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 کتاب اخالق اسالمی شهید دستغیب

 

 فهرست مطالب:

 اخالق اسالمى، 

 7ص:  پيشگفتار

 8ص:  محمد در برترين درجات اخالق

 9ص:  خداوند متعال، پاك كننده است

 10ص:  زحمت تهذيب و تحصيل اخالق نيك

 11ص:   تزكيه پيش از تعليم

 11ص:  اخالق علمى و عملى

 12ص:  القس اخمجالاهتمام شهيد دستغيب به 

 13ص:  خودشناسى و خداشناسى، مقدمه اخالق

 13ص:  هايى از خويهاى ناپسندنمونه

 14ص:  خواندن براى به كار بستن است

 14ص:  اداى حق را فراموش نكنيد

 16ص:  جلسه اوّل: سد شكسته شده تجديد نشود

 16ص:  چرا از هم جدا باشيم؟

 17ص:  عملبىپزشك نااهل و عالم 

 17ص:  دسازى همراه با تعليموخ

 18ص:  گام نخست در تهذيب، تفكّر است
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 19ص:  انديشه در مبدأ تكوين )نطفه(

 20ص:  گيردانديشه، جلو تخيالت فاسد را مى

 21ص:  لباس خاركنى اياز و كاخ سلطنتى

 23ص:  فراموشى بدترين بالها

 23ص:  خضوع، تنها براى خدا

 24 ص: پرهيزگارى استآزادى در 

 25ص:  چهارده سوگند براى اهميت تهذيب نفس

 26ص:  جلسه دوّم: لزوم تفكر در خلقت انسان

 26ص:  قوه عقل براى تعقّل و انديشه

 27پديده بدون پديد آورنده محال است

 29ناخن، براى دفع فضوالت و تكيه انگشت

 29گودى وسط پا براى راحتى كارهاى پا

 30داند؟آفريده نمىآيا آنكه 

 31براى معاد ساده برهان

 33مندندپرهيزگاران از نعمتهاى جاودانى بهره

 34تا كدام جنبه را تقويت كند

 34داردحرص، انسان را به هر جنايتى وا مى

 36پاداش گرامى داشتن زاير حسين )ع(

 37آرزو دارم گلى گر نيستم خارى نباشم

 37بشير و مبشر، همان نكير و منكرند
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 39است سوّم: موضوع نبوت و شريعت، انسانجلسه 

 39پاكى از خوى حيوانى و خودشناسى

 40ديگران براى تو و تو براى خدا هستى

 41چرا بدن مرده احساس ندارد؟

 42احاطه علمى دليل بر تجرد نفس

 42استعداد احاطه به تمام مواد

 43خودفراموشى

 44روندمؤمنين، جوان به بهشت مى

 45شوندمحشور مىبر صورتهايى مانند سيرتها 

 47ت دنيوى استعقاب آخرتى غير از عقوب

 48تكامل در آخرت

 48اگر رحم داشتى توقع رحمت داشته باش

 49رفتار حضرت سجاد )ع( با زيردستان

 50انقالب اسالمى، مقدمه ظهور حضرت مهدى )عج(

 53تجربه مشروطه نبايد تكرار شود

 54امام زمان و گسترش عدالت

 55ت انسانجلسه چهارم: کیفیت تكوين و خلق

 56چرا احساس درد، رحمت است؟

 57اب طبيعت تناقضى آشكارتخان

 57ميليونها سلول براى هر عضو بدن
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 59خضوع در برابر احسانهاى خداوند

 59پيش از زوال نعمت، آن را بشناسيم

 61جلسه پنجم: حكمت الهى در سرتاسر بدن

 61راه آشنايى با مبدأ و معاد

 62دبيافرينتواند چيزى شعور نمىماده بى

 62اشكالى عمده به فرضيه داروين

 63ه نيستزاييده مادفهم انسان 

 64احاطه علمى، نشانه تجرّد روح است

 64بدن در آخرت آثار مادى ندارد

 66منكرين هيچگونه برهانى ندارند

 67هاها و حنجرهاختالف چهره

 67ها نشانه قبول معاد استاحترام به گور مرده

 68شناختندمىهارون و مأمون، امامان را 

 69دنيادوستى ريشه گناهان

 70اند؟نشناختهآيا منافقين امام را 

 70جلسه ششم: معناى انقالب فرهنگى

 72تهذيب، دانستن و عمل كردن

 72شودملكه و خوى يك دفعه پيدا نمى

 73كشدعلى )ع( هم رياضت مى

 74خشم از خويهاى حيوانى
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 75راه گريز از خشم

 76ادبمالك اشتر و جوان بى

 77از را پاداش سنگ استاندآيا كلوخ

 78استبردبارى در برابر خشم، خوى انسانى 

 79پاسخ جالب محقق طوسى به شخص جاهل

 79منشأ نزاع چيست؟

 84جلسه هفتم: خشم رحمانى و شیطانى

 85وجود خشم در انسان ضرورى است

 85خشم حيوانى از لحاظ كم و كيف

 86بزرگوار را كشترفتار حضرت سجاد )ع( در برابر غالمى كه فرزند آن 

 87شودخالف توقّع موجب خشم بيجا مى

 88كندف مىوى و طمع را ضعيورع، ايمان را ق

 89توقع را كم كنيد تا خشمناك نشويد

 90خشم در برابر ستمگر و گناه آشكار

 91تالفى اگر بيشتر شد تالفى دارد

 91آخرت براى كسانى است كه برترى نخواهند

 93شودمعلوم مىعالقه به آخرت، هنگام خشم و شهوت 

 93جلسه هشتم: شهوت، منشأ تداوم نسل بشر
 94خشم و شهوت استپيشرفت معنوى نيز در 

 95افراط و تفريط در خشم و شهوت، مهلك است

 95حد وسط در خوردن، زياده روى نكردن است

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   6   اخالق اسالمى

 

 97سفره رنگين و بيماريهاى گوناگون

 98در شهوت جنسى نيز حد وسط رعايت شود

 98حد وسط در زناشويى، نسبى است

 99تشكيل خانواده و بركات معنوى آن

 99نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد

 101اندتفاوت مردهسانهاى بىنا

 102پيغمبر )ص( توقع احترام نداشت

 103پيروى روحانيين از روش پيامبر )ص(

 104روش پيغمبر و ائمه در توقع نداشتن

 104حضرت رضا )ع( و مرد ناشناس در حمام

 105ضب از قوه عقلجلسه نهم: لزوم اطاعت شهوت و غ
 117جلسه دهم: رعايت اعتدال در هنگام خشم

 129بردجلسه يازدهم: حسد، سالمتى جسم را از بین مى

 138جلسه دوازدهم: علم مانند مال و مقام، کبرآور است

 144توجه به سخنان على )ع( چاره کبر یزدهم:جلسه س
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 پیشگفتار

* پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: »بعثت التمّم مكارم 

 1األخالق«.

 گردانم«.»برگزيده شدم تا خويهاى پسنديده را کامل 

گفتار و کردار آدمى حتما به دنبال علم، اعتقاد و ملكات است. وقتى فعل 

گردد با تصور موضوع و فايده و شوق به آن ى از روى اراده صادر مىاختیار

داند آب در نزديكى کند و مىرد؛ مثال شخص، احساس تشنگى مىگیانجام مى

داند ن مطالب را مىاوست و خاصیت آشامیدن آب نیز رفع تشنگى است، اي

ار بینید اين يك کآشامد، مىکند و مىلذا دست به سوى جام آب دراز مى

معمولى وقتى بر طبق اراده واقع شود حتما ناشى از علم و به تعبیرى ناشى از 

 وع، فايده و تصديق به آن است.تصور موض

به آوريم، کسى که بخیل است در مواردى که مثالى نیز نسبت به ملكات مى

کند اصال اراده کمك و همراهى به آن شخص نیازمند ديگرى علم پیدا مى

شود، برعكس فرد کريم به مجرد برخورد به نیازمند بدون در او پیدا نمى

د چون کرمش موجب برانگیخته شدن آيدرنگ در صدد احسان به وى برمى

 گردد.و احسان کردنش مى

 براى تحصیل عقايد و اينها امور محسوس است. در شرع مقدس اسالم

______________________________ 
 .410، ص 1سفینة البحار، ج  -(1)

 
 .410، ص 1البحار، ج سفينة  -(1)  1
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اى رسیده تا به برکت پیدا شدن ملكات ملكات پسنديده، دستورات ويژه

فاضله در مرحله عمل نیز نتیجه کامل گرفته شود و به واسطه عقايد حقّه و 

 گردد. علوم صحیح و مطابق واقع، کار انسان نیز تصحیح

روايات متعددى از طريق ائمه اطهار علیهم السّالم رسیده که مكارم اخالق را 

رجه عالى، مربوط به انبیا علیهم الساّلم دانسته و آن را عطیه الهى در د

فرمايند که به تحصیل اخالق فاضله اهتمام مردم را تشويق مى شمردند ومى

 2ورزند.

 محمد در برترين درجات اخالق

پرورده خدايند و انبیا مكتب انسان سازى است. انبیا خودشان دستمكتب 

ه نمايند. در رأس ايشان وجود مقدس حضرت خاتم مأمورند که مردم را تزکی

ت که خود، تربیت شده خداست و در األنبیاء صلّى اللّه علیه و آله و سلّم اس

و او را از  3«.دانستىفرمايد: »خداوند به تو ياد داده آنچه نمىقرآن کريم مى

 اش را که امت او تانیاز کرد تا بتواند عايلههر جهت از اخالق فاضله بى

فرمايد: »هر و از مقام اخالقى او چنین تعبیر مى 4مند سازد.قیامت هستند بهره

اش را تزکیه و تعلیم، پاکسازى و آنگاه برنامه 5آينه تو بر اخالق بزرگ هستى«.

 6د.فرمايياددهى، معین مى

امیر المؤمنین علیه السّالم درباره تربیت الهى نسبت به حبیبش محمّد صلّى اللّه 

فرمايد: »هر آينه خداوند بزرگترين ملك از آله و سلّم چنین مى علیه و

 از گرفتهاش را از زمان بمالئكه

 
 باره سه حديث آمده است(.) در اين95، ص 3اصول كاىف، ج  -(1)  2
3  (2)-\i ،... َو َعلََّمَك ما َلَْ َتُكْن تَ ْعَلُم ...\E /(.113) نساء 
4  (3)-\i  َو َوَجَدَك عاِئًلا فََأْغن،\E /(.8) ضحى 
5  (4)-\i ُخُلٍق َعِظيٍم، َو إِنََّك َلَعلى\E /(.4) قلم 
6  (5)-\i  ُ يِهْم َو يُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِْْكَمَة ...،... ي  (.2) مجعه/ E\زَكِّ
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______________________________ 
 حديث آمده است(.باره سه )در اين 95، ص 3اصول کافى، ج  -(1)

 (.113)نساء/  ... وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ...، -(2)

 (.8)ضحى/  ،ائِلًا فَأَغْنىدَكَ عوَ وَجَ -(3)

 (.4)قلم/  خُلُقٍ عَظِیمٍ، وَ إِنَّكَ لَعَلى -(4)

 (.2)جمعه/  ... يُزَکِّیهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ...، -(5)

شدن او )محمد( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم از شیر، همراهش ساخت و 

 7داشت«.یها و خويهاى نیك، وامىروز او را به راه خوبشبانه

و نمود در عین حال مكرر از خداوند متعال حسن خلق، درخواست مى

 8کرد.دورى از اخالق زشت را طلب مى

 خداوند متعال، پاك کننده است

شكى نیست که »مزکّى؛ يعنى پاك کننده« خداوند است. در قرآن مجید 

و هیچ  9س را که بخواهد«فرمايد هرکفرمايد: »بلكه خداوند، پاك مىمى

تواند خودش را تزکیه کند بلكه با تبعیت از دستورات شرع مقدس، کس نمى

تواند خودش را پاك کند و سازد. چگونه مىوسیله تزکیه الهى را فراهم مى

حال آنكه نخست بايد آن را خوب بشناسد و بديهاى آن را بداند و از راهها و 

 .چگونگى اصالح آن نیز آگاه باشد

 
 (.415) سفينة البحار، لغت خلق، ص » و لقد قرن الّله به من لدن كان فطيما اعظم ملك من مًلئكته يسلك به طريق املكارم و حماسن اخًلق العاَل ليله و هناره«،-(1)  7
 ، لغت خلق(.1ّلهم حسن خلقى و خلقى و يقول: الّلهم جّنبن منكرات األخًلق،) سفينة البحار، ج و كان يقول ىف دعائه: ال -(2)  8
9  (3)-\i ،... ُي َمْن َيشاء  (.49) نساء/ E\... َبِل اللَُّه يُ زَكِّ

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   10   اخالق اسالمى

 

ناسايى نفس خود، خیلى کم آگاهیم. و به تعبیر قرآن مجید بديهى است از ش

 10در اين زمینه از علم به عالم امر، جز اندکى به شما داده نشده است.

