرض زندگي ابزارهاي از ابزاري منزله به را دين كه افرادي نظر در

   جزو دين كه كنم مي عرض اصوال ولي باشد پسنديده دهد مي كاملتر و بهتر ابزاري
  

  پاورقي
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. باشد ديگر چيز به تبديل و تعويض قابل كه زندگي ابزار جزو نه است زندگي روح اساس و زندگي متن
 و مطالعه تحت را بشر اجتماعي زندگي هم و اند شده  دقيق بشر روح اعماق در كه بزرگ محققين امروز

 از بشر گرداندن رو است، آدمي سرشت جزو دين كه شده روشن آنها بر معنا  اين اند آورده در آزمايش
 هم و دهم، بسط را  كالم موضوع اين اطراف در خواهم نمي فعال. دارد استثنائي و موقت جنبه دين
 كه است اين هستند متدين و معتقد خودشان آنها از بعضي كه مردم از ديگر عده يك فكر طرز مدان مي
 بر دين و دارد آزادي و شهوت به ميل طبعا بشر كه است اين مثال عصر  اين در دين تأثير شدن كم علت

 وسيله هك وقتي تا است، محدوديت و قيد انسان براي است، انسان طبيعي رغبت و ميل مقتضاي  خالف
 ديني افكار و معاني با را خود دل و گروند مي  دين سوي به مردم نيست فراهم عياشي و شهوات اعمال
 و ميل و طبيعت مقتضاي كه روند مي چيزي همان دنبال به شد فراهم  وسيله همينكه و كنند مي خوش

 طبعا نبود،  فراهم يشهوتران و خوشي وسيله رسول حضرت زمان مثل سابق زمانهاي در است،  رغبتشان
  ،)» افواجا اهللا دين في يدخلون (آمدند مي دين سوي به مردم
 هم جواب اين!). افواجا  اهللا دين من يخرجون (كنند مي پيدا انحراف طبعا است فراهم وسائل حاال

 تأثير بي شهوات، وسائل نبودن فراهم و بودن  فراهم كه نيست اي شبهه البته. است تمام نا و ناصواب
 و القيد فرموده معين خداوند كه تكليفي و وظيفه به نسبت را او و كند غافل خدا از را انسان كه نيست
  "محدوديت و قيد است، رغبت و ميل مخالف مطلقا دين كه نيست صحيح تعبير اين ولي نمايد، الابالي
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 يك از اگر رد،دا هماهنگي ديگر رغبت يك و ميل يك با است رغبت يك و ميل يك مخالف اگر است،
 ايراد گذشته هفته در كه سخنرانيهايي در. است حريت و آزادي ديگر نظر از است محدوديت و قيد نظر

 آن و گرفت ناچيز توان نمي را معنوي امور به توجه كه گفتم و كردم بحثي  موضوع اين اطراف در كردم،
 و استعمال مورد گفت توان نمي يگرد عبارت به و دانست، مادي ناكاميهاي و محروميتها العمل عكس را
 به معنويات از و برد مي بسر مادي محروميتهاي رنج در  انسان كه است وقتي معنوي امور زدن كار به

 مقدمه قبال خواهم مي اجازه. است ديگر چيزهاي امر اين علت كند، مي استفاده  مسكن يك عنوان
 اذا و « :است آمده زياد روحها و دلها براي فغال يا و حجاب تعبير كريم قرآن در. كنم عرض مختصري

  ). 1(» مستورا حجابا باالخرش يؤمنون ال الذين بين و بينك جعلنا القرآن قرأت
  ). 2(» وقرا اذانهم  في و يفقهوه ان اكنة قلوبهم علي جعلنا و اليك يستمع من منهم و «
 ان اكنة قلوبهم علي جعلنا انا اهيد قدمت ما نسي و عنها فاعرض ربه بايات ذكر ممن اظلم من و «

  ). 3(» وقرا اذانهم في و يفقهوه
  

  پاورقي
  .45  /اسراء .1
  .25  /انعام .2
  57  /كهف .3
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 ميان از حق به نسبت  خشوع و رقت حالت كه شود مي پيدا دل در حالتي گاهي كه بينيم مي هم واقعا
 تكرار اثر در كند، نمي تأثير نصايح و مواعظ ،شود نمي متأثر و شود مي مرتكب فجيع مظالم انسان رود، مي

 كه شود مي پيدا روحش در حالتي تعصب اثر در انسان يا و شود، مي پيدا قلب قسوت  گناه و جرم ارتكاب
 يك. دهد نمي تصديق و تصور و دل  به ورود اجازه تعصب پرده كه معني اين به پذيرد، نمي را حق سخن
 و قسوت كه طوري همان. است زياد است روحي غالفهاي و حجابها و ها پرده منزله به كه حاالت سلسله
 اطراف در. است ديگري ضخيم پرده و ديوار يك خود نوبه به هم و و خيال است،  پرده و ديوار تعصب

 اكرم پيغمبر به قريش كه اشكاالتي از يكي. كنم مي عرض مثالي آن براي و دهم مي توضيحي آخري اين
 كه گفتند مي كه بود اين بپذيرند را حضرت آن دعوت كه بود مانع اشكال  آن آنها ظرن در و كردند مي
 رود، مي راه بازارها و ها كوچه در ديگران مثل خورد، مي غذا ديگران مثل كه است پيغمبري چگونه  اين

 بر را دخو و بودند ابراهيم فرزند خودشان زدند مي را حرفها اين كه همينها. ديگران مانند است بشري
 شده پيدا آنجا از آنها براي اشكاالت اين. دانستند مي خدا پيغمبر را ابراهيم و دانستند مي ابراهيم دين
 قابل چندان بشر يك با كه بودند  ساخته سيمايي خود وهم و خيال خزانه از ابراهيم براي تدريجا كه بود

. اند ساخته خود وهم و خيال در آنها كه اشدب ابراهيم آن مثل داشتند انتظار اكرم رسول از نبود، تطبيق
 بودند برده باال را او خود خيال به بودند، داده قرار آسمانها و ابرها پشت در خيال عالم در را  ابراهيم آنها
  واقعيت از و بودند كرده پشت را او واقع در ولي
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 اكرم رسول كه كنند باور تندتوانس نمي بنابراين نداشتند، خبري ترين كوچك ابراهيم كماالت و احوال
 سيماي آن يعني باشد، ابراهيم طريقه و ملت كننده احيا است، ظاهر آنها جلو در بشر يك قالب در كه

 و حجاب  قرآن تعبير به و بود مانعي و سد و ديوار يك بودند ساخته خود خيال و وهم از آنها كه دروغين
 با خواهد مي هميشه است، محروم  حقيقت درك از كه جاهل آدم. حقيقت درك و آنها بين بود اي پرده
 و شود مي زيادتر حقيقت با اش فاصله جهت همين به و كند مربوط اشياء با را خود وهم، و جهل قالب
 مردم از بعضي ديگر عبارت به. ماند مي محروم حقيقت از استفاده از عمل، از كه شود مي باعث همين
 دور از دارند ميل ديگر بعضي و كنند مشاهده نزديك از و ببينند نزديك از را چيزي هر دارند ميل