 زحمت تهذيب و تحصیل اخالق نیك

مطلب ديگر آن است که طبع انسانى از همان کودکى به اشیا انس پیدا 

شود و حبّ مند مىعالقهى و سپس به پول بازکند؛ با شیر مادر، اسبابمى

 ذات

______________________________ 
»و لقد قرن اللّه به من لدن کان فطیما اعظم ملك من مالئكته يسلك به  -(1)

طريق المكارم و محاسن اخالق العالم لیله و نهاره«، )سفینة البحار، لغت خلق، 

 (.415ص 

قى و يقول: اللّهم جنّبنى م حسن خلقى و خلو کان يقول فى دعائه: اللّه -(2)

 ، لغت خلق(.1منكرات األخالق، )سفینة البحار، ج 

 (.49)نساء/  ... بَلِ اللَّهُ يُزَکِّی مَنْ يَشاءُ ...، -(3)

 (.85)اسراء/  ... وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، -(4)

کوچك براى جلب ند. بچه کيعنى خوددوستى را نیز تقويت و دنبال مى

کند و اگر منفعت شخصى، خوراك لذيذ يا بازيچه جالب، چگونه کوشش مى

 کند.تابى مىبه او ندادند چگونه بى

فرمايد: »هر کس بخل نفسش را نگهداشت پس ايشانند در قرآن مجید نیز مى

شود که نفس همه، داراى صفت »بخل« است که اگر معلوم مى 11رستگاران«

 
10  (4)-\i  َو ما أُوتِيُتْم ِمَن ...،  (.85) اسراء/ E\اْلِعْلِم ِإَّلَّ قَلِيًلا
11  (1)-\i  يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن،... َو َمْن\E /(.9) حشر 
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وجب رستگارى است، پس همه بايد برنامه تهذيب اخالق را ه شود منگهداشت

 اى از آن نیست.دنبال نمايند هر چند برخالف میل نفس است امّا چاره

 تزکیه پیش از تعلیم

. و وجه آن شايد چنین 12در دو آيه قرآن که برنامه انبیا يادآورى شده است

هال علم را غرس سپس ن باشد که نخست بايد زمینه مساعد را آماده نمود و

 کرد تا بارور شود وگرنه:

 در او تخم عمل ضايع مگردان  زمین شوره سنبل برنیارد

 

عمل، پايانى همچون »بلعم باعور« دارد. آن عالم فاسدى بوده است عالم بى

يا همچون االغى که کتابها را حمل  13زندکه در قرآن او را به سگ مثل مى

 14نمايد.

 و عملىاخالق علمى 

 براى تهذيب نفس و تحصیل اخالق فاضله، از مسیر علم و عمل دو راه

______________________________ 
 (.9)حشر/  ... وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، -(1)

 (.2و جمعه/  164ران/ )آل عم ... يُزَکِّیهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ...، -(2)

)اعراف/  ... فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ يَلْهَثْ ...، -(3)

176.) 

 
12  (2)-\i ،... يِهْم َو يُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِْْكَمَة  (.2و مجعه/  164) آل عمران/ E\... يُ زَكِّ
13  (3)-\i  ُْه يَ ْلَهْث ...،... َفَمثَُلهُ َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن ََتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ ْْتُك\E /(.176) اعراف 
14  (4)-\i  َُأْسفاراا ...،... َكَمَثِل اْلِْماِر ََيِْمل \E /(.5) مجعه 
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 (.5)جمعه/  .،... کَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً .. -(4)

ن همراه با اساسى است: »تخلیه و تحلیه« و يا به تعبیرى: تزکیه و پاك شد

 ردد.گآراسته شدن به کماالت، از اين دو راه میسّر مى

کسى که تصمیم دارد از ملكات رذيله پاك شود و به اخالق نیك آراسته 

گاه از آنگردد، نخست بايد از روى علم، صفات ناپسند و پسنديده را بشناسد 

آله و  راههايى که معلم بزرگ اخالق، حضرت ختمى مرتبت صلّى اللّه علیه و

اند، صفات سلّم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّالم معین فرموده

 ناشايست را از خود بزدايد و ملكات فاضله را به دست آورد.

کید اى که بايد يادآورى شود اين است که چون »مزکّى« خداست تأنكته

 شود که بايد تحصیل اين کماالت را از خدا خواست و از او يارى جست.مى

که در روايات وارده در اصول کافى، در باب مكارم اخالق، امام طورىانمه

فرمايد: »هرکس اين صفات و فضايل را داراست، صادق علیه الساّلم مى

 اهد«.خداى را بر آن سپاس گويد و هر کس ندارد، آن را از خدا بخو

 اهتمام شهید دستغیب به مجالس اخالق

وم دينى، عالقه خاصى داشت. درس شهید مظلوم ما به تهذيب طالب عل

گفت و نسبت به آنان اهتمام بیشترى اخالق را هر پنجشنبه برايشان مى

فرمود: شما بايد الگو و نمونه اخالق اسالمى در اجتماع باشید، ورزيد و مىمى

ايد چون شما بايد بیش شويد، در تهذيب اجتماع کوشیدههر چه بیشتر مهذّب 

ا با کارها و اخالقتان هدايت کنید و به اخالق اسالمى هايتان مردم راز گفته

 آشنا سازيد.

پس از تأکید امام امّت رحمه اللّه به وحدت دانشجو و روحانى، آن بزرگوار 

درخواست نمود که سخت به منويّات امام اهتمام داشت، از جوانان دانشجو 
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ه قوام« تا در جلسه اخالق مزبور که هر پنجشنبه در »مدرسه علمیه حسینی

 شد، شرکت نمايند.تشكیل مى

انبوه جوانان پسر و دختر نیز اين دعوت را پذيرفتند و آن بزرگوار هر هفته 

 داد.درباره اخالق اسالمى، داد سخن مى

ديد و تعطیالت متعدد، در مجموع، سیزده مجلس از اين سخنرانیها ضبط گر

جارى نیز آن را دنبال  مانع ادامه اين بحثها بود. آن مظلوم بنا داشت در سال

خبر او را ین از خدا بىنمايد لیكن لقاى خداوند برايش بهتر بود و دست منافق

 از ما گرفت.

 خودشناسى و خداشناسى، مقدمه اخالق

کنید، از خودشناسى العه مىاين بحثهاى جالب که از نوار پیاده شد، آن را مط

گر و عالم فوق، به دنیا شود. هر کس بايد بفهمد که براى جهان ديشروع مى

اى ا بشناسد و وظیفهآمده است؛ هدف را فراموش ننمايد. بايد آفريدگارش ر

 که نسبت به او دارد بداند.

 بخش ديگر، اهتمام آن شهید به معرفى اخالق انسانى و حیوانى است.

دارد، خويهاى زشت را بايد کسى که در راه »تهذيب« گام برمىنخست 

بپرهیزد و خويهاى پسنديده را بداند تا به دنبال تحصیل آنها  بشناسد تا از آنها

 برود.

 هايى از خويهاى ناپسندنمونه

کند، درباره کبر، حرص، بخل و گاه بعضى از اخالق ناشايست را عنوان مىآن

. در موضوع خشم سخنها دارد و خشم رحمانى و نمايدحب دنیا بحثها مى

اط و تفريط را با بیانى بسیار رسا و دهد. حد وسط افرشیطانى را شرح مى
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ف نداد تا اين بحثها را ادامه نمايد. افسوس که عمرش کفاجالب پیاده مى

 مند سازد.دهد و اجتماع را از سخنان جانفزايش بهره

 سلیم« او سالهاى قبل مكرر به چاپاما خداى را شكر که کتاب »قلب 

ين کتاب، يك دوره اخالق شود. در ارسیده و هم اکنون نیز تجديد چاپ مى

ا کمال سادگى و روانى، گردآورى شده، امید است از با قلمى شیوا و رسا ب

 مند گرديم.اين کتاب جالب بهره

 خواندن براى به کار بستن است

شوم اين است که مطالعه کتاب اخالقى نه اى که در اينجا بايد متذکر نكته

است و دانستن مقدمه عمل کردن تنها براى دانستن بلكه براى به کار بستن 

ى بر آنان تمام خوانند، حجت الهباشد. کسانى که اين کتاب را مىمى

 شود.مى

دانستند نیز حجت نداشتند؛ زيرا به هر چند اگر اين کتاب و امثال آن را نمى

 شود، چرا دنبال آن نرفتید.مىآنان گفته 

یم، بايد به دنبال اينك که مفاسد حب دنیا، کبر، حرص و غیره را شناخت

هاى علمى و عملى ز برآيیم، به همان چارهسودرمان اين بیماريهاى خانمان

که آن شهید مظلوم، در اين کتاب و کتاب شريف »قلب سلیم« متذکّر شده 

 است.

 اداى حق را فراموش نكنید

شوم که حق معلم خیلى زياد است، مبادا در اداى حقوق، منا يادآور مىض

م. در هنگام زندگى، اداى حق در دنیا مطابق وضع دنیوى و کوتاهى نمايی

اخروى است. اينك که اين معلم اخالق و  پس از مرگ نیز مطابق وضع
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ا مهذّب نفوس از میان ما رفته است، بايد تا آنجايى که امكان دارد، حقش ر

 ادا کرد هر چند حق بزرگ او ادا شدنى نیست.

ى داشت، لذا در مقدمه کتاب »داستانهااو عنايتى خاص به دعاى خیر مؤمنین 

نويسد: اين داستانها را نوشتم تا پس از من، عزيزى از آنها استفاده شگفت« مى

 برده و حال خوشى نصیبش گردد، باشد که مرا به دعاى خیر ياد

نويسد: جايى دفن شوم اش راجع به محل دفن خود مىامهکند، يا در وصیتن

گردم، لذا اداى حق آن معلم اخالق به انجام  مندکه از دعاى عابرين بهره

ر فراموش ننمايیم و با ذکر صلوات و باشد، او را از دعاى خیدرخواستش مى

 قرائت فاتحه، روانش را شادتر سازيم.

د من »سید محمد تقى دستغیب« همچنین همراهان باوفايش و فرزند دلبن

ها برده ش بهرهجوان عزيزى که در عنفوان شباب از کماالت جد بزرگوار

نشان را بود و او را در شهادت نیز تنها نگذاشت و ياران صمیمى ديگر که جا

در طبق اخالص نهادند و با امام جمعه محبوب خود رهسپار لقاى خداوندى 

 شدند:

 ادات، جوانمردى، رفیعى، جعفرى و حبیب زاده.عبد اللهى، جبارى، منشى، س

انت پايو به درجاتشان بیفزا و رحمت بى خداوندا! روان همه آنان را شاد فرما

 را شامل حال آنان و ما بگردان. آمین يا ربّ العالمین!

 

 تشكر و قدردانى

دانم تا از همه کسانى که در نشر اين کتاب در خاتمه، وظیفه خود مى

اند؛ کسانى که نوار گرفته و در اختیار ما گذاشتند، مدير، ههمكارى کرد

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   16   اخالق اسالمى

 

ترم چاپخانه و همه کسانى که به نوعى در »انتشارات حروفچین، کارگران مح

نمايند، تشكر و قدردانى نمايم و از مى کتابخانه مسجد جامع عتیق« کمك

 نمايم، بمنّه و کرمه.درگاه خداى تعالى براى آنان اجر جزيل آرزو مى

 سیّد محمّد هاشم دستغیب 1361فروردين ماه  -یرازش

*** 

 جديد نشودجلسه اوّل: سد شكسته شده ت

که امام امت فرمود اين است که بعضى طورىغرض از اين مجلس همان

مطالب مهم بايد تكرار شود نه اينكه بگويیم و رد شويم بلكه براى تأثیر و تأثّر 

مطالب بسیارى در قرآن مجید تكرار شده طور که بايد تكرار کرد، همان

 است.

دهد، هر امرى که مىهر دستورى که  -اطال اللّه عمره -امام خمینى

است آن را اطاعت کنند و کوچك نگیرند هر چه فرمايد، بر همه الزم مى

گیرد. ايشان در روز »وحدت فرمايد مصالح کلى را در نظر مىايشان امر مى

داد و فرمود: شما در اين انقالب توانستید سدى را  دانشجو و روحانى« دستور

هاى علمیه، میان دانشجويان و هکه رضا خان و پسرش بین دانشگاه و حوز

، اين دو نیرو با طالب ايجاد کردند به قسمى که هر دو از يكديگر جدا باشند

هم يكى نشوند که مزاحم امپريالیزم شوند بشكنید، انقالب اين سد را شكست، 

 نگذاريد اين سد دوباره ايجاد شود.شما 

 چرا از هم جدا باشیم؟

 ا و بعضىهپارهبه روحانیون در اين ورقاز اول انقالب ديديد که چگونه 
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خواستند قشر جوان را از روحانیت جدا کردند و مىاز سخنرانیها اهانت مى

بشناسید. کنند تا دوباره امپريالیزم بتواند بیاد و بچاپد. شما دام را از دانه 

دانشجويان بايد با طالب يكى باشند. هدف هر دو دسته خدمت به خلق باشد، 

کس هاى علمى نیز همچنین. آنپزشكى به خلق خدمت کند. حوزه دانشكده

معالجه امراض بدن مردم است، آن کس شود براى که متخصص در طب مى

جتهد« آيد و به اصطالح »مهاى علمى، متخصص بیرون مىهم که از حوزه

شود براى معالجه امراض قلبى و بیماريهاى نفس و اجتماع است؛ هر دو مى

د و آن خدمت به خلق و کشور است، پس چرا از هم جدا يك هدف دارن

 باشند.

 عملپزشك نااهل و عالم بى

اى يك روز در اين محل با هم باشیم براى هدف دوم و آن اينكه لذا هفته

دانشجويان بايد مهذب شوند و هم طالب؛ اگر تهذيب امام امت فرمود: هم 

اگر فردى متخصص در طب  در کار نباشد، زيانشان براى اجتماع بیشتر است.

تهد ولى غیر مهذّب از دانشگاه بیرون بیايد زيانش بیشتر است و اگر يك نفر مج

هايى هم ولى غیر مهذّب باشد او هم به مراتب زيانش بیشتر است. امام نمونه

باره »دکتر احمدى« که در زمان پهلوى مخالفین او را با يك آمپول در

نما صادر مرحوم نورى را نیز يك روحانى کشت ذکر فرمود. فتواى اعداممى

 نمود.

 خودسازى همراه با تعلیم

همراه درس خواندن بايد تهذيب نفس و آدم شدن هم باشد. در قرآن مجید 

وگرنه انسان  15را تزکیه و تعلیم دانسته استنیز برنامه پیغمبران علیهم السّالم 

 
15  (1)-\i ،... يِهْم َو يُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِْْكَمَة  (.2) مجعه/ E\... َو يُ زَكِّ
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مانند »بلعم  د که انسانشوگاه مى 16مانند االغ است که کتابها بار آن کنند.

 باعور«

______________________________ 
 (.2)جمعه/  ... وَ يُزَکِّیهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ...، -(1)

 (.5)جمعه/  ... کَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً ...، -(2)

آيد و ادعا ى نیز مىچون آدم نشده بود با آن همه علم به جنگ لشكريان موس

 17زند.جید او را به سگ مثل مىکند که من باالترم و قرآن ممى

خالصه به خودسازى بايد بیشتر از تحصیل علم اهمیّت داد و راه تهذيب 

شود، زحمت کشیدن الزم دارد. در نهج البالغه امیر رياضت نمىبدون 

وضها بالتّقوى لتأتى امنة فرمايد: »و إنّما هى نفسى ارالمؤمنین علیه السّالم مى

 18يوم الخوف األکبر«.

دهم به تقوا، براى اينكه فرداى قیامت، در عالم ديگر »من خود را رياضت مى

 «.با کمال امن و اطمینان وارد گردم

 گام نخست در تهذيب، تفكّر است

شود، نفس را بايد مهار کرد و لجام زد، عمده راه تهذيب، بدون زحمت نمى

اى که از کنم: راه عمدهو عمل است که به نحو اختصار عرض مى طريق تفكّر

گردد »انديشه« است، براى »رياضت فكرى«، راه را ىقرآن مجید استفاده م

. چندين جاى قرآن دستور انديشه و نظر و تأمّل که به ما نشان داده است

ش داده است. انسان بايد برگردد اول خودش را ببیند و فكر کند تا آخر خود

 
16  (2)-\i ،... َكَمَثِل اْلِْماِر ََيِْمُل َأْسفاراا ...\E(.5عه/ ) مج 
17  (1)-\i  ِيَ ْلَهْث َأْو تَ ْْتُْكُه يَ ْلَهْث ...، ... َفَمثَُلهُ َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن ََتِْمْل َعَلْيه\E /(.176) اعراف 
 .967، ص 45هنج البًلغه فيض اَّلسًلم، نامه  -(2)  18
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شوم، از کجا را نیز دريابد، فكر کند که چه بودم و حاال چیستم و بعد چه مى

 ام.هروم و براى چه آمدام و به کجا مىآمده

 انديشه در مبدأ تكوين )نطفه(

فرمايد: »بايد انسان بنگرد از ل همه ما قطره آبى بوديم، خداوند دستور مىاوّ

يده شده است، آبى که از چه آفريده شده است، از قطره آب جهنده آفر

 میان

______________________________ 
)اعراف/  يَلْهَثْ ...، ... فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ -(1)

176.) 

 .967، ص 45نهج البالغه فیض االسالم، نامه  -(2)

هاى ين انديشه فرو رود، بهرهاد در ااگر زي 19شود«.ها خارج مىپشت و سینه

بندى عجیبى شود، فكر در ساختمان عظیم بدن، صورتگوناگونى نصیبش مى

که خداوند در اين بدن فرموده است، از اين يك قطره، بدنى ساخته که 

هاى مختلفى را در بردارد از چشم، گوش و کبد و غیره، دستگاه قلب کارخانه

کند، خون دائما در اين رگها جريان ىن کار مش، چنديخانه عجیببا تصفیه

 دارد.

به قول يكى از بزرگان: شرط نقاشى اين است که در محل ثابت و در سطح و 

جاى روشنى باشد، در حالى که در ظلمات ثالث: تاريكى شكم، مشیمه و رحم 

همچنین در جوب آب که محل غیر ثابت است، نقاشى فرموده است آن هم 

ابرويى که حكم ناودان دارد، يا نقاشى داخلى،  ادامى و؟ چشم بچه نقاشى

قلب به شكل صنوبرى که هر کدام اگر غیر از اين شكل باشد، نتیجه مطلوب 

 
19  (1)-\i  َْْنساُن ِممَّ ُخِلَق* ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفٍق* ي اِئبِ فَ ْليَْنظُِر اْْلِ ْلِب، َو الْتَّ  (7 -5) طارق/ E\رُُج ِمْن بَ ْْيِ الصُّ
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دهد. اين يك رشته فكر براى شناسايى خدا و شناسايى بنده بودن را نمى

خود، قدرت اليزالى خدا، نامحدود و غیر متناهى است، بر هر چیزى 

شود و هم تهذيب م اصول عقايد و معارفش تأمین مىن فكر ه، از ايتواناست

نفس، آنچه عرض کردم، درباره »معرفت« بود که انسان در پرتو آن به علم و 

 برد.پايان خداوند پى مىقدرت بى

 گیردانديشه، جلو تخیالت فاسد را مى

و از همین فكر که هر فردى، نخست نطفه گنديده بوده و هیچگونه دانش 

صد سال ديگر هم مشت خاکى  20ته است بلكه اصال »من« نبوديى نداشتوانا

 بیشتر نیستیم، اول هیچ، آخر هم هیچ، اين »من« در وسط چیست؟ اين تخیّل

______________________________ 
، وَ الصُّلْبِفَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ  -(1)

 (7 -5)طارق/  تَّرائِبِال

 (.1)دهر/  عَلَى الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً، هَلْ أَتى -(2)

کند و اين هستى که قطعا هست، زبان و که براى خودش قدرتى تصور مى

همد اصالح شود و بفبیند، اين تخیّل بايد چشم و گوش و غیره را از خود مى

يگرى است که اين بدن را ساخته و به حرکت واداشته است. قدرت مال د

کند. و جلو افتادنها، تقدم و اگر اين حقیقت را دريافت، ديگر »من من« نمى

تأخّرها، افتخارها و طلب شهرت کردنها و خود را برتر از ديگران دانستنها از 

در  مان هم يكى استلمان يكى و آخررود. من و ديگران که همه اومیان مى

اين وسط چه مزيتى در ذات يكى بر ديگرى پیش آمده است؟ هیچیك از ما 

کیست که بتواند جلو  21توانايى بر جلب نفع يا دفع ضرر از خود را نداريم

 
20  (2)-\i  ْْهِر ََلْ َيُكْن َشْيئاا َمْذُكوراا، أَتى َهل ْنساِن ِحٌْي ِمَن الدَّ  (.1) دهر/ E\َعَلى اْْلِ
 ات مناز عصر(.» َّل ميلك لنفسه نفعا و َّل ضرّا و َّل موتا و َّل حياة و َّل نشورا«،) مفاتيح اجلنان، تعقيب-(1)  21
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کند لذا پیرى يا شكست خويش را بگیرد؟ اول و آخر خودش را فراموش مى

 کند.نتیجه من من مى بیند و درقدرت را از خودش مى

 لباس خارکنى اياز و کاخ سلطنتى

اند که شنیدنى اهل معرفت، داستانى را از »اياز و سلطان محمود« نقل کرده

است، وقتى سلطان محمود، اياز را به غالم خصوصى خود پذيرفت، 

داستانهايى دارد. عالقه مخصوصى از اين غالم نسبت به خود دريافته بود که 

 ش گردانید.و همه کاره خود ب و دربان ويژهاو را مقرّ

حسودها و دشمنها نیز ناراحت بودند که چرا غالمى اين قدر مقرّب سلطان 

باشد لذا مرتّب در مقام سعايت بودند. روزى به سلطان گزارش دادند که 

هاى تو را دزديده و در محلى ذخیره کرده و خیالهايى اياز، ذخاير و گنجینه

است و هیچ کس را هم  در آن همیشه قفلرا معین کرده و اى دارد، حجره

شود و آيد، وارد مىدهد، فقط خودش هر از چندى تنها مىبه آن راه نمى

 آنچه را

______________________________ 
»ال يملك لنفسه نفعا و ال ضرّا و ال موتا و ال حیاة و ال نشورا«، )مفاتیح  -(1)

 عصر(.الجنان، تعقیبات نماز 

کند، خارج شده و دوباره در را قفل مىکند و سپس مىدزديده ذخیره 

 خواهد خزينه را خالى کند!!مى

کرد ولى براى اينكه به آنان هم بفهماند، دستور داد تا سلطان باور نمى

مأمورين بروند در را بشكنند و هر چه يافتند بیاورند. وقتى که وارد شدند 

( و پوشیده)که سابق مى ، لباس و کفش خارکنىديدند هیچ چیز جز چاروقى

 اى در آنجا نیست.پوستین کهنه
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 حفار آوردند و کندند، هر چه حفر کردند چیزى نیافتند، به سلطان گفتند:

سلطان، اياز را احضار کرد و پرسید علت اين کار چیست؟ چرا يك حجره را 

اى، متهم اى و در آن را قفل کردهاختصاص به چاروق و پوستین داده

 دهى.خودت را مورد سوءظن قرار مىاينها چیزى نیست که گردى، مى

دهم: من اول يك اياز پاسخ داد: من حقیقتش را به سلطان گزارش مى

ام، براى خارکن بیشتر نبودم، حاال کارم رسیده به جايى که وزير سلطان شده

ام ره قرار دادهاينكه حال اولم يادم نرود، لباس زمان خارکنى را در اين حج

گويم: اى آورم و به خودم مىکنم و ياد خودم مىىر روز نگاهى به آن مو ه

اياز! تو همان خارکن هستى و اين لباست هست، حاال که لباس حضور 

پوشى وضع اولت را فراموش نكنى و غرور تو را نگیرد، مبادا خیانت و مى

 تجاوز کنى و ...

 رديد.سلطان شاد شد و اياز مقرّبتر گ

 22. فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ آموزنده است: اى فرد فرد مااين داستان بر

هر کس هستى، اوّلت را نگاه کن، تو همان آب گنديده هستى، آخرت را نیز 

 شوى.ياد کن، قبرت را در نظر داشته باش که جیفه مى

 موش نكند کهامام امت چقدر تعبیر جالبى فرمود: »رئیس جمهور بايد فرا

______________________________ 
 .5طارق/  -(1)

ملت او را از پاريس آوردند. و نخست وزير بايد فراموش نكند که ملت او را 

 از زندان بیرون آوردند، مبادا مقام، آنان را فريب دهد«.

 
 .5طارق/  -(1)  22
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 فراموشى بدترين بالها

ن که آدمى خود اند: بدترين بالها »نسیان ذات« است، اياهل معرفت فرموده

و چیست، کجا بود و کجا هست و  23ه کیستکند و فراموش نمايد کرا گم 

اش سرگرم امورى باشد که خارج از ذاتش هست و کجا خواهد رفت؟ همه

ربطى به حقیقتش ندارد، سرگرم به مال دنیا و جاه و انواع سرگرمیها شود، 

تمام دنیا سرگرمى است، مال و جاه و رياست و شهوتش، زرق و برقش آدمى 

از کار ديگر بازش دارد و به فكر  کند تاکند، مشغولش مىگرم مىرا سر

شود. افتد، به اوضاع دنیا، شهرت، تقدم و جلو افتادنها سرگرم مىخودش نمى

ايد بسیارى از دخترهاى کند. ديدهبه يك بارك اللّه و آفرين هر کارى مى

د روزنامه هفده ساله چگونه با يك تبلیغ تو خالى گروهكها حاضران -شانزده

ها بیندازند يا بعضى از پسرها را هايشان را در خانهمیهبفروشند و شبها اعال

 دهند.اى فريب مىچگونه با يك جمالت فريبنده

 خضوع، تنها براى خدا

آدم در برابر هیچ موجودى غیر از خداوند نبايد خضوع کند سجده و 

و نیازمند به خدا خضوع بايد تنها براى خدا باشد. همه از جهت بنده خدا 

نیاز د: »اى مردم! شما همه نیازمند به خدا هستید و خدا بىبودن يكسانن

 24است«.

______________________________ 
 (.19)حشر/  نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ، -(1)

 (15)فاطر/  الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ، يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ -(2)

 
23  (1)-\i ،َنُسوا اللََّه فَأَْنساُهْم أَنْ ُفَسُهْم\E /(.19) حشر 
24  (2)-\i ،يا أَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقراءُ ِإََل اللَِّه َو اللَّهُ ُهَو اْلَغِِنُّ اْلَِْميُد\E /(15) فاطر 
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اى بر ديگر طبقات برترى ندارد، میزان برترى نزد خدا، تقواست؛ هیچ طبقه

معنا ندارد فردى تابع و اسیر فرد ديگرى گردد آن هم صرف هواپرستى، 

 شود؟ر مىذلّتى از اين باالت

 آزادى در پرهیزگارى است

ق فرمايد: »فانّ تقوى اللّه ... عتغه مىامیر المؤمنین علیه السّالم در نهج البال

 25من کلّ ملكة«.