 مختلف ميل دو واقعا ديدن دور از به ميل و ديدن نزديك از به ميل اين. كنند مشاهده دور از و ببينند
 با را چيز يك كه است مند عالقه آدمي كه است وقتي ديدن نزديك از به ميل. هست افراد در كه است
 و كند، قضاوت آن درباره و كند  مطالعه را چيز آن داليل، و قرائن روي از يا و بيندب درست خود چشم

 به را چشمها دارد ميل و است مسلط انسان بر واهمه و خيال  قوه كه است اين ديدن دور از به ميل اما
 باور. كند  خيالپردازي اطرافش در و ببيند مبهمي شبح و بايستد دور دارد ميل نبيند، و بگذارد هم
 از دارد بيشتري ابهت و فخامت و عظمت تاريك، و مبهم و مجهول مردم، از بسياري نظر در كه كنيد مي

 يك بخواهند اگر باشد؟ جاللت با و فخيم و عظيم خود ذات در معلوم امر آن چند هر روشن، و معلوم
   نبينند كه دارند مي نگه دور خود از را او و ايستند مي او از دور بشمارند عظيم را خود عالقه مورد چيز
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 ولي قرآن، به مند عالقه شوند مي يافت مردمي. بپردازند خيال به وقت آن و ببينند مبهم و نفهمند و
  كتاب اين روشن آيات در ببينند، نزديك از را مقدس كتاب اين آميز اعجاز عظمت دارند نمي دوست
 باالي و ابرها پشت در را آن كه است اين نهاآ نظر در كتاب اين عظمت كنند، تفكر و تدبر مقدس
 ائمه فقط ندارد، را آن در تدبر و مطالعه حق كسي نيست، فهميدن قابل بگويند و بدهند قرار آسمانها
 كه دارد عظمت هنگامي قرآن اينها نظر در يعني گردند، نزديك قرآن به دارند  حق السالم عليهم اطهار

. گذاشت"منشي خفاش"يا و"تاريكي در حركت به ميل"توان مي را دتعا اين نام باشد، مبهم و مجهول
 في  مثله كمن الناس في به يمشي نورا له جعلنا و فاحييناه ميتا كان من او «: فرمايد مي كريم قرآن

  ) 1("منها بخارج ليس الظلمات
 و فهم و علم و عقل نور كه نور آن روشني در كه داديم قرار نوري او براي و كرديم زنده را او ما آنكه آيا

 بين حقيقت و بين روشن بيند، مي روشني در را چيزي هر و كند مي حركت مردم ميان در است بصيرت
 با و جهل قالب با را خودش جهالت، تاريكي در ،رود مي راه تاريكي در كه است كسي آن مانند است،
 يك كه  بينيم مي پس. نه البته كديگرند؟ي مانند ايندو آيا كند، مي مربوط اشياء با واهمه و خيال قالب
 كه اين بهانه به دارند ديدن دور از به ميل كنند، مربوط قرآن با جهل قالب با را خود دارند ميل عده
 هميشه اطهار ائمه خود كه صورتي در دارند، را قرآن به  شدن نزديك حق كه هستند اطهار ائمه فقط
   و اند كرده مي دعوت قرآن در تفكر و تدبر به را مردم

  
  پاورقي

  122  /انعام .1
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 قرآن و بداريد عرضه قرآن بر را آنها شما كنند مي روايت و نقل ما از مردم كه سخناني اند گفته مي بعالوه
. اند بسته ما به و نيست ما گفته كه بدانيد كند نمي تطبيق  قرآن با ديديد اگر دهيد، قرار مقياس را

 است ضخيمي  حجاب يك و ديوار يك ندارد قرآن در تدبر حق كسي كه خيال اين و فكر  اين! ببينيد
 درباره آنچه نظير درست او، دل در است كريم  كتاب اين نفوذ و تأثير مانع و فكر، آن صاحب و قرآن بين
). 1(مستورا حجابا باالخرش يؤمنون ال الذين بين و بينك جعلنا القران قرأت اذا و «: فرمود جاهليت اهل

 حق فقط ما ولي ماست آسماني  كتاب قرآن كه كردند نمي فكر طور اين مردم اسالم صدر در رگزه
 طرز شبيه اكرم رسول درباره ما تفكر طرز اگر همچنين. مستقيم استفاده و تدبر حق نه داريم تالوت
 آسمانها و ابرها باالي را او خود خيال عالم در يعني اهللا، خليل ابراهيم درباره باشد  جاهليت اهل تفكر
 اين عمال ديگر كنيم، استفاده او اجتماعي  سلوك طرز و عمل و سيره از نيست ممكن ديگر بدهيم، قرار
 اليوم و اهللا يرجوا كان لمن حسنة اسوش اهللا رسول في لكم كان لقد «: است منسوخ قرآن كريمه آيه

   اكرم رسول بين و ما بين چين ديوار ضخامت به هم حجابي يك يعني) 2(االخر
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 و علوي ارجمند بسيار  هاي جنبه واجد ناسوتي و بشري جنبه با كه دليل همين به و رسيد پيغمبري
. باشد بشر راهنماي و هادي و معلم تواند مي  است بشر چون برد، سبقت گوي فرشتگان از بود ملكوتي

 بشر كسوت و بشر صورت در يستبا مي باز كرديم مي رسالت مأمور را اي فرشته فرضا اگر فرمايد مي قرآن
 ميل همان موجب به ما اما. بگيرند  قياس او از را خود كار و دهند قرار خود مقياس را او مردم تا آيد در
  هدايت مشعل و خود بين عظيم اي فاصله"مگير خود از قياس را پاكان كار"جمله يك با ديدن، دور از به

 مقصود"مگير خود از قياس را  پاكان كار: گويد مي كه شعر نآ گوينده. دهيم مي قرار اولياء و انبياء
 تو حاالت كه نكن خيال و نده قرار پاكان مقياس را خودت گويد مي او است، درست كه دارد ديگري

 بشر افراد  همه در هست معايبي و نواقص تو در آنكه دليل به پس افراد، همه از  است اي نمونه همه
 و طمع هم آنها وجود بر مطلق حاكم هستند، پرست خود و خواه خود تو مانند همه نكن خيال هست،
 و روح داراي ارجمندتر، مقامي و تر عالي حدي در بشر از باشند  كساني بده احتمال هواست، و شهوت
 اين. آزادند هستي آنها گرفتار تو آنچه از آنها تر، لطيف و تر راقي احساساتي و عواطف و بلندتر فكري
 مأنوس طوطي آن سخن با كه داشت اي طوطي بقالي  كه آورده"طوطي و بقال"داستان در ثنويم را بيت
 گويا و سبز و نو خوش اي طوطي را او مرا بقالي بود :بود دكانش نگهبان  طوطي آن او نبودن در بود،