هر کس راه تقوا را پیش گرفت، آزاد است و محكوم نفسش نیست. غیر اهل 

 گردد.تقوا براى خواسته نفسش ذلیل و خاضع مى

بینید که اگر پرده عقب رود، مى -اعلى اللّه مقامه -به فرموده شیخ بهائى

کند؛ همان سگ کند، براى سگى خضوع مىانسان پیش روى سگى سجده مى

 نفس.

خواهد رئیس شود چقدر بايد زير بار ذلّت برود. محمّد رضاى معدوم را مى

ايد به فرموده امام امت، عكسش را با رئیس جمهور آمريكا فراموش نكرده

گونه به حالت ذلّت در برابر او ايستاده است چون ذلیل سلطنت ديدم که چ

تواند سوار باشد لذا زير بار ون وابستگى به آمريكا، نمىبیند بداست و مى

 رود.از اجنبى مى هرگونه ذلّت و اطاعت

 اگر کسى از زير بار ذلّت نفسش آزاد شود، راستى که زندگى مال اوست.

اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود: »المحیى همان تعبیر رسول خدا صلّى 

و مردن هم مردن  ندگى شماست؛ زندگى، ز26محیاکم و الممات مماتكم«

 
 .230هنج البًلغه صبحى صاحل، خطبه  -(1)  25
 .27، ص 19حبار األنوار، ج  -(2)  26
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کند، نه مال، نه جاه و نه شهوات، شما، اى کسانى که چیزى شما را ذلیل نمى

 آزاديد. اسیر چیزى نشديد، تنها در

______________________________ 
 .230حى صالح، خطبه نهج البالغه صب -(1)

 .27، ص 19بحار األنوار، ج  -(2)

ده حافظ م »اللّه« است. چقدر خوب سرويك جا سر فرود آورديد و آن ه

 شیرازى:

 هواس سلطنتم بود، خدمت تو گزيدم  خیال خواجگیم بود، بندگى تو کردم

 

بزرگ خواجه مطلق، عبد اللّه است، هرکس بنده خدا شد، سلطان حقیقى و 

واقعى است. زندگى، زندگى اوست و ديگران به صورت زنده و مرده 

 اند.حقیقى

 باطنش قهر خدا عزّ و جل  فر پر حللن گور کاظاهرش چو

 

 چهارده سوگند براى اهمیت تهذيب نفس

تهذيب نفس يعنى آزاد ساختن آن، يعنى نفس را از قید هواها و هوسها 

 رهانیدن.

گونه تأکید نشده، چهارده سوگند در قرآن مجید ايندر هیچ مطلبى در 

. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها* وَ قَدْ وَ ضُحاها .. وَ الشَّمْسِ فرمايد:سوره شمس ياد مى

از بس مهم است خداوند به موجودات عظیم و مخلوقهاى  27خابَ مَنْ دَسَّاها

 
 .10 -9و  1مشس/  -(1)  27
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فرمايد که هر کند آن وقت، مطلبش را بیان مىبزرگ خود سوگند ياد مى

آينه کسى تزکیه نفس کرد، رستگار شد و در دنیا و آخرت، سعادتمند و داراى 

ت طیّبه است. واى بر کسى که نفسش را مهار نكند بلكه او را رها ساخته به حیا

 شهوتى روى آورد تا به جايى برسد که ديگر نتواند آن را لجام نمايد. هر

پس بايد سعى کنیم خودساز شويم، اهمیت دهید حقايق را، سعى کنیم انسان 

بنديم. و خالصه گويیم به کار بندوبارى بیرون آيیم، آنچه مىشويم، از بى

فراموش  بحث امروز اين شد که بايد رشته تفكر را در مبدأ آفرينش خود

نكنیم تا عالوه بر آشنايى به علم و قدرت خداوند، از غرور و خودبینى خويش 

 نیز بكاهیم.

______________________________ 
 .10 -9و  1شمس/  -(1)

 جلسه دوّم: لزوم تفكر در خلقت انسان

بَیْنِ الصُّلْبِ وَ لْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ ظُرِ افَلْیَنْ

 28رَجْعِهِ لَقادِرٌ. التَّرائِبِ* إِنَّهُ عَلى

 قوه عقل براى تعقّل و انديشه

اى که خداى تعالى در بشر قرار داده رشته بحث در لزوم تفكر بود. هر قوه

ه است و الزم است هر شخصى، آن قوه را به کار است، براى غايت و نتیج

خودش را از خیرات و برکاتى که توسط آن بیندازد. وگرنه مسئول است و 

رسد، محروم کرده است. قوه عاقله، تعقل و تفكّر، بزرگترين قوه به او مى

نعمتى است که خداوند به بشر داده است و بزرگترين امتیاز انسان از حیوان 

 است.

 
 .8 -5طارق/  -(1)  28

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   27   اخالق اسالمى

 

، به اعتبار 29فرمايد: »هر آينه انسان را گرامى داشتیم«ه مىمجید ک در قرآن

 قوه عاقله است که اگر انسان آن را به کار انداخت، به آن سعادتى کههمین 

______________________________ 
 .8 -5طارق/  -(1)

 (.70)اسراء/  وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ ...، -(2)

رود و در خشكیده و از بین مىرسد وگرنه آن قوه، برايش آفريده شده مى

 رسد.اسفل السافلین نیز مىنتیجه، گاهى انسان تا 

شود، از قول اهل در سوره »تبارك« راجع به اينكه چرا اين بشر جهنمى مى

داديم يا تعقل و فرمايد: »گفتند اگر ما گوش به اندرز مىجهنّم اين گونه مى

 30شديم«.وزخ نمىکرديم، از اهل دتفكر مى

آفريده شده تا به برکت اين »فلینظر« يعنى حتما بايد بشر تفكر کند که از چه 

تفكر، خداى خود را بشناسد و بفهمد چگونه از قطره آبى گنديده، چنین 

دستگاههاى عظیمى آفريده است. از نطفه به علقه و سپس مضغه و پس از آن، 

رويد و خداوند پس از ن مىبندى، آن گاه گوشت بر آاستخوان و صورت

فرمايد. و انسان وقتى به اين عالم مى تكمیل، نفس ناطقه و روح را به آن افاضه

 آمد و به حد عقل رسید، الزم است فكر کند که من چه بودم و چه شدم.

 پديده بدون پديد آورنده محال است

يده شود چیزى خود به خود پیدا شود؟ قطعا هر آفرنخستین تفكر: آيا مى

 اى دارد.اى، آفرينندهشده

 
29  (2)-\i ،... َو َلَقْد َكرَّْمنا َبِِن آَدَم\E /(.70) اسراء 
30  (1)-\i ،ِعرِي  (.10) ملك/ E\َو قالُوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل ما ُكنَّا ِف َأْصحاِب السَّ
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فرمايد: اين معنا، يعنى المحجه« مىمرحوم سید بن طاووس در کتاب »کشف 

خواهد، فطرى بشر است. انسان از همان ايامى اى پديد آورنده مىهر پديده

فهمد هر أثرى که فعلیّت پیدا کرد و رسد، مىکه به حد تمیز و شعور مى

 اى دارد.ا شد، حتما پیدا کنندهتحقّق خارجى يافت، يعنى پید

ساله، نشسته است و از پشت سرش به طورى سه  -زنند که اگر بچه دومثال مى

 که متوجه شما نشود، چیزى جلويش بگذاريد، پیش از آنكه بچه به

______________________________ 
 (.10)ملك/  حابِ السَّعِیرِ،وَ قالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنَّا فِی أَصْ -(1)

کند و به دنبال شخص ده آن نگاه مىء دست دراز کند، به آورنسوى آن شى

فهمد اين چیزى که اينجا نبود و پیدا شد، حتما گردد چون مىآورنده مى

 خواهد.اى مىپديد آورنده

 اى دارد، فطرى و از بديهیّات اوّلیهاى قطعا پديد آورندهاين که هر پديده

ه پر شود، اگر پديداست و خصوصیات پديد آورنده از خود پديده معلوم مى

اش بسیار دانا، شود پديد آورندهاز اعمال علم و حكمت باشد، معلوم مى

 حكیم مطلق و تواناى محض است.

اگر کسى بگويد »ساعت« خودش درست شده يا حیوانى آن را درست کرده 

است ساعتى که اين طور منظم کار  پذيرد؟ بديهىاست، آيا کسى از او مى

م متصل و هر کدام کارى را انجام کند، چرخهاى کوچك و بزرگ به همى

باشد، اى است که از علم و قدرت برخوردار مىدهد، حتما داراى سازندهمى

 البته در حد خودش.
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دانش و توانايى پديد آورنده از خود پديده معلوم است اگر انسان در بدن 

بیند از مغز سر تا پنجه پايش يك رگ يا عصب بدون د مىخود دقت کن

 ه وجود ندارد بلكه همه آنها داراى حكمت و مصلحت هستند.حكمت و فايد

 ناخن، براى دفع فضوالت و تكیه انگشت

براى نمونه به يكى دو مورد از اعضا که کمتر به آن توجه داريم، اشاره 

که فضوالت و زيادتهاى غذايى  نمايم: از جمله اجزاى بدن، »ناخن« استمى

خورد و جزء بدن درد کار بدن نمىشود چیزهايى که به است که مصرف مى

شود، به صورت مدفوع و موهاى بدن و بخش ديگر به صورت ناخن، دفع نمى

 گردد. حكمتش چیست؟ اين صورت ناخن و اين استحكامش براىمى

اين استحكامش چیست؟ چندين حكمت برايش ذکر شده، اين ناخن با 

 اى است براى سرانگشت.تكیه

انسان توسط انگشتان دستش خیلى از کارها را انجام دانید، طور که مىهمان

وبیش سنگین است، نیاز گذارد و کمدارد و مىدهد، چیزهايى را که برمىمى

آيد، اگر ناخن نباشد و تكیه نداشته باشد، به تكیه دارد، فشار به انگشتها مى

تواند چیز سنگین را بردارد لذا وقتى ناخن خودتان را از بیخ نمىانسان 

کنید، حاال گیريد، در برداشتن چیزهاى سنگین احساس ناراحتى مىمى

اى است و مرتبا آن را مالحظه کنید اين ناخن که يك عضو پیش پا افتاده

 اندازيم، چقدر خاصیت در آن نهفته است؟!دور مى

 کارهاى پا گودى وسط پا براى راحتى

یم هندى که حديثى در جلد چهاردهم بحار االنوار است که يك نفر حك

موحّد و مسلمان نبود به مدينه آمد و خدمت حضرت امام صادق علیه السّالم 

رسید. در اثناى صحبت، حضرت عنوان فرمود که چرا وسط پاها فرورفتگى 
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ن سؤال حضرت، فرو داند اما از ايدارد؟ قبال حكیم مدعى بود همه چیز را مى

 دانم خودتان بفرمايید.ماند و عرض کرد نمى

صه فرمايش امام آن است که فرمود: اگر همه سطح پا يكسان بود، راه خال

نمود ولى چون وسط آن مقدارى گود است لذا راه رفتن رفتن مشكل مى

فرمايد: سنگى که روى زمین افتاده است زند و مىآسان است. مثالى هم مى

اى از اين سنگ خواهند آن را بلند کنند زحمت دارد ولى اگر گوشهاگر ب

رآمدگى داشته باشد، بلند کردن آن با اهرم آسان است به قسمى که از ب

آيد. خداوند کف پا را برآمده قرار داد تا مردم به عهده يك نفر هم برمى

 سهولت بتوانند راه بروند و حرکت کنند.

 داند؟آيا آنكه آفريده نمى

د؟ آيا مادّه است؟ آيا آيا آفريننده اين بدن علم ندار 31ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ... أَ

 پذيرد؟!وجدانت مى

اند خدا را گويد ما همه جا که رفتیم و حتى به کرات ديگر نیز که رفتهمى

اند. خودت بايد بفهمى و عقلت را اند او را نديدهاند، هر جا گشتهنديده

ايى تو و ديگران تا چه حد است؟ چشم حیوانى که در قاضى قرار دهى. بین

مشترك است، ماده بین و جسم بین است آن هم جسم مرکب تمام حیوانات 

تواند ببیند، پس تواند ببیند و جسم لطیف مثل هوا را نمىو کثیف را مى

شوى؟ هوايى که بر کره خاك، محیط چطور هر چه را نديدى، منكر مى

بیند ولى لى از بس لطیف است، چشم آن را نمىاست و جسم مرکب است و

شود و توقع نداشته باش آن را ببینى. يا لیوان تمیز و شود، تنفس مىحس مى

شود. خالصه در ديدن، پر از آب صاف، از لیوان خالى تشخیص داده نمى

توانى منكر قوه برق شوى؟ ها و عدم موانع متعدد شرط است آيا مىمقتضى

 
 .41ملك/  -(1)  31
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بینى؟ هیچ وقت عقل بینى؟ آيا نفس خودت را نمىا نمىدر حالى که آن ر

 ر که و هر چه را نديدم، پس وجود ندارد.گويد هنمى

 برهان ساده براى معاد

نسبت به معاد هم پس از تفكّر در اين دستگاه عظیم  32رَجْعِهِ لَقادِرٌ إِنَّهُ عَلى

 داشت؟گردد، آيا کسى که اين دستگاه عظیم را آفريد، غرضى نحاصل مى

 اين همه نكات حكمت و علم که در اين مخلوقات بكار رفته براى چیست؟

______________________________ 
 .14ملك/  -(1)

 .8طارق/  -(2)

براى همین دو روزه زندگى دنیاست که بخورد، بخوابد، مثال آفرينش انسان 

م شود؟ تولید مثل کند و دفع نمايد، شهوترانى و خشم بورزد و بمیرد و تما

 اين کارى بیهوده است:

»آيا گمان کرديد شما را بیهوده آفريديم و شما به سوى ما بازگشت 

 33کنید؟!«.نمى

بیهوده خواهد بود، بخورد و  راستى اگر معاد نباشد، دستگاه آفرينش، لغو و

خالى کند که هر کدام غايت براى ديگرى شود: بخورد که خالى کند و 

 دور است و غیر عقاليى.خالى کند که بخورد، اين 

کرد که بايد سراى و عوالم اگر وحى هم نبود، آدمى طبق عقلش حكم مى

عالم، ديگرى باشد تا انسان براى آنجا آفريده شده باشد وگرنه خود اين 

 
 .8طارق/  -(2)  32
33  (1)-\i ،ا َخَلْقناُكْم َعَبثاا َو أَنَُّكْم إِلَْينا َّل تُ ْرَجُعوَن  (.115) مؤمنون/ E\أَ َفَحِسْبُتْم أمنَّ
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منزل و مقصد اصلى براى بشر نخواهد بود، آن هم با اين همه ناماليمات و 

ها و گرفتاريها، ابتال به حسد حاسدين ناراحتیهايى که در آن است؛ انواع بیماري

و شرّ اشرار، پس بايد عالم ديگرى باشد که آنجا سعادت و خوشى مطلق باشد 

 باشد.طن حیوان است و وطن انسان، آخرت مىاينجا و

شود انسان پس از خاك شدن و تحوالت گوناگون، پرسند چگونه مىمى

 إِنَّهُ عَلى فرمايد:کر مىدوباره زنده شود؟ پاسخش را در آيه تالوت شده، ذ

»به درستى که خداوند بر بازگرداندنش تواناست و دوباره آن را  رَجْعِهِ لَقادِرٌ؛

 آورد«.پديد مى

اى است از اصل قدرت و علم د، نمونهآنچه در عالم خاك وجود دار

هاى آن است و ما فرو خداوندى: »نیست چیزى مگر اينكه نزد ما خزينه

 »خزينه« در عالم غیب 34ا مگر به مقدار معلوم و معین«.نفرستاديم آن ر

______________________________ 
 (.115)مؤمنون/   إِلَیْنا ال تُرْجَعُونَ،أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ -(1)

 (.21)حجر/  إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُوَ إِنْ مِنْ شَیْ -(2)

کند؛ مثال يكى از خزاين است. قطراتى از آن در اين عالم ماده نشر پیدا مى

از آن در اين عالم ماده پخش شده اى غیبى الهى »بوى خوش« است که ذرّه

است، انواع رياحین و گلها و عطريات از آن جمله است. اصل خزينه، بوى 

باشد که اصل بهشت است، لّى اللّه علیه و آله و سلّم مىمحمد و آل محمد ص

ز بوهاى خوش دنیوى در محدوده معین و مشخصى است که از آن حد تجاو

تا زمان معیّنى معطر است، اما بوى  کند، از حیث مدت هم محدود ونمى

فرمايد: بهشت بنابر روايتى که از حضرت صادق علیه الساّلم رسیده است، مى

 اى است؟!رسد«، چه خزينهار سال راه، بوى بهشت به مشام مى»تا دو هز

 
34  (2)-\i  ٍْء ِإَّلَّ ِعْنَدنا َخزائُِنهُ َو ما نُ َنزِّلُهُ ِإَّلَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم،َو ِإْن ِمْن َشي\E /(.21) حجر 
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فرمايد: »مع الوصف، کسى که قاطع رحم ضمنا بقیه روايت هم نافع است، مى

شنود )يعنى تا چه رسد به اينكه به بهشت را هم نمىو عاق والدين شد، بوى 

 بهشت در آيد و از نعمتهاى آن برخوردار گردد(«.

 ندمنداى جاودانى بهرهپرهیزگاران از نعمته

، به 3536خداى تعالى نعمتهاى باقى را براى اهل تقوا آماده فرموده است

فرداى قیامت،  37باشندشرطى که به زمین نچسبیده و پیروى هوا را رها کرده 

آيد، غلبه معنا بر ، آنچه سرّش بود به صورت در مى38شودپنهانیها آشكار مى

ور است اما در قیامت شكل باطنى صورت است. صورت در عالم ماده مست

اى در جودى نمونهشود. راستى بشر معجون عجیبى است، از هر موآشكار مى

 از درندگى مانند گرگ و پلنگ و تواند آن را تكمیل نمايد:او هست که مى

______________________________ 
 (.133)آل عمران/  ... أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ، -(1)

 (.90)شعراء/  تِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ،زْلِفَوَ أُ -(2)

 (.176)اعراف/  ... أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ ...، -(3)

 (.9)طارق/  يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ، -(4)

خوارگى، مثل گوسفند و غیره و از شهوترانى همچون خوك و از از شكم

رسانى که در مالئكه ديگر خیرخواهى و کمك بازى، مانند روباه، از طرفحقه

تواند ن دنیاست مىاست در انسان نیز وجود دارد و انسان در مدتى که در اي

 اين جهات را تكمیل کند.هر کدام از 

 
35  (1)-\i ،ْت لِْلُمتَِّقَْي  (.133) آل عمران/ E\... أُِعدَّ
36  (2)-\i ،َو أُْزلَِفِت اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقَْي\E /(.90) شعراء 
37  (3)-\i ،... َأْخَلَد ِإََل اأْلَْرِض َو ات ََّبَع َهواُه ...\E /(.176) اعراف 
38  (4)-\i ،رائُِر  (.9) طارق/ E\يَ ْوَم تُ ْبَلى السَّ
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 تا کدام جنبه را تقويت کند

شود و از اينجا اگر انسان در زندگى، همتش شكم بود، گوسفند کامل مى

و نه کمالى، باطنش بهیمه و انعام است رود، نه معرفتى دارد مى

نمايد يا در  تواند خشم و سبعیت و درندگى را تكمیلکه مىطورىهمان

بگذرد و يا اگر رياست طلبى و علوّ بخواهد، پلنگى شهوترانى از خوك نیز 

گويند اگر پلنگ در کوه يا دامنه آن شود که در تكبّر نمونه است. مىمى

کند و او را ى باالى سرش حرکت کند، حمله مىباشد و انسانى يا حیوان

درد چون حاضر نیست. باالى سرش ديگرى را ببیند. امّا اگر پايین پايش مى

طلبى و علوّ، کارش به سنه نباشد، خطرناك نیست. آدمى در رياستباشد، و گر

رسد که براى جلوگیرى از پیشرفت رقیبش، حاضر است به طرف جايى مى

مه آبرويى يا بدنى بزند تا او عقب مانده و خودش پیش مقابل، هرگونه صد

جويى داشته برود. حتى مدرس هم اگر علو بخواهد و بر شاگردانش برترى

 طور است.او نیز همینباشد، 

اى در بشر قرار داده شده، اگر انسان توانست خالصه از هر موجودى نمونه

طالب شهرت نبود، خودش را کنترل کند و نخواست خود را جلو بیندازد و 

امید رستگارى برايش هست. به قدرى نفس آدمى پست است که گاهى براى 

اندازد براى اينكه هايى مىمهلكهيك آفرين و بارك اللّه، خودش را در چه 

 بگويند او اين کار را کرده است.

 داردحرص، انسان را به هر جنايتى وا مى

بعضى از حیوانات آشكار  گردد، اندوخته کردن درگاهى انسان حريص مى

« در تأمین آتیه، نمونه است. اگر بشر هم حريص شد است، خصوصا »مورچه

ا پهلوى، میلیونها پول را به خارج گذرد محمد رضاز موش و مورچه هم مى

فرستد، وقتى او را بیرون کردند به دردش بخورد، اين صفت پستى است مى
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ى، گرانفروشى، غش و ... انصافورزى، چپاولگرى، بىکه موجب خیانت

 39دارد«.کند مالش او را نگه مىشود »انسان خیال مىمى

شود. و یرد و انسان مىگشود که راه مالئكه را پیش مىکسى هم پیدا مى

راستى مشكل است، »ملّا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشكل!« انسان بايد 

اول و آخر سعى کند خدمت کند، علوّ نخواهد، خدمت خلق را بخواهد، 

 خود را فراموش نكند که اولش نطفه و آخرش الشه مردار است.

رفت و دو پیراهن  ايد که على علیه السّالم به اتفاق »قنبر« به بازارشنیده

خريد، آنكه بهتر بود به غالمش قنبر داد. قنبر عرض کرد: »شما موالى من و 

کنم که خودم خلیفه مسلمانان هستى«، حضرت فرمود: »من از خدا شرم مى

را بر تو ترجیح دهم و مقدم بدارم«، هم على علیه السّالم مخلوق است و هم 

ه باشد، خدا به او داده است. از جهت قنبر. اگر على علیه السّالم مقامى داشت

هايى است که شیعیان على علیه آفرينش، هر دو مثل هم هستند، اينها نمونه

ر ديگران برترى نجويند، بايد هر فردى السّالم بايد سرمشق خود قرار دهند ب

 نسبت به فرد ديگر، حالش چنین باشد.

ديگرى را طلب  علو و برترى بر ديگران را نخواهد؛ راحتى خود و زحمت

 نكند، جورکش و زحمتكش و خدمتگزار ديگران باشد. راحت ديگران را

______________________________ 
 (.3)همزه/  دَهُ،يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَ -(1)

بخواهد، هر چند خودش در زحمت باشد نه بر عكس که راحت خود و 

 زحمت ديگران را بخواهد.

 

 
39  (1)-\i  ََْسُب َأنَّ مالَهُ َأْخَلَدُه،َي\E /(.3) مهزه 
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 داشتن زاير حسین )ع(پاداش گرامى 

در نجف اشرف، بعضى موثقین از يكى از شاگردان مرحوم آخوند مال 

 کرد ايشان وقتى بر استاد خودقلى که از مجتهدين نجف بود، نقل مىحسین

فرمايد: ديشب چه عملى از شما سر شود، استاد مىمرحوم آخوند وارد مى

ار کردى؟ عرض فرمايد: نصف شب چكکند هیچ چیز، مىزده؟ عرض مى

شود، حاالت فرمايد: نمىکند کارى نكردم، خواب بودم. آخوند مىمى

 ديشب خودت را براى من بگو.

بال براى زيارت غديريه امیر گويد: ديشب چند نفر میهمان داشتیم که از کرمى

الم آمده بودند. اطاق هم کوچك بود، پس از شام همه در المؤمنین علیه السّ

ام احساس سنگینى بوديم، نزديك نصف شب، بر سینه يك اطاق خوابیده

کردم، نفسم تنگ شده بود، از ناراحتى بیدار شدم، ديدم يكى از میهمانها در 

 ینه من انداخته است.خواب غلتیده و پاهايش را روى س

خواستم پاهايش را عقب بزنم فكر کردم او میهمان و زاير حسین و اهل علم 

؛ میهمان را گرامى بداريد«، 40ده: »اکرموا الضّیفباشد و پیغمبرمان فرمومى

 من تحمل زحمت کردم تا خودش به طبع خود، پاهايش را بردارد.

من در تو از عمل ديشب  مرحوم آخوند فرموده بود به خاطر همین است که

ه سابقه نداشته است، خیال کردى کار کمى انجام کنم کنورى مالحظه مى

 اى؟داده

______________________________ 
 .370، ص 70بحار األنوار، ج  -(1)

 

 
 .370، ص 70حبار األنوار، ج  -(1)  40
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 آرزو دارم گلى گر نیستم خارى نباشم

ر چند آدم بايد سعى کند تا ديگرى راحت باشد نه اينكه راحتى خود بطلبد ه

نه  ديگرى در زحمت واقع شود. سعى کند بارى از دوش ديگرى بردارد

افتاده را بلند کند نه يك نفر را بیندازد، اينكه بارى بر دوش ديگران بگذارد. 

سعى کند به ديگرى آبرو دهد نه اينكه آبروى کسى را بريزد، بكوشد 

فت مالئكه و اى را سیر کند نه اينكه نان کسى را ببرد. از میان صگرسنه

 تواند دنبال کند.حیوان، انسان هر کدام را مى

ئكه کارش خیررسانى و خواهد به ديگرى خدمت کند، امّا مالحیوان نمى

 رحمت است.

خالصه در اينجا هر طور خودت را ساخته باشى در آنجا هم همان طور 

در خواهى شد. اگر در اينجا خود را گرگ، روباه و بهیمه ساخته باشى، قهرا 

آنجا نیز به همین صورت خواهى شد، اگر اينجا ملك شدى، آنجا هم ملك 

 ملكوت علیا و بهشت نیست.هستى و تا ملك صفت نشوى، جايت در 

 41آيندانسان تا با مالئكه سنخیت پیدا نكند، فوج فوج مالئكه به زيارتش نمى

شب اول قبر و بعدش در عوالم ديگر، حشر انسان به همان صورتى خواهد 

 بود که سنخیت پیدا کرده است.