 ضاق از و بود رفته بقال روزي سوداگران همه با گفتي نكته دكان نگهبان بودي دكان بر اي طوطي
  آنجا كه اي گربه شد، پيدا موشي
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 كرد، پرتاب ديگر طرف  به طرفي از را خودش ترس از طوطي كرد، جستن موش گرفتن براي بود، حاضر
 به است، چرب هم طوطي بال و پر و ريخته ها بادام  روغن ديد آمد، كه بقال ريخت، بادام روغن شيشه

 گفتار از زبان و شد ناراحت طوطي. شد سطا سرش و ريخت طوطي سر  روي پرهاي زد، طوطي سر
 شد، پشيمان خودش  عمل از نشد، ممكن بياورد سخن به را طوطي كه كرد چه هر بقال مرد بعد. بست

 او سر قضا از كه پوشي ژنده مرد آورد، زبان به را طوطي كند چه كه بود رفته فرو فكر در روزي آنكه تا
 طاس خودش سر مثل درويش آن سر ديد افتاد او به كه طوطي چشم بگذرد آنجا از آمد بود طاس هم

 فالن كاي زد بر درويش بر بانگ زبان در آمد گفت اندر طوطي :آمد در سخن به يكمرتبه مو، بي و  است
 هم درويش آن سر اينكه علت كرد خيال ريختي روغن شيشه از مگر تو آميختي كالن با گل اي چه از

 حتما گفت او به ريخته، موها اند زده سرش به مشت با و ريخته وغنر  شيشه از كه است اين است طاس
 سرت موهاي كه  زده سرت به مشت با اربابت و اي ريخته را بادام روغن شيشه من مثل روزي  هم تو

 خود كوچو را خلق آمد خنده قياسش از :گرفت قياس خودش كار از را درويش مرد آن كار. ريخته
 اين مقصودم شير شير نوشتن در باشد چه گر مگير خود از قياس را پاكان كار را دلق صاحب پنداشت

 كار و نكن قضاوت خودت وجود روي از خدا اولياء و پاكان درباره بگوييم اينكه بين است فرق كه است
  را آنها
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  .اس و سر مشق قرار ندهي جداست و آنها را مقيم حساب آنها به كليين آنكه بگوير و بياس نگياز خود ق
  :دي گويم ميقرآن كر

  .رايوم االخر و ذكراهللا كثيو الرجوا اهللا ي رسول اهللا اسوه حسنه لمن كان يلقد كان ف
  :دي فرمايه مين سالم اهللا علير المومنيام

 ينوني ذلك و لكن اعياال و انكم ال تقدرون عل... ئ بنور علمهيستضيو  به يقتديلكل مأموم اماماً اال و انّ 
  )1.(و سداد و عفّةٍ واجتهادبورع 

ن خودشان و ين است كه مردم بين در نفوس كم شده اير دين كه تأثياك علت ي شود يپس معلوم م
ن را يوار است كه جلو نفوذ دي و آن دال قرار داده اندي از جهل و خيواري و ديقرآن و رسول اكرم حجاب

  .گرفته است
 از علل و يكين يزد و البته ايوار فرو رين ديا كرد كه ي شود كاري است، ميوار بر طرف شدنين ديا

  .موجبات است
  .ن موضوع صحبت خواهم كرديان شاءاهللا فردا شب هم در اطراف هم

  كم و رحمه اهللا و بركاتهيوالسالم عل
  

  45 نامه البالغه، نهج 1: پاورقي
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  دين تعليمات تأثير آاهش موجبات
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 صفيه و حبيبه و رسوله و عبداهللا  علي السالم و هوالصلو اجمعين الخالئق باري نالعالمي رب هللا الحمد
 تعليمات اثر شدن كاسته و شدن كم موجبات گذشته شب در صحبت موضوع .الطاهرين اله و محمد
 كه بود غالفهايي و ها پرده و حجابها درباره - است كريم قرآن تعبير كه -  ديگر عبارت به و بود  دين
 كه كردم عرض ديشب. كند استفاده آن از و بتابد  دين پرتو شود مي مانع و شود مي پيدا آدمي روح براي

 كند مي پيدا حقيقتي هر پذيرفتن به نسبت را مانع و سد حالت كه شود مي پيدا بشر روح در كه حاالتي
 قوه تسلط و تجهال راه از زمان گذشت با كه است حجابي مانعها و حجابها آن جمله از و است زياد

 ضعف و خيال قوه تسلط آثار و ها نشانه از يكي  كردم عرض. شود مي پيدا مردم عامه در واهمه و خيال
 پديد امور درباره نزديك از مطالعه به نسبت انسان در ميلي بي يك كه  است اين انسان در عاقله قوه
 ميل ببيند، تاريك و مبهم و دور از را آنها و دارد نگه دور خود از را امور و اشياء دارد مي دوست آيد، مي
  در دارد
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 و مكتوم آرزوهاي و تمايالت تابع  خيال قوه كه است اين مطلب سر روشنايي، در نه دارد، بر گام تاريكي
 نقاشي طور آن و دهد مي زينت طور آن را چيزي هر ، است نهفته انسان ضمير در كه است مكنوني

  انسان سرگرمي موجب جايي در آرزو موافق و زيبا نقاشيهاي اين. باشد انانس  آرزوي مطابق كه كند مي
 تجري يدركه المرء يتمني ما كل ما :نشود مواجه آرزوها مخالف و است تلخ احيانا كه حقيقت با كه است
 زمنا عشنابها فقد اال و المني غاية تكن تحصل ان اماني :گويد مي ديگري السفن تشتهي ال بما الرياح
 خيال قوه مقهور و  محكوم كه آدمي لهذا. است شيرين هميشه خيال ولي است تلخ گاهي حقيقت ارغد
 قوه اما. است متنفر باشد كريه او براي است  ممكن كه حقيقت قيافه با شدن مواجه از ناخواه خواه است
 است ممكن آيا. دكن تخلف آن از نيست قادر دارد، حساب و قانون و قاعده نيست، آرزو و ميل تابع عاقله
 سازگار منطقي موازين با كه عقلي  استدالل برايش خودمان آرزوي و ميل مطابق رياضي، مساله يك
 كنند؟ پيدا دليل علمي مسائل براي خودشان ميل مطابق دانشمندان  است ممكن آيا كنيم؟ درست باشد
 و ضعيف اش عاقله قوه  كه آدمي اينكه سر است اين. باشند كون نواميس تابع ناچارند آنها عقول و آنها

 اينجا در. دارد پرهيز شدن نزديك از و ببيند مبهم و دور از را چيزي هر دارد عالقه است خيال محكوم
  بگويد كسي است ممكن اينكه آن و است نكته يك
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 آسايش و آرامش و  سعادت انسان به كه است اين ديگري خوب چيز هر دين و علم و عقل فايده كه
 اترك و الغايات خذ"اينكه حكم به حاال باشند، مي آرامش و آسايش مقدمه همه اينها بدهد،

 و عقل كه آسايش و سعادت همان كه حاال نيست، نيازي مقدمه به ديگر شد حاصل كه نتيجه"المبادي
 آسايش اين نبايد و است حاصل نتيجه پس دهد، مي خيال و جهل را همان بدهد، انسان به بايد مي فهم
 سفري كسي فرضا اينكه مثل است، خيال  قوه و جهالت معلول آسايش اين اينكه بهانه به و زد هم به را
 همان به هم بيراهه همان از و رود مي بيراهه از رود، نمي معمولي و عادي راه از و دارد مقصدي سوي به

 وسيله هر به است، صدمق به رسيدن مقصود رفتي، بيراهه از چرا كه شد او مزاحم نبايد ،رسد مي مقصد
. راه يا و باشد بيراهه اسمش خواهد مي برساند، مقصد به را انسان كه است همان راه اساسا بلكه شد،
 در باالخص مردم جهالت با مبارزه كه است اين شان عقيده بسياري كه شود مي ديده جهت همين روي

 با مطابق آنها تفكر طرز و آنها عتقداتم اينكه بهانه  به نبايد نيست، صحيحي عمل آنها ديني تشخيصات
 شده ديده  گاهي لهذا. است حاصل هم آن و است يكي نتيجه زد، هم بر را آنها خيال  آسايش نيست واقع
 مثال كه اند كرده پيدا عقيده كرده، پيدا زياد ارادت و اعتقاد معيني شخص به نسبت نفر چند يا يك كه
 است، چنان و چنين و هاست معجزه و كرامتها صاحب است، مطلع  ديگران ضمير از و داند مي غيب او

 اين را خود سكوت  فلسفه كنند، مي سكوت است اساس بي و پايه بي آدم اين عقيده دانند مي  كه ديگران
 چرا دارد، را لذات ترين عالي است، سرگرم و خوش خود خيال اين با بيچاره اين كه كنند مي بيان طور
  ما
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 كه است اين هم امور اين شيوع  علت. كنيم ترديد دچار را او و بزنيم هم بر را اين خوش خواب جهت بي
 نبايد كه هستند فلسفه اين تابع هم ديگر عده يك و امور  اين قبول مستعد و اند لوح ساده مردم عده يك

 است اساس  بي غالبا كه ها عقيده اين رشد زمينه كه است اين نتيجه زند، هم به را  مردم خيال آسايش
 عقل در  كه اي نتيجه همان كه نيست صحيح مقايسه اين اوال كه كنم مي عرض جواب در. شود مي فراهم

 آسايشي بين است فرق زيرا آرامش، و آسايش يعني است جهالت و خبري بي در است بصيرت و فهم و
 اولي است، بصيرت و درك و عقل نتيجه كه آسايش آن بين و است نكردن درك و خبري بي نتيجه كه

 در حساسيت از ناشي كه دوم خالف بر است، وشي مرده از ديگر تعبير به و حسي بي و لختي از ناشي
 تا حسي، بي و لختي از ناشي آسايش بر دارد ترجيح حساسيت از ناشي رنج و درد حتي و است، زندگي

 بينيم مي گاهي ما ادبيات در. بياورد دست به خود دراكيت و  حساسيت از انسان كه آسايشي به رسد چه
 كه را دل آن هر :افسردگي و لختي و دردي بي مقابل در و شده ستايش گداز و سوز و غم و درد از

 از ناشي آسايش كه است همين حقيقت نيست گل و آب از غير افسرده دل نيست دل نيست سوزي
 خوار و ذليل چند هر افراد بعضي مثال نيست، باشد انسان واقعا كه  انسان يك مطلوب هرگز نكردن درك

 محكوم سنگيني كنند، نمي احساس را چاپلوسي و تملق فشار كنند، نمي رنج احساس باشند،  زبون و
  نيستند، آنها غم شريك كنند، نمي احساس را ديگران درد. كنند نمي احساس را بودن
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 اين با را خود حساسيت  آن و بكند معامله يك است حاضر كند مي حس را اينها كه كسي آن آيا حاال
 قول به نيست، انسان كند نمي حس را فشارها اين آنكه نه، البته كند؟ معاوضه طرف اين لختي و آسايش
 رنج در است، انساندوست كامل انسان آدمي نهند نامت كه نشايد غمي بي ديگران محنت كز تو :سعدي

 و گمراه مردم چرا آنكه خاطر به برساند هالكت به را خودش خواهد مي است، شريك ديگران غم و
  ) 1(اسفا الحديث بهذا يؤمنوا لم ان آثارهم علي نفسك باخع فلعلك «: اند بدبخت و بيچاره
 خواهي مي بمانند باقي گمراهي در اينها اينكه غصه از تو شايد :فرمايد مي است، اكرم رسول به خطاب
   )2(» مؤمنين يكونوا اال نفسك باخ لكلع «: فرمايد مي ديگر آيه در كني، تلف را خودت
 من رسول جائكم لقد «: فرمايد مي ديگر آيه در. آورند نمي ايمان آنها چرا كه كني هالك را خود شايد

  ) 3 (رحيم رؤف بالمؤمنين  عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز انفسكم
 دشوار و گران او بر كشيد مي شما كه رنجهايي و بدبختيها  كه آمد شما سوي به شما خود از پيمبري
 دادند خبر السالم عليه علي به. است مهربان و رئوف شما به نسبت شما، هدايت به ورزد مي حرص است،

   زنان زيورهاي و زينتها حتي اند، كرده غارت را انبار شهر و اند آمده جمعيتي معاويه طرف از كه
  

  پاورقي
   .6  /كهف .1
   .3  /شعراء .2
  128  /توبه .3
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 با را مطلب اين كه وقتي علي. اند گرفته آنها از اند بوده مسلمانان پناه در كه كافري زنان يا و مسلمان
: فرمايد مي تجاوزها، گونه اين برابر در ايستادگي بر و كند مي  تحريض را آنها و گذارد مي ميان در اصحاب