 بشیر و مبشر، همان نكیر و منكرند

آيند، آنان به نام رسى مرده مىايد شب اول قبر دو ملك براى بازپشنیده

 »نكیر و منكر« مشهورند. »منكر«، از ماده »نكر« به ضم نون به معناى

 
41  (1)-\i ،َو اْلَمًلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعلَْيِهْم ِمْن ُكلِّ باٍب\E /(.23) رعد 
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______________________________ 
 (.23)رعد/  عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ، وَ الْمَالئِكَةُ يَدْخُلُونَ -(1)

و منكر« براى ناخوشايند و به معناى ضرر زننده و ناراحت کننده است. »نكیر 

کیست؟ براى کسى که آدم نشد و مرد. اما براى کسى که آدم شد، ديگر 

 دهند.»نكیر و منكر« نیستند بلكه بشیر و مبشرند که مژده مى

أر عینی مبشّرا و  و ادرأ عنّی منكرا و نكیرا ودر دعاى »ماه رجب« است که: »

منما بلكه بشیر و مبشّر را به من بشیرا؛ خدايا! شب اوّل قبر، نكیر و منكر را به من 

 بنما«.

پس دو ملك بیشتر نیست، براى شخص مؤمن که اينجا خود را اصالح کرده 

ت، کسى »بشیر و مبشّرند« و براى غیر آنان »نكیر و منكرند«. دست خودت هس

 42در آنجا سر و سامان آماده ندارد.

الساّلم رسیده است،  در اين زمینه اشعار جالبى منسوب به امیر المؤمنین علیه

پس از مرگ، هرکس سر و سامانش همان است که در اينجا ساخته، تا چه 

کند، اگر سعه اى براى خودش ساخته باشد، دو وجب يا تا چشم کار مىخانه

باشد، هیچگونه ضیق و تنگى برايش نیست، سعه آدمى پس  وجودى پیدا کرده

 از مرگ، تابع سعه صدرش در اين عالم است.

***______________________________ 

(1)- 

 
42  (1)- 

 اَّل اّلىت كان قبل املوت بانيها   ال دار للمرء بعد الموت يسكنها

 و ان بناها بشّر خاب حاويها   ا نهفان بناها خبري طاب مسك
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 اال الّتى کان قبل الموت بانیها  ال دار للمرء بعد الموت يسكنها

 و ان بناها بشرّ خاب حاويها  فان بناها بخیر طاب مسكنها

 وضوع نبوت و شريعت، انسان استوّم: مجلسه س

چندم تكرار فرمود که براى بار  -اطال اللّه عمره -در اين هفته، امام خمینى

ها نیز بايد مهذّب شوند که دانشگاهیان و جوانان عزيز بايد مهذّب شوند، طلبه

اگر تهذيب نباشد، مضر و مفسدند. براى اجتماع نفعى نخواهند داشت، غیر از 

ى و طلبه، هرکس فاسد شد، فسادش کم است لیكن طبیب و مهندس دانشگاه

اه يا مدرسه، بیرون آمدند عالوه بر اينكه يا مجتهد اگر مهذّب نشده از دانشگ

اى که ملّت ما ديده از باشند همان طورى که هر صدمهفاسد مفسد هم مى

توده  ها به او رسیده است. و اماها يا مدرسه ديدهدست همین دانشگاه رفته

اند، اگر مهذّب نشوند فاسدند، ولى به ملت که اين مراحل را طى نكرده

 ه مفسد نیستند.اندازه آن دو دست

اساس و موضوع دين و شريعت همه پیغمبران، »انسان« است، موضوع قرآن، 

تزکیه و تهذيب انسان است؛ اينكه انسان خودش را بشناسد و آفات نفسش را 

 برآيد. دريابد و در پى اصالح آن

 پاکى از خوى حیوانى و خودشناسى

 خويهاى تهذيب به معناى »پاك کردن« است پاك کردن از چه؟ از

حیوانى، از عادات حیوانى که اگر انسان از خويهاى حیوانى پاك شد، 

فهمد که حقیقتش روح است و مال عالم ديگرى شناسد و مىخودش را مى

کند، تقوا را احساس مسؤولیت مى است و به آنجا بايد برود. نسبت به خود

 شود.کند، مقیّد و مسؤول و متعهّد مىرعايت مى
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داند، هاى حیوانى باقى است، آدمى خودش را نیز حیوانى مىتا وقتى خوي

حقیقتا هم حیوان است. حرص و بخل، کینه و نفاق، علو و خشم ... اينها همه 

باشد، محال است خويهاى حیوانى است. هر بشرى که اين عادات در او 

حقیقت خودش را بشناسد و بفهمد که مال اين عالم نیست، بلكه براى عالم 

آفريده شده، مانند ماديگراها و کمونیستها که در اثر خويهاى حیوانى، ديگرى 

 دانند.خودشان را با حیوانات يكى دانسته و مرز حیات را مرگ مى

 ديگران براى تو و تو براى خدا هستى

طور که حیوانات آزادند، بشر نیز بايد گويد همانا مىيگرا صريحانسان ماد

خويش تنزّل کرده است! که خود را با حیوان آزاد باشد! چقدر در شناسايى 

بلكه  43اند.که چهار پايان براى بشر آفريده شدهپندارند درحالىيكى مى

 44ست.خداوند آنچه در زمین است، براى بشر آفريده و مسخّر او گردانیده ا

مرتبه انسان فوق ماده و ماديات و طبیعت است. تمام مواد براى بشر، و بشر هم 

اى که برايش و براى رسیدن به ملكوت علیا و مقامات عالیه 45ستبراى خدا

 46تدارك شده است، نعمتهايى که از حقیقتش کسى آگاه نیست.

______________________________ 
 (.5)نحل/  لَكُمْ ...، وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها -(1)

 (.20)لقمان/  ... سَخَّرَ لَكُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ ...، -(2)

 »خلقت االشیاء الجلك و خلقتك الجلى«، )مضمون حديث قدسى(. -(3)

 (.17)سجده/  فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ ...، -(4)

 
43  (1)-\i ،... َو اأْلَْنعاَم َخَلَقها َلُكْم\E /(.5) حنل 
44  (2)-\i ،... ماواِت َو ما ِف اأْلَْرِض َر َلُكْم ما ِف السَّ  (.20) لقمان/ E\... َسخَّ
 » خلقت اَّلشياء َّلجلك و خلقتك َّلجلى«،) مضمون حديث قدسى(.-(3)  45
46  (4)-\i  ًَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس ما أُْخِفَي ََلُْم ِمْن قُ رَِّة أَْعُْيٍ ...،ف\E /(.17) سجده 
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يقین دانست که انسان غیر اين بدن است تا نخست بايد به يب نفس، براى تهذ

اى دارد و آن نیز از عالم مجرّدات است؛ وقتى انسان نفهمیده که نفس ناطقه

آيد؟! لذا براى تجرد چگونه در صدد شناختن عیبها سپس مداواى آنها برمى

 شود.نفس، بیاناتى به زبان ساده عرض مى

 ارد؟چرا بدن مرده احساس ند

روح و نفس ناطقه است، اين گوشت و پوست و رگ و  آنكه ادراك دارد،

استخوان، مرکب و آلت براى »روح« هستند، چشم و گوش و زبان، وسیله 

ديدن و شنیدن و گفتن روح هستند، نه اينكه از خود اين اعضا کارى برآيد 

ن میرد، بدنش احساس ندارد. اگر اين زباوگرنه چرا موقعى که شخص مى

ان االغ و شتر که چند برابر زبان بشر است، پس بايد گوشتى، نطق داشت، زب

نطق آنها بیشتر باشد، پس خود اين زبان گوشتى، چیزى نیست که قدرت بیان 

 داشته باشد بلكه تنها يك وسیله است.

»چشم«، جز مختصر پیه، چیزى نیست که اشیا را تشخیص بدهد، يا گوش جز 

گويد، ه »نفس« است که مىنوايى داشته باشد، بلكماده، چیزى نیست که ش

بويد و اين زبان و چشم و گوش فقط چشد و مىشنود، مىبیند، مىمى

 اند.وسیله

 احاطه علمى دلیل بر تجرد نفس

آدمى بايد اين معنا را دريابد که »من« محیط بر اين بدن، خود بدن نیست؛ 

ندارد؛  لم ماده احاطه و اطالعزيرا ماده علم ندارد، هیچ جزئى از اجزاى عا

برگهاى درخت از يكديگر اطالعى ندارند، انگشت دست از ساير انگشتها 

خبر است و خالصه هیچ جزء مادى به ساير اجزاى ماده، احاطه ندارد؛ بى

چون همه در عرض هم هستند و از اين جهت مساويند، لیكن »من« از سر تا 

 پايم
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فهمم. »من« کیستم پايم فرو رود فورا مىآگاهى دارم، اگر سوزنى به کف 

شوم. آنكه که اگر کوچكترين چیزى به بدنم تماس پیدا کند آگاه مى

شود، اگر جايى از بدنش زخم شود، در مقام عالجش خوابد و بیدار مىمى

 کند؛ پس »من«، غیر از اين بدن هستم.آيد و همچنین بدن را اداره مىبرمى

 واداستعداد احاطه به تمام م

که خداوند در او استعداد احاطه به تمام مواد را قرار انسان موجودى است 

داند که فالن يابد و مىداده است، حتى علويات، حرکت کره ماه را درمى

روز در فالن ساعت و دقیقه و ثانیه در کجاى فضا قرار گرفته و موشك را رها 

و غیره با خبر است، سازد تا سه روز ديگر به ماه برسد، از کره زهره مى

وصیات کرات آسمانى و خواص موجودات زمینى، خشكى و دريايى را خص

 تواند بفهمد، اينها همه شاهدان »تجرّد روح« هستند.مى

خاك از هیچ چیز اطالعى ندارد؛ يعنى ماده به طور کلى محال است محیط 

اند توشود، احاطه علمى پیدا نمايد. پس آدمى چیزى است فوق ماده که مى

ش تا فرش احاطه پیدا کند. پس »من« يعنى ذات آدمى به همه مواد از عر

شود نه با ذات؛ يعنى خود غیر از اين بدن است، بدن با مرگ متالشى مى

آدمى يا به تعبیر ديگر براى »روح« مرگ نیست، چنانچه پیامبر گرامى اسالم 

 47بین رفتن. ايد نه براى ازفرمود: شما براى جاودانه بودن آفريده شده

مرز انفصال روح از بدن است نه مرز حیات روح، مرگ براى بشر به مرگ، 

منزله پیاده شدن از مرکب است، راکب وقتى به مقصد رسید از مرکب پیاده 

شود، لباس ماده که کثیف شود. به تعبیر امام علیه السّالم لباسش عوض مىمى

 و مزاحم

 
 (.249، ص 6قال رسول الّله) ص(:» ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء«،) حبار األنوار، ج  -(1)  47
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______________________________ 
)ص(: »ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء«، )بحار األنوار، ج قال رسول اللّه  -(1)

 (.249، ص 6

شود و لباس لطیف و غیر مادى، »بدنى مثالى« و »بدن بود، با مرگ عوض مى

اى که در قفس بود و در قفس باز شد گردد. مثل پرندهبرزخى« جايگزين مى

در آن پرنده روح از ه السّالم است که و بیرون پريد. آرى، اين تشبیه امام علی

 گردد.قفس تن آزاد شده و به عالم وسیع ارواح، وارد مى

 خودفراموشى

هايشان را باور اند و هم هرکس که مغالطهکمونیستها، هم خودشان خفه شده

شود. کسى که خودش را حیوانى تصور کرد، مسؤولیتى براى کند خفه مى

ا هم حیوان است. اين در آلوده گرديد، واقعخودش نشناخت و به هر شهوتى 

 48شوند.اثر فراموش کردن خداست که در نتیجه خودشان هم فراموش مى

بايد برگردند و خودشان را بیابند، خوديابى هم پس از آن است که خويهاى 

شود و حیوانى از بین برود، تا آدمى راه حیوانات را رها نكند، انسان نمى

آيد تا وقتى وانى از کار درمىد و در آخر هم حیکنخودش را پیدا نمى

انسان در فكر اين است که زندگى پرزرق و برقى داشته باشد، دنبال جاه و 

رود و رياست، خودخواهى و قلدرى و استبداد بود، در خودش فرومى

نمايد، خودش را پیدا نكرده و حیوان است، هاى خودش را دنبال مىخواسته

گويند اسخ باشد، تناسخ، کفر است که مىرود و تنیوان مىنه اينكه در قالب ح

رود اين کسى که شرير است پس از مرگ، روحش در بدن شريرى ديگر مى

طور نیست بلكه خود اين ذات آدمى که حريص و بخیل است، صورتش 

رود، صورتش بدترين شكلهاست که حیوان است نه اينكه در بدن حیوان مى

 
48  (1)-\i ،... َنُسوا اللََّه فَأَْنساُهْم أَنْ ُفَسُهْم ...\E /(.19) حشر 
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، فرداى 49شوند«شان شناخته مىهاياران به چهرهفرمايد: »گنهكقرآن مى

 شود چكاره است.قیامت معلوم مى

______________________________ 
 (.19)حشر/  ... نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ ...، -(1)

 (.41حمن/ )الر يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیماهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّواصِی وَ الْأَقْدامِ، -(2)

هفته گذشته سؤالهاى متعددى در يادداشتهايى که به دست من دادند، 

شويم؟ و آيا به اند از آن جمله: »روز قیامت در چه سنى برانگیخته مىکرده

 شويم يا با اشكال مختلف؟ و ديگر آنكه:همین شكل که هستیم محشور مى

را در حال وبتش دن عقايم اين بآيا عدالت است گناهى که در جوانى کرده

 پیرى بچشد؟«.