 حساب حاال). 1("»جديرا عندي به كان لب مسلوما به كان ما اسفا هذا بعد من مات مسلما امرء  ان فلو «
 آنكه يا و باشد آسايش و خوشي در تا نكند  درك و نكند حس را امور اين انسان است خوب ببنيم بكنيم
. دارد ترجيح آسايش آن بر بار هزار رنج اين و درد اين. ببرد رنج و نمايد درك و كند حس است خوب
 و مقدس و محبوب  كه هست هم رنجها و دردها از ضيبع است، مقدس آرزوي كه هست آرزوها  بعضي
 آنها خاطر به و خدا خلق براي كه است رنجي آن،. آنهاست به وابسته انسان انسانيت و است احترام قابل
  منظره آن احمق آدم خود كه است درست. باشد بودن دراك و بودن حساس از كه است رنجي باشد،
 برخوردار حساس و دراك ضمير نعمت از آنكه ولي كند، نمي درك را حسي بي و لختي و جهالت زشت
 آدمي. دارد ترجيح جهالت و لختي آسايش بر بار هزار فهميدن آتش در سوختن كه فهمد مي خوب است
 است؟ بهتر بيداري از خواب كه  است دليل اين آيا كند، مي فراموش را رنجها و دردها همه خواب در

 پس :دارد همراه غمي و رنج يك بخود خود آگاهي و توجه است، گاهيآ و توجه مستلزم خود بيداري
 آگاه او كه هر پردردتر بيدارتر او كه هر بو است برده او است درد را كه هر جو اصل اي را اصل اين بدان
   زردتر رخ تر
  

  پاورقي
   27 خطبه البالغه، نهج .1
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 رنج من اندازه به پيغمبري هيچ" اوذيت ما مثل نبي اوذي ما «: فرمود آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول
 كه اند بوده گذشته در پيغمبراني و كشيدند تن رنج اكرم رسول از بيش ديگر پيغمبران از بعضي. نكشيد

 هر"كه  آنجايي از ولي اند، شده كشته فجيعي وضع به و اند شده واقع مردم شكنجه تحت  فجيعي وضع به
 احد در. نكشيد حساسيت رنج و آگاهي درد او مقدس وجود اندازه به كس هيچ"پردردتر تر آگاه او كه
 جلو الشهداء سيد حمزه عمويش مثل داشت را عالقه نهايت آنها  به كه كساني عزيزانش، كه حالي در

 مردمي همان  براي حال عين در شكست، اش پيشاني و دندان و بودند غلطيده خون و خاك  به چشمش
 .» يعلمون ال فانهم قومي اهد اللهم «: گفت مي و كرد مي استغفار بودند شده تكبمر را جنايتها اين كه

 و غفلت حال در مردم كه  اين بهانه به است مردم هوشياري و بيداري منكر كه اي فلسفه شد معلوم پس
 است، حاصل است آسايش همان كه نتيجه برند، مي سر به آسايشي يك در و خوش خواب در جهالت
 با را خودشان دل اند خواسته مردمي كه آمده پيش مواردي بينيم مي ما ثانيا و اوال، اين. تنيس درست
 رسول فرزند ابراهيم .اند شده شيرين خواب اين مانع و اند نگذاشته دين پيشوايان و كنند خوش خيال
 روز همان در قضا از و رفت دنيا از كه رسيد سالگي دو حدود به قبطيه ماريه از آله و عليه اهللا صلي خدا

  مردن و اكرم رسول شدن عزادار سبب به كه كردند حمل را آفتاب گرفتن مردم. شد منكسف آفتاب
 مردن براي و پروردگارند آيات از آيت دو ماه و خورشيد :فرمود و رفت منبر به خدا رسول. بوده ابراهيم
  آسايش طريق اين به ندارد، من دفرزن مردن با اي رابطه روز اين در آفتاب گرفتن گيرند، نمي كسي
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 كه دردي و رنج كه شده منعكس معنا اين ما ادبيات در كه كردم عرض. زد مي هم بر را مردم خيالي
 و افسردگي و  حسي بي و لختي از ناشي آسايش و دردي بي بر است وجدان و ضمير حساسيت از  ناشي

 اراده و الزم ذكر است، كنايه چون شود، مي  تلقي دشنام"درد بي"كلمه كه طوري به دارد ترجيح جهالت
 پيدا هايي قطعه ما ادبيات در گاهي مقابل، در. كني حس را درد كه  نداري حس يعني است، ملزوم
 براي كه كردن حس و دانستن بر را نكردن حس و ندانستن بينيم مي است، اين مقابل نقطه كه شود مي

 عقل است من جان دشمن :گويد مي يكي اينكه  مثل اند، ادهد ترجيح كند مي رنج و دردسر توليد انسان
 كردم عرض كه طوري همان نيست، درست اين من گوش و من چشم نبود گشاده كاش من هوش و من

 ولي دارد همراه ناراحتيهايي و دارد دردسرهايي اصطالح به چند هر روشن  عقل و باز گوش و باز چشم
 ترجيح باز  گوش و باز چشم بر تواند نمي متحجر عقل و ستهب گوش و بسته چشم وجه هيچ به هرگز
 دشمن عقل هيچوقت"من هوش و من عقل است من جان دشمن"كه نيست درست اين باشد، داشته
 كل صديق «: فرمود خدا رسول. اوست عقل همان آدمي  دوستان ترين صميمي و ترين صديق شود، نمي
  : فرمايد يم اميرالمؤمنين"» جهله  عدوه و عقله امرء

 اين  شبيه .» استنصحه من العقل يغش ال و اهلها العيون تكذب فقد االبصار  مع كالمعاينة الرؤية ليست «
 ال الذي الهادي و يغش ال الذي الناصح هو  القرآن هذا أن اعلموا و «: فرمايد مي دارد، قرآن درباره را تعبير
  » نالقرآ هذا جالس ما و يكذب ال الذي المحيث و يضل
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 فكونوا «: فرمايد مي كه آنجا تا" عمي في نقصان و هدي في زيادش نقصان، او بزيادش عنه قام اال احدا «
  .» انفسكم علي استنصحوا و  ربكم علي استدلوه و اتباعه و حرسته من
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   ديني اسناد در تحريف خطر
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 تحريف. اند كرده مي تحريف را قضايايي و سخنان كه ندك مي مالمت و كند مي ذكر را كساني كريم قرآن
 گاهي. كنند زياد يا كم را اي نوشته يا اي گفته  كه است اين تحريف قسم يك :است قسم دو بر

  آن بر چيزي يا و ] كنند مي [ كم را چيزي برند، مي دست ديگران آثار در كه شوند مي پيدا خيانتكاراني
 حتي باشد، مانده محفوظ و مصون كاران تحريف تجاوز دست از كه است ميقدي كتاب كمتر. افزايند مي
 را اي كلمه يا اي جمله يا و اند افزوده آن بر يا و داشته بر اشعاري به اند، برده دست شاعران ديوانهاي به

 تحريف"تحريف، گونه اين. است شده اشكال موجب بعدي محققين براي كه طوري  به اند داده تغيير
 چيزي لفظ، از كه  است اين معنوي تحريف. است"معنوي تحريف"تحريف، از ديگر قسم. است"لفظي
 و روند مي دور آنقدر سخن معني تأويل و توجيه و تفسير در افزايند، نمي چيزي آن بر و كاهند نمي