 اما پاسخ قسمت اول از اين سؤال:

 روندمؤمنین، جوان به بهشت مى

هر چند اصل قیامت از روى دلیل عقل ثابت است، اما کیفیّت و خصوصیات 

داند و هیچكس به آن آگاه نیست، جز از طريق وحى و آن را کسى نمى

در اين زمینه رواياتى  باشد.سیده آنچه در روايات اهل بیت علیهم السّالم ر

سالگى و زنها  32شوند، مردها در سن وارد شده که بهشتیان، جوان محشور مى

مانند، در بهشت پیرى نیست، آنجا عالم سالگى و در همین سن هم مى 16

 ديگرى است که با اين عالم قابل قیاس نیست.

 کمال جوانىسرور است، سالگى اشاره به کمال بهجت و  16و  32ضمنا سنین 

 و قدرت که هیچ نوع فتور و سستى در آن راه ندارد، در اين سنین است.

 
49  (2)-\i  ُ ْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيماُهْم فَ ُيْؤَخُذ بِالنَّواِصي َو اأْلَْقداِم،ي\E /(.41) الرمحن 
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 شويم؟اما پاسخ قسمت دوم از اين سؤال که به چه شكلى وارد محشر مى

 اين را نیز بايد از طريق وحى و روايات ائمه علیهم السّالم آگاه گرديد.

 شوندبر صورتهايى مانند سیرتها محشور مى

شود پس شما تفسیر آيه شريفه: »در صور دمیده مى مى« در ضمنر »تفسیر قد

روايت کرده است که از رسول خدا صلّى اللّه علیه و  50آيید«.گروه گروه مى

 پرسندآله و سلّم مى

______________________________ 
 (.18)نبأ/  يَوْمَ يُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً، -(1)

 فرمايد:است يا مسلمین؟ حضرت مى اجع به کفاره اين آيه رک

شوند، برخى به صورت »راجع به مسلمین است که ده صف وارد محشر مى

اى کور و گروهى زبانشان را میمون و بعضى خنزير و گروهى وارونه؛ پاره

شوند در گروهى نیز محشور مى 51جوند و از آن چرك جارى است و ...مى

نمايند مانند ماه در شب چهارده، نورافشانى مىحالى که صورتهايشان چون 

 باشند و بر فراز اجتماع محشر، در حرکتند«.ملك مى

فرمايد: »جمال زن بهشتى نسبت به جمال حورالعین؛ درباره زنهاى بهشتى مى

 52مانند جمال حور است نسبت به زنان ديگر«.

شد، اگر شود تا باطنش چطور بااش محشور مىه هرکس بر طبق سريرهخالص

ز مالئكه دارد و اگر خوى »ملك« پیدا کرد، فرداى قیامت جمالى برتر ا

 
50  (1)-\i ،وِر فَ َتْأتُوَن أَْفواجاا  (.18) نبأ/ E\يَ ْوَم يُ ْنَفُخ ِف الصُّ
 يب، نوشته شده، به آجنا مراجعه شود.يد دستغمنت عرىب و ترمجه و شرح فارسى روايت، در كتاب شريف» معاد« از حضرت آيت الّله شه -(1)  51
 .299، ص 3من َّل َيضره الفقيه، ج  -(2)  52
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اى شد و خوى خشم و شهوترانى را در خودش پرورش داد، مصداق درنده

 فرمايد:همان روايت مشهور است که مى

ها و خوکها نسبت به د که بوزينهشون»مردمان به صورتهايى وارد محشر مى

کنند خودشان به قدرى وحشت دارند که آرزو مى آنان زيبايند از منظره

ن را در گودال جهنم جا دهند تا مردم آنان را در اين منظره زودتر آنا

 53نبینند. چقدر ناراحت هستند که دوزخ آسايشگاه نسبى براى آنان است«.

باشد، چنین است، سگ با دندان بلى کسى که خوى در زندگى داشته 

زند، باکى ندارد که با زبان و درد و نیش مىلم مىگزد اما او با زبان و قمى

 اشنوشته

______________________________ 
متن عربى و ترجمه و شرح فارسى روايت، در کتاب شريف »معاد« از  -(1)

 جعه شود.حضرت آيت اللّه شهید دستغیب، نوشته شده، به آنجا مرا

 .299، ص 3من ال يحضره الفقیه، ج  -(2)

الناس على صور يحسن عندها القردة و الخنازير«، )علم  حشر بعض»ي -(3)

 (.901، ص 2الیقین، ج 

آبروى کسى را بريزد و يا دلى را به درد آورد. خالصه در قیامت، شكل هر 

باطنش انسان  اش چه باشد، اگرباشد تا سريرهکسى مانند باطنش و ملكاتش مى

 گردد.بدترين صورتها محشور مى باشد در بهترين شكلها و اگر حیوان باشد در

اما پاسخ قسمت سوم از اين سؤال که پرسیدند: »گناهانى که در جوانى 

 ايم آيا عدالت است در حال پیرى عقوبت آن را تحمل کنیم؟!«.کرده

 
 (.901، ص 2» َيشر بعض الناس على صور َيسن عندها القردة و اخلنازير«،) علم اليقْي، ج -(3)  53
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 ن شده است.اگر عرض مرا دقت کرده باشید، پاسخ اين سؤال نیز روش

کنم و »من« بايد گوشت و پوست، آلت فعل نفس است. »من« گناه مى

تكب گناه شده و بدن، تنها وسیله و آلت بوده معذّب باشم، روح و ذات، مر

کند هر چند صدساله باشد، در است، لذا در »من« جوانى و پیرى، فرقى نمى

گى و هفتاد بیست سالگى، من، من است و گناه بیست سالگى و پنجاه سال

م بر روى گوشت و اش گناه من است و تكلیف خداوندى هسالگى همه

کند و با اراده کردنش ده مىپوست نیست بلكه بر ذات آدمى است که ارا

 جنبد، منتها با اين بدن.مى

 عقاب آخرتى غیر از عقوبت دنیوى است

م آخرت از جمله معارف راجع به معاد اين است که انسان بداند که عقاب عال

اندازند، و در زندان مىآورند مانند عقاب در دنیا نیست؛ مثال کسى را مى

شود با کشند؛ آنجا وضع ديگرى است، نمىناخنهايش را مثل زمان طاغوت مى

خواهم عنوان کنم. و عقوبتهاى دنیوى مقايسه کرد. بحث تجسّم اعمال را نمى

و خالصه هر چه بخواهیم  54کشدهمچنین آتشى که از خود شخص زبانه مى

ر کنیم، از عهده آن برنخواهیم جهنم و عذابهاى آن را در ذهن خود تصوّ

ته بايد بدانیم که آنجا مثل اينجا نیست و آمد، همین اندازه به طور سربس

کیفیت و خصوصیات آن هم از ضروريات مذهب نیست که دانستن و اعتقاد به 

 آن الزم باشد.

______________________________ 
 (.24)بقره/  اسُ وَ الْحِجارَةُ،فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّ -(1)

رود، خالصه پاسخ اين شد که عقوبت براى روح است و بدن مرتبا تحلیل مى

رسد، بدن امسال غیر از شود، بدل ما يتحلل مىبدنى که سلولهايش عوض مى

 
54  (1)-\i ،فَات َُّقوا النَّاَر الَِِّت َوقُوُدَها النَّاُس َو اْلِْجارَُة\E /(.24) بقره 
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عقوبت، ربطى به بدن ندارد عالوه بر اينكه بدن سال گذشته است و خالصه 

 ماند.بدن هم باقى نمى

 ل در آخرتامتك

 اند اين است که آيا در آن دنیا تكامل هست يا نه؟سؤال ديگرى که کرده

 شود از اعمال اهل دنیا با خبر است يا نه؟میرد يا شهید مىآيا کسى که مى

شود اين قانون کلى ىشود در دنیا مپاسخ قسمت اوّل: هرکس هر چه مى

د. عبارتى از رسول خدا شوالهى است، مرگ که آمد پرونده اعمال بسته مى

 55مودند: »الدّنیا مزرعة اآلخرة«صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نقل شده که فر

آدمى تا روى خاك است، برايش زمان کشت است، پس از مرگ، هنگام 

 باشد نه کشت.برداشت مى

دارد، اگر مراد از تكامل يعنى کسى که کشت ه، آنجا برمىهر چه اينجا کرد

ه او بدهند، اينكه درست نیست، البته باب فضل و کرم و شفاعت نكرده چیزى ب

ود، ولى صحبت اين است که: توقع داشته باشد نماز نخوانده، به جاى خ

اى که نداده، ثوابش را انتظار داشته باشد، ثواب نماز به او بدهند، صدقه

سان نكرده، پاداش احسان را مطالبه کند. هر چه کردى بايد پاداش همان اح

 را از خدا بخواهى.

 اگر رحم داشتى توقع رحمت داشته باش

گويند خدايا! به ما رحم کن، جا دارد به آنان گفته شود آيا اينانى که مى

کنى؟ رحم خوب است يا بد؟ اگر خوب است چرا خودت خودت رحم مى

 رحم

 
 .66، ح 267، ص 1عواَل اللّئاَل، ج  -(1)  55
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______________________________ 
 .66، ح 267، ص 1عوالى اللّئالى، ج  -(1)

از صفات  -اى از آن در خودش باشدکنى؟ هر چیزى که آدمى نمونهىنم

 توقع داشته باشد که خدا هم با او همان گونه معامله کند. -کمالى

 گويند: »الهى العفو؛ از ما درگذر و ما را پاك کن« بايد از اوآنانى که مى

پرسید خودت در عمرت از چند نفر درگذشتى؟! بسیارى هستند وقتى با 

ه کنند آنگارى دعوا دارند اگر به آنان بگويى بگذر، عفو کن، اعتنا نمىديگ

 توقع عفو از خدا و خلق دارند.

داريد خدا فرمايد: »از يكديگر درگذريد آيا دوست نمىدر قرآن مجید مى

 پول ندارد در مطالبه طلبت پافشارى نكن.بینى طرف مى 56از شما درگذرد«

 تانرفتار حضرت سجاد )ع( با زيردس

شد، حضرت در کتاب اقبال »سید بن طاووس« دارد که وقتى عید فطر مى

فرمود و آنگاه کارهاى سجاد علیه السّالم غالمان و کنیزان خود را جمع مى

بودند و حضرت آنها خالفى که در ظرف يك سال هر کدامشان انجام داده 

 فرمود:شد و سپس مىرا يادداشت فرموده بود، يادآور مى

عید است، همه شما را عفو و آزاد نمودم، شما هم بگويید خدايا!  ز روز»امرو

على بن حسین از ما درگذشت، تو هم از خطاهاى او درگذر و او ما را آزاد 

 نمود، تو هم او را از آتش دوزخ آزاد فرما«.

جا، موهومات و خیاالت و ادعاهاى واهى ما کجا! آنچه از خدا حقیقت ک

اى از آن باشد، »ارحم الراحمین« و »فى دت نمونهخواهى بايد در خومى

ر محل عفو و رحمت، ارحم الراحمین موضع العفو و الرحمه« خداوند د

 
56  (1)-\i ... بُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَّهُ َلُكْم  (.22) نور/ E\... َو ْلَيْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا أَ َّل َتُِ
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است، حاال تو در موضع عفو هستى يا انتقام؟ اگر در موضع انتقام هستى، پس 

 وقع عفو دارى؟چرا ت

______________________________ 
 (.22)نور/  أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ...صْفَحُوا أَ ال تُحِبُّونَ ... وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَ -(1)

اگر مراد از تكامل، يعنى کشت نكرده چیزى به انسان بدهند، اين طور نیست 

 جاست.و توقّعش هم بى

کمال آدمى از جهت بهجتها، سرورها و شهودهاست،  اما اگر مراد از تكامل،

به پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و  بلى، قطعا چنین است يك عمر نسبت

يابد؛ يعنى ساعت مرگ که جمال ىسلّم عالقه داشت، پس از مرگ، تكامل م

 بیند، از معرفت بهمحمد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و على علیه السّالم را مى

 يابد.رسد و آنچه دانسته بود در مىشهود مى

 ها و سرورها وجود دارد.پس بعد از تكامل در ادراکات، بهجت

 انقالب اسالمى، مقدمه ظهور حضرت مهدى )عج(

سؤال ديگرى هست که در زمینه بحث ما نیست، ولى پاسخش به نظرم 

 کنم.سودمند است، لذا آن را عنوان مى

فرمايد، دنیا پر از ظلم و جور است و حضرت ظهور مىوقتى امام زمان )عج( 

گويیم جمهورى اسالمى د با اينكه مىفرمايآن را پر از عدل و داد مى

ان اين دو منافاتى وجود اى است براى ظهور امام زمان )عج( آيا میمقدمه

 ندارد؟

 ام.اند و قبال هم از افرادى شنیدهاى است که القا کردهپاسخ: اين مغالطه
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آيد، طبق روايات که مى -عجل اللّه تعالى فرجه الشريف -امام زمان

 متعددى:

کند، پس از آنكه پر از ظلم و جور شده عدل و داد مى ا پر از»زمین ر

پس اگر جمهورى اسالمى آن طورى که سزاوار است درست پیاده  57باشد«.