. است خيانت قسمي نيز اين باشند، كرده عوض را الفاظ  آن كه است اين مثل كه شوند مي منحرف
  گاهي و جان به گاهي و مال  به گاهي نتخيا
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 حق است، داشته ابراز  نظري و فكري شخصي اگر است، مقصود و نظر و فكر به هم گاهي و آبروست به
 تصرف نيز او نوشته يا گفته معني در بدهيم، نسبت او  به را او نوشته و گفته عين ما كه كند مي ايجاب او
 و ها گفته تغيير كه نيست مهم آنقدرها عادي اي نوشته يا تهگف تبديل و تحريف ندهيم، تغييري و

 شاعر شعر يك در كسي  وقت يك مثال. است مهم رود مي شمار به بشريت اسناد از كه هايي نوشته
 در يا و آسماني گفته يك در و آسماني مقدس  كتاب يك در كه هست وقت يك اما كند، مي تحريف
 ديگر اين كنند، مي تحريف است قاطع سند بشر افراد از نفر ميليونها براي  كه امام يا پيغمبر يك سخن
 نوع سيزده اينجا در. است"مغالطه"صناعت آن نام كه است صناعتي منطق فن در. است نابخشودني گناه
 به كنند مي تشريح ببرد كار به  ديگران افكار دادن فريب براي كسي است ممكن كه را اندازي غلط

 آنها از را خود و بشناسد باز را تحريف و مغالطه راههاي جو حقيقت دانشجوي نفر يك كه اين منظور
 آنهاست، از احتراز و اجتناب براي كاريها مغلطه انواع شناختن منطق، اثر بهترين گويند مي. بدارد مصون
 اكرم برپيغم اصحاب بزرگوار مردان از يكي. را آنها  موجبات و بيماريها انواع است پزشك شناختن نظير
  مكه در مادرش و پدر و خودش كه است اوليه مسلمانان از عمار است، ياسر عمار آله و عليه اهللا صلي

 خود اما سپردند، جان مكيان  شكنجه زير در عمار مادر و پدر. ديدند مكيان از آزارها و شدند مسلمان
 به ورود روزهاي اولين در خدا رسول. كند مهاجرت  مدينه به شد موفق و برد سالمت به جان عمار

  و مسجد براي كرد معين و كشي خط را زمين مدينه
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 مسجد آن بردند، باال را مسجد  آن ديوار و كردند همت يكديگر با همه مسلمانان اوليه، روزهاي همان در
 همان يافته توسعه مدينه فعلي شكوه با مسجد. شد معروف"النبي مسجد"نام به بعدها كه است همان
 شركت از يكي. كرد شركت مسجد اين بناي ساختن در شخصا خودش خدا  رسول. است مسجد

. داشت نشاط و كرد مي  تالش اندازه از بيش خيلي عمار. بود ياسر عمار همين ساختمان اين در  كنندگان
 قتل كه بود اين جمله آن مضمون. فرمود او  درباره اي جمله جمعيت حضور در وقت آن در خدا رسول
 ضمنا. افتاد خواهد اتفاق كنند مي سركشي ناحق به كه مسلمانان خود از اي عده دست در آينده در عمار
 داخلي جنگ وقت يك است ممكن: فرمايد مي كه قرآن در دستوري به بود اشاره خدا رسول گفته اين
 كوشش اوال ايدب كنند، اختيار سكوت توانند نمي مسلمانان ساير  وقت اين در دهد، رخ مسلمانان ميان در

 مسلمانان ساير وظيفه نشدند تسليم صلح به و كردند طغيان دسته يك اگر بكشد، صلح به كار كه كنند
 رسول كه اي جمله .بشوند جنگ وارد سركش و ياغي دسته عليه طلب صلح دسته نفع به كه است اين
 عمر اينكه از قبل نزديكي دهآين در كه مسلمانان به بود باشي بيدار حقيقت در فرمود عمار درباره خدا
 شد، شايع مسلمانان ميان در خبر اين روز آن از. داد خواهد رخ اي حادثه چنين برسد  پايان به عمار
 در. شد معرفي دهد رخ مسلمانان ميان در اختالف كه روزي براي مقياس  يك منزله به عمار وجود
 با بود مرتضي علي  طرف يك در آمد، پيش صفين داستان گذشت، قضيه اين از سال هفت و سي حدود
  از زيادي گروه
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 عليه علي حضرت اصحاب جزو عمار شاميان، با بود معاويه ديگر طرف آن در خدا، رسول صحابه بزرگان
 معاويه اصحاب و شاميان ميان در غوغايي عمار  شدن كشته شد، كشته صفين معركه در و بود السالم
 اينجا بود، خواهند ياغي و طاغي طايفه عمار قاتل كه آورد يادها به را خدا رسول حديث كرد، ايجاد

 پيغمبر سخن البته گفت معاويه كرد، را خود كار فريب، عوام تأويل و توجيه يك يعني معنوي، تحريف
 با را عمار كه بود علي عمار قاتل اما رود، مي ناحق راه و  است سركش و طاغي عمار قاتل است، درست
 بود، پيغمبر خود الشهدا سيد حمزه قاتل پس است طور اين اگر گفت مجلس حضار از  يكي. آورد خود
 اين از تر غافل و تر نادان شاميان اما. آورد خود با را حمزه پيغمبر و بود آمده پيغمبر كمك به حمزه زيرا

 مردم ت،اس مردم ناداني و جهل تحريف، زمينه. نخورند را تحريفها و ها مغالطه اين گول كه بودند
 نشوند، تحريف دچار كه باشند بيدار بايد خيلي خودشان اخالقي و ديني اسناد به نسبت باالخص
 سيرت و پيغمبر احاديث و آسماني  كتب در يعني ديني، اسناد در تحريف تحريف، نوع هر از تر خطرناك
 آن الفاظ در كردن دزيا يا كردن كم صورت به كريم قرآن در  تحريف. است اطهار ائمه آثار و پيغمبر
 جلو اما ،داد نخواهد رخ نيز آينده در و بدهد رخ توانسته نمي و است نداده رخ هيچگاه  مقدس كتاب

 راه اين از مقدس كتاب اين چقدر و است، نگرفته چيزي را بيجا تأويلهاي و تفسير و معنوي تحريف
 و تأويل اين اندازه به يزيچ هيچ مقدس كتاب اين تيغ  لبه كردن كند براي! است؟ ديده صدمه

  .نيست مؤثر بيجا تفسيرهاي
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 ناحيه يك در را آن متقابال نيز مسلمانان آنكه شرط به است مسلمانان حفظ ضامن مقدس كتاب اين
  .بيجاست تأويلهاي و تفسيرها  يعني معنوي تحريف ناحيه آن و كنند حفظ
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   دلي سياه در بدان با معاشرت و گناه تأثير
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 تقلب حتي به الخطيئة ليواقع القلب ان خطيئة من للقلب افسد شي من ما «:شده ذكر احاديث در) 1(...
 فاسد و بيمار را روح گناهكاري و لغزش و خطا اندازه به چيزي هيچ  يعني" اسفله اعاله فيصير عليه
 به بشري فطرت و. شود مي ورو زير رهيكس كه آنجا تا دهد مي انجام سياه كار هم سر پشت روح كند، نمي
 يك روحي هر در كه آمده اينطور ديگر  حديث در. شود مي تبديل آن از بدتر بلكه و درنده حيوان يك

 اين از اگر شود، مي پيدا سياه نقطه يك سفيد نقطه آن در بكند  گناهي آدمي اگر هست، سفيد نقطه
 سياه نقطه آن بدهد  ادامه... و گناه به اگر و شود مي حوم تاريك نقطه آن كند توبه و شود  پشيمان گناه

 اين سقوط نماند باقي سفيدي قسمت ديگر  همينكه بگيرد، را سفيدي آن تمام تا كند مي پيدا توسعه
 «: قرآن آيه معناي است اين :فرمود حديث همين در بعد. نيست او  بازگشت به اميدي است، قطعي آدم
   بل كال
  

  پاورقي
   ].نبود دست در مقاله اين ابتداي از اي جمله ديچن [ .1

 ٢٧٩



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

 به اينها سياه و تاريك اعمال مگو، سخن اينها درباره يعني) 1("» يكسبون كانوا ما قلوبهم علي ران «
. كند مي ذكر را بشر روحي و اخالقي سقوط حالت آيه اين. است آمده در قلبشان روي بر زنگاري صورت

 كردن تاريك در كه هست  هم ديگر عوامل كند، مي سياه را روح كه نيست كاري سياه و سياه عمل تنها
 جهت در چه معاشرت تأثير. معاشرتها و محيطها  است جمله آن از است، مؤثر دل ساختن تيره و روح
 تأثير تحت زود دارد، حساسي بسيار روح آدمي. است روشن و واضح خيلي  بدي جهت در چه و نيكي
 در معاشرت و محيط كنند خيال و بزنند گول را خودشان اشخاص بعضي است نممك و. شود مي واقع
 تغييرات. است شده آفريده تغيير قابل و حساس بسيار  روحي با انسان است، اشتباه ولي ندارد، تأثير آنها

  متوجه شخص خود كمتر واال بفهمد خودش كه باشد زياد خيلي مگر شود مي پيدا  انسان در كه روحي
 و گردد مي سبكتر كيلو چند و شود مي الغر جسما گاهي انسان. شود مي خود روحي تبديالت و اتتغيير
 و كم و تغييرات. شود نمي متوجه نكند وزن را خودش تا شود، مي تر سنگين كيلو چند شود مي چاق

  سفانهمتأ و شود نمي فهميده اولي طريق به و است تر دقيق و تر نامحسوس  درجاتي به روحي زيادهاي
 يك سالي حداقل و بار يك  ماهي يا و بار يك اي هفته يا بار يك روز هر انسان كه نيست اي وسيله همچو

 آنكه بدون فساد و صالح. شده تر سنگين يا سبكتر روحيه لحاظ از چقدر ببيند و كند وزن را خودش بار
   :كند مي سرايت فردي به فردي از بفهمند اشخاص خود

  
  پاورقي

  14  /ينمطفف .1

 ٢٨٠



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

 هم و يابي عطا هم تا باش معنا اهل همنشين ها كينه و صالح پنهان ره از ها سينه در ها سينه از رود مي
 بوي مرمر و خاره سنگ تو گر ريا بي طاعت ساله صد از بهتر اوليا با صحبتي هم زمان يك فتي باشي
 كوي دلخوشان مهر به الا مده دل نشان جان ميان در پاكان مهر شوي گوهر رسي صاحبدل به چون

 در را تو تن، كشد دل اهل كوي در را تو دل، خورشيدهاست مرو تاريكي سوي اميدهاست مرو نوميدي
 ذيل در زن دست مقبلي از را اقبال بجوي رو همدلي از طلب دل غذاي همين كشد گل و آب حبس
 علي كند طالح را تو طالح صحبت كند صالح را تو صالح صحبت رفعتي بيابي افضالش ز تا دولتي صاحب
 كه بدانيد"» لاليمان منساش الهوي اهل مجالسة و شرك الرياء يسير ان اعلموا و «: فرمود السالم عليه
 بسيار تعبير است، ايمان فراموشخانه هواپرستان با همنشيني خداست،  به شرك هم كوچك و كم رياي
 و دوستان تأثير تحت آنقدر انسان يعني است، فراموشخانه فرمود، علي كه است همين كامل و رسا

 و افكار اند، برده فراموشخانه در را او كه است  اين مثل هست آنها با كه وقتي تا كه هست بد معاشران
. است  نداشته عقايدي و افكار همچو وقت آن در كه است اين مثل برد، مي ياد از موقتا را خود پاك عقايد

. آورد مي خوي بوي گيرد، مي را معاشرت  بوي كسي هر يعني دارد، بوي معاشرت كه است معروف... در
  گرفت تو جستجوي بگذاشت را من گرفت تو بوي چو دلم صبا باد از :گويد مي شاعر
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 دلي سياه براي ديگري عوامل هم باز گرفت تو خوي و بود گرفته تو بوي ياد آيد نمي هيچ منش ز ديگر
 بشويم تسليم اصل اين به ما كه است اين مطلب اصل. كنم مي حبتص تر مفصل بعدا اهللا انشاء كه هست

 كه است اين براي  نفس تصفيه و تهذيب. گيرد نمي صورت كمالي هيچ نباشد استعداد و قابليت تا كه
 قد و 0 زكيها من افلح قد «: بشود بيشتر بلكه و نشود ضايع ترقي براي انسان ذاتي استعداد و قابليت
 كس  آن برد زيان داشت، نگاه پاكيزه و پاك را خود روح كه كس آن شد رستگار )1("دسيها من خاب
 زنده جوهر روح كه نظر آن از روح قابليت و استعداد سلب. ساخت وارد خود روح در غلي و غشي كه

 و رشد و شود  كشت كه دارد استعداد گندم دانه. است گندم دانه يك از حيات قابليت  سلب نظير است
 همين به. نيست رشد و روئيدن قابل ديگر ميرد، مي گاهي اما آيد، در سنبله و ساقه صورت به و كند نمو

 من لينذر «: فرمايد مي كند، مي تعبير"حيوش"به انسان روحي استعداد از كريم قرآن در كه است جهت
  )2(» الكافرين علي القول يحق و حيا كان
 ، نيست او شايسته تخيل و شعر نكرديم، القاء خيال و رشع او به ما نيست،  خيال نيست، شعر قرآن اين
 مايه و هستند زنده كه را كساني  كه كننده، روشن است قرآني است، هوشياري و بيداري مايه و ذكر اين

 بي و محجوب كلي به كه آنها اما و كند خطر اعالم و دهد  آگاهي اند نمرده و هست آنها روح در زندگي
    حق امر خبرند

  
  رقيپاو
  .10و 9 / شمس. 1
  . 70  /يس .2
  

 ٢٨٢



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

 عامل است، بيداري و هوشياري  مايه است، حكمت نيست، خيال و شعر كه قرآن. شود جاري آنها درباره
 و دهد مي رشد را كساني چه است؟ نافع و مفيد كساني چه  براي است، رويانيدن عامل و است، حيات

  .است باقي قلبشان و روح دانه در زندگي و تحيا از پرتوي الاقل كه را  آنهايي روياند؟ مي
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  دروغين تعارفهاي
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 خود مندي عالقه محابا بي بيفتد  ديگري دست در بازي اسباب يا خوردني يك به چشمش ] كودك.. [ .
 گساالنبزر كه صورتي در كند، مي رها را گريه جلو فورا بشود ناراحت چيزي از اگر و كند مي ظاهر را

  مواردي چنين در نيست ممكن خود شخصيت و شئون حفظ خيال به و عادات و عرف تأثير تحت
 بي اظهار بيشتر ميهمان كند تعارف و اصرار اندازه هر صاحبخانه حتي و سازند ظاهر را خود احساسات

 به شيري اسهك شد، مي برگزار سادگي به كه عايشه زفاف شب در كه است آمده تواريخ در. كند مي ميلي
 ام به را كاسه فرمود تناول را شير آن از مقداري اينكه از بعد حضرت آن شد، داده خدا رسول دست
 هم و كشيدن گرسنگي هم :فرمود خدا رسول. ندارم ميل :گفت ، سلمه ام كن ميل :فرمود و داد سلمه
 محسوب  دروغ هم ينا آيا :كرد عرض كني، مي تعارف دروغ به و داري ميل دانم مي  يعني دروغ؟

   شود؟ مي
  

  پاورقي
   ].نبود موجود مقاله اين ابتداي جمله چند [ .1

 ٢٨٥



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

 و عالقه و عاطفه ابراز شخص مقصود و باشد كار در واقعي عواطف پاي كه آنجا تا تعارف،. بلي :فرمود
 از و است، روح بي و خشك باشد عواطف از عاري اگر زندگي. است پسنديده و خوب باشد بوده محبت
 رسول. گردد جلب نيز او محبت تا شود اظهار طرف به و نماند مكتوم  كه است اين محبت و عاطفه ادب
 تر محكم را دوستي  رشته كه ساز ظاهر زود را آن هست دوستت و تو ميان كه اي عالقه :فرمود خدا
 و خوب دباش صميمي محبت اظهار و واقعي  عواطف تبادل صورت به كه آنجا تا تعارف،. كند مي

 باشند، مي دروغين تعارفهاي انواع گرفتار ندارند اجتماعي و اخالقي رشد كه ملتهايي اما است، مستحسن
 با مدتي گردند خارج اتاقي از يا شوند وارد اتاقي به خواهند مي و هستند يكديگر همراه كه آنها از نفر دو

. است ناراضي ديگري افتادن جلو از خود دل در آنها از كدام هر كه صورتي در كنند مي تعارف يكديگر
  خشك و روح بي اظهارات همه كنند، مي مهمانان به نسبت ميزبانها بعضي كه  تعارفهايي است همچنين

 و نفاق كه گفتيم. است  دورويي و نفاق در داخل تعارفات گونه اين. است سازي ظاهر و تصنع است،
 برخي. است خفيفي درجه يك باشد بوده ديگر  اناتحيو بعضي در اگر و است بشر مختصات از دورويي
  قابل حيوانات آن خدعه و مكر كه است بديهي. اند شده معروف خدعه و مكر به روباه مانند حيوانات
 كه كرد تصور چنين نبايد  ولي نيست، آدم فرزند تصنعهاي و ظاهرسازي و ها خدعه و مكرها با مقايسه
 استفاده آن از بايد و بشر براي است كمالي  پس است بشر صاتمخت از دورويي و خدعه و مكر چون
  نوع يك دورويي زيرا كرده،
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 مكتوم و رازداري و استتار بر قدرت است كمال آنچه. بشري كمالي استعداد يك از است اي استفاده سوء
 همه رد ندارد، عيبي و است كمال خود ذات در اين است، دروني احساسات و فكر و عقيده داشتن نگه

 استعداد ديگران است ممكن زيرا كند ظاهر را خود عقيده آدمي كه نيست  مقتضي احوال و ظروف
 فراهم را عقيده صاحب مزاحمت  موجب و باشند داشته نيت سوء آنها يا باشند نداشته را آن پذيرفتن

 معاشرت بآدا از. كند آشكار را خود احساسات جا همه در آدمي كه نيست مقتضي همچنين و كنند،
 ديگران خاطر مالل موجب و نسازد ظاهر خود چهره از را آن دارد اي غصه و غم انسان اگر كه است اين

 استعداد و قدرت همين از آدمي كه  است اين دارد دورويي و نفاق نام و است نقص كه چيزي آن. نگردد
 عين در دورويي و نفاق پس. كند استفاده ديگران زدن گول و ساختن گمراه و دادن فريب براي خود
 انساني استعداد  يك از استفاده سوء نوع يك بلكه نيست انساني كمال است انسان مختصات از كه اين

 امتياز يك را خدعه و مكر و دورويي و نفاق هستند، اشتباه اين دچار مردم از بسياري متاسفانه. است
 شعوري كم از را رويي يك و صراحت و صداقت ،دهند مي"زرنگي"نام آن به و شمارند مي خود براي
  پيش و كرد هماهنگي حيات عوامل با توان مي بهتر نفاق و خدعه و مكر با  كه كنند مي گمان شمارند، مي

 همه فوق خداوند كند مكر خدا با كه كس آن است، صداقت و درستي بر عالم طبع اينكه از غافل رفت،
 بلند نداي با و زند مي دم صراحت و صداقت و ستيرا از همواره كريم قرآن. است كنندگان مكر
  خوردن شكست به محكوم موقت پيشرفتهاي همه با نفاق و نيرنگ و مكر كه فرمايد مي
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 بر عالم اساس شكند، مي را نفاق شيشه و پيچد مي هم در را دورويي و نيرنگ بساط روزگار؛ است
 مكر بنياد باز حقه فلك با و گرفت بازي به را جهان  راستين نظام توان نمي و مجاز بر نه است حقيقت

   :نهاد
  كرد مجاز بر عمل كه رهروي شرمنده      پديد شود حقيقت پيشگاه كه فردا

  كرد راز اهل با شعبده عرض كه يراز     كاله در بيضه بشكندش چرخ بازي
 نه محبت هر كه مكن صنعت  كرد فراز معني در دل روي به عشقش     يافت راست
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