بايد کارى افتد، پس گستراند لذا ظهور حضرت به تأخیر مىشود، عدل را مى

عجل اللّه تعالى فرجه  -کنیم و بگذاريم دنیا خرابتر بشود تا امام زمان

 زودتر ظهور بفرمايد!! -شريفال

______________________________ 
»يمأل األرض قسطا و عدال کما )بعد ما( ملئت جورا و ظلما« )اصول کافى  -(1)

 (.7، ح 338، ص 1ج 

اند، اند و ندانسته تطبیق نمودهفهمیدهاين اشخاص معناى روايت را بد 

کنند »جبر« در کت نمىپیغمبران و امامان هرگز برخالف مجارى خلقت حر

نیست؛  کار نیست، هیچ پیغمبر و امامى مأمور به اعمال زور و جبر تكوينى

يعنى پیغمبر بیايد و اختیار را از بشر بگیرد و مردم بدون اختیار ايمان بیاورند و 

بشوند، اينكه غلط است؛ چون ايمان و عبادت اين طورى که به  نماز خوان

 زور باشد، ارزش ندارد.

خواست، تمام کسانى که فرمايد: »و اگر پروردگار تو مىن مجید مىقرآدر 

ولى بنا نیست چنین باشد،  58آوردند«،روى زمین هستند، همگى ايمان مى

ه در حال سجودند، اما از چهار پايان همیشه در حال رکوع و مار و مور، همیش

شود  خواهد که با اختیار خودش براى عظمت خداوند خمبشر اين طور مى

و به سجده بیفتد، ظالم بايد اختیار داشته باشد تا اگر ظلم کرد بشود او را 

توانستى ظلم نكنى و کردى، اگر اختیار از بشر کرد و به او بگويند مىعقوبت 

 
 (.7، ح 338، ص 1» ميأل األرض قسطا و عدَّل كما) بعد ما( ملئت جورا و ظلما«) اصول كاىف ج -(1)  57
58  (1)-\i  َيعاا،َلْو ش و  (.99) يونس/ E\اَء رَبَُّك ََلَمَن َمْن ِف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
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گردد، ظهور کماالت در انسان او آشكار مى گرفته شود کجا شقاوت و سعادت

 به سبب اختیار است.

ن را پر از عدل و داد که زمی -الى فرجه الشريفعجل اللّه تع -امام زمان

گیرد و به زور همه را مؤمن و فرمايد، نه اينكه اختیار مردم را از آنان مىمى

ها اين اسلحه کند،کند، يا مثال با توپ و تفنگ عدل را برقرار مىعادل مى

براى شكست دادن دولتها و تسلط بر افراد است، اما اصالح اجتماع که با 

شود، همه ديديم حكومت ننگین پهلوى سقوط کرد اما آيا همه لحه نمىاس

عجل اللّه تعالى فرجه  -ل و داد بر پا شد؟ امام زمانملّت هم اصالح شد؟ عد

ن ببرد، ولى با اين کار که بسط با قدرت هم بیايد و قدرتها را از بی -الشريف

 شود.عدل نمى

 شود و ابتدايش ازحاصل مىشود بلكه به تدريج بسط عدل، يك دفعه نمى

______________________________ 
 (.99)يونس/  وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً، -(1)

ا پیدا کند و ملتها از خود حرکتى وقتى است که بشر آمادگى قبول عدل ر

 نشان دهند.

عجل اللّه تعالى فرجه  -ت مهدىامام باقر علیه السّالم فرمود: »وقتى حضر

شود و رشد هر شود دست رحمت بر سر بندگان خدا کشیده مىظا -الشريف

 59کنند«.عقلى پیدا مى

عالى عجّل اللّه ت -انقالب اسالمى ايران بال شك مقدمه ظهور حضرت مهدى

آيد که همه ظالم باشند است. خیال نكنید امام )عج( وقتى مى -فرجه الشريف

کنند و کند، بلكه مردم رشد عقلى پیدا مىيك دفعه همه را عادل مىو به زور 

 
، حديث 25تاب العقل، ص عن اىب جعفر عليه الّسًلم قال:» اذا قام قائمنا وضع الّله يده على رؤوس العباد فجمع هبا عقوَلم و كملت به احًلمهم«،) اصول كاىف، ك -(1)  59

21.) 
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ران را نبايد رها کنند. ديديد در مدت کوتاهى همه فهمند که راه پیغمبمى

شهوات و اسباب لهو و  فهمیدند که رژيم پهلوى باطل است و عامل ترويج

ا باشد لذا همه، کلمه واحده شدند و بلعب و قمار و چپاولگرى ملت مى

هايى که شیاطین رهبرى واحد، انقالب را پیش بردند، امیدواريم تفرقه

 رطرف گردد و روز به روز رشد عقلى ملتها بیشتر گردد.اند نیز بانداخته

 تجربه مشروطه نبايد تكرار شود

کشید که پس از زمان وز، پنجاه سال قبل بود، طولى نمىاگر ملت امر

که در اوايل مشروطه طورىانگشت، همکوتاهى، حكومت طاغوت برمى

رشد و  برگشت، مشروطه خواهان ديكتاتورى را ساقط کردند ولى چون ملت

آگاهى کافى نداشت، ديكتاتورى به نحو بدترى با حكومت رضاخانى 

 آنچه شد. برگشت و کرد آنچه کرد و شد

______________________________ 
م قائمنا وضع اللّه يده على رؤوس عن ابى جعفر علیه الساّلم قال: »اذا قا -(1)

ع بها عقولهم و کملت به احالمهم«، )اصول کافى، کتاب العقل، ص العباد فجم

 (.21، حديث 25

کمبودها را به کنند و اما اکنون گروهكهاى منحرف، به روحانیت جسارت مى

بینیم فقط در افراد اندکى که هنوز دهند، ولى مىروحانیت نسبت مى

گذارد. با يك نطق امام امت، کند و در توده ملت، تأثیر نمىمى خبرند اثربى

گردد با يك جمله مام، کید شیاطین فاش مىشود با روشنگرى اهمه خنثى مى

ست، بیشتر مورد حمله واقع تر افرمايد: »و هرکس براى ملّت نافعکه مى

د؛ زيرا دهنگردد و ايادى آمريكا بیشتر او را مورد شتم و اهانت قرار مىمى

هايشان را مزاحم هدفهاى آنان است و مانع چپاولگرى ابرقدرتهاست و حقه

 .سازد«برمال مى
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 امام زمان و گسترش عدالت

و بسط عدل نه  -عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف -پس معناى ظهور امام زمان

اين است که مثال شب همه جا ظلم است صبح که حضرت ظاهر شد همه جا 

 پذيرند.شود، بلكه خود مردم به اختیار، عدل را مىپر از عدل مى

اند و آنان را که چون بلى قلدرها و طاغوتهايى که ملتها را مستضعف کرده

پذيرفتن عدل نشده دارند. پس تا مردم، آماده خار سر راهند از میان برمى

نشده است هر  -عجل اللّه تعالى فرجه الشريف -باشند، هنگام ظهور امام زمان

ترين افراد در رأس حكومت قرار بگیرد، تا خود مردم رشد عقلى ند عادلچ

عدل داد. در معاشرت افراد در خانه، کوچه، بازار و  شود بسطپیدا نكنند، نمى

، پدر و مادر، رفیق و بیگانه باألخره عدل خیابان نسبت به زن و فرزند، شوهر

شود و اين معنا جز  در افراد وقتى قابل پیاده شدن است که هر فردى عادل

 به رشد عقلى فرد فرد مردم، میسر نخواهد بود.

اش شكر خداى را که طلیعه رشد عقلى در کشور ما پیدا شده است و زمینه

دى که در ملت مسلمان هم در کشورهاى همجوار مسلمان آماده شده، رش

 ايران

 ترسند به کشورهاىپیدا شده، موجب ترس ابر قدرتها گرديده است، مى

 ديگر نیز سرايت کند و دست آنان را از جهانخوارى، کوتاه نمايد.

در میان خود ملت آمريكا نیز هستند افرادى که زمینه رشد در آنان پیدا شده 

روند، انحرافات، فسادها، خالف عدلها را که در مىاند که به راه کج و فهمیده

اند، لذا هدولتها و ملتهاست درك کرده و کمى آماده پذيرفتن عدل شد

در سراسر  -عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف -کم زمینه ظهور حضرت مهدىکم

 شود.ا مىجهان ان شاء اللّه پید
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 جلسه چهارم: کیفیت تكوين و خلقت انسان

رِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ فَلْیَنْظُ

 60.التَّرائِبِ

فرمايد که آدمى در مبدأ تكوين هفته گذشته عرض شد خداى تعالى امر مى

خودش، دقت کند، بايد تأمل نمايد در اين معنا که در قطره آبى که همه از 

هاى متعدد و اه عظیم بدن مشتمل است بر کارخانهآن متنفرند، اين دستگ

ان است استخو 34گويند استخوانهاى اصلى و فرعى. در خود کف دست مى

افتد، هر انگشتى داراى سه بند است، که اگر آنها نباشند، شخص به زحمت مى

 داشتن، باز کردن و بستن.براى مشت پر کردن، چیز بر

ن دستگاه عظیم بدنش سرتاسر، حكمت انسان بايد دقت کند و ببیند که اي

است. يك عضو بدون فايده آفريده نشده است، يك رگ زيادى، يك 

شود، اگر کسى خیال کند که نفعى نداشته باشد، يافت نمىاستخوانى که 

 فايده است، بايد در فهم خودش خدشه کند.عضوى بى

______________________________ 
 .7 -5طارق/  -(1)

گفتند در بدن، يك عضو زيادى هست و يا چهل سال قبل، اطبا مىتقريبا سى 

وچك به اندازه سه بند اى کگفتند تكه رودهنامش را »زايده اعور« مى

شود، راه گويند يعنى ماده غذا وقتى وارد آن مىانگشت است که اعور مى

ردد گگردد، آنجا متعفّن مىبايد برگردد و بر اثر اينكه برنمى گذشتن ندارد و

رفتند و اين گردد، لذا مرسوم شده بود، افراد سالم مىو بیمارى ايجاد مى

 کردند.زايده را جراحى مى

 
 .7 -5طارق/  -(1)  60
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با پیشرفت علم طب، متوجه اشتباه سابقین شدند و فهمیدند که اين روده ا ام

ها مبتال به زيادى نیست و داراى خاصیت و وظیفه مهمى است. هرگاه روده

کند و ح زايده، شیپور خطر است. احساس درد مىتعفّن گردد، اين به اصطال

ها مبتال رساند و اگر اعور نبود، رودهشخص مريض خودش را به طبیب مى

 اى نداشت.شد که ديگر فايدهگرديد و انسان وقتى خبردار مىمى

 چرا احساس درد، رحمت است؟

قرار داده خود اين درد براى انسان نعمت است، خداى تعالى آن را در بدن 

که با حس درد در مقام عالج برآيد، اگر عضوى فاسد شود و آدمى دردش را 

 کشاند.رود و بدن را به فساد مىاحساس نكند، دنبال دوا نیز نمى

گويند خطرناك است چون ابتدا انسان حس درد همین سرطان که مى

عالجش  فهمد که ديگررود، وقتى درد را مىکند لذا دنبال دوا نیز نمىنمى

 برد.دشوار است و بدن را از بین مى

غرضم از اين بیان اين است که آدمى در آفرينش خودش بايد دقت کند به 

ول »شیخ الرئیس«: »هرکس علم هیئت و تشريح را نداند در خداشناسى ق

 نه نیست«.مردا

 اند: »من لم يعرفو بعضى اين جمله را به حضرت رضا علیه السّالم نسبت داده

یئة و التّشريح فهو عنین فى معرفة اللّه« که در خداشناسى ضعیف و ناقص اله

حكمتهاى اعضاى بدن خود،  است، هر چه انسان در علم تشريح و شناسايى

برد، يك نهايت آفريدگارش، بیشتر پى مىانديشه کند، به علم و قدرت بى

ه باشد اش علم تشريح نداند، تصادف شدشود سازندها مىچنین ساختمانى آي

 و يا به قول ماديها انتخاب طبیعت باشد؟
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 انتخاب طبیعت تناقضى آشكار

فهم و شعور است. بهترينش را  »انتخاب« يعنى چه؟ يعنى کسى که صاحب

زيند، انتخاب کننده بايد شعور، علم و ادراك داشته باشد تا آنچه بهتر گبرمى

چه؟ آيا در نطفه است، برگزيند. اگر طبیعت شعور ندارد پس انتخاب يعنى 

شعور هست تا صورت بدن و تشكیالت آن را مرتّب کند و هر چیزى را به 

 جاى خودش قرار دهد.

ان را دقت کنید و اين موهاى ريز که اطراف پلك چشم ن چشمانتاين مژگا

را گرفته است، ببینید مژگانهاى فوق، مقدارى رو به باال برآمدگى دارد. و 

يین هستند، آن وقت در جفت شدنش باال و پايین مژگانهاى زير متمايل به پا

 گردند.کنار هم جفت مى

ار گرفتنشان کامال محاذى هم بود اگر اين تمايل و انحنا را نداشتند و طرز قر

گرفتند و البالى آنها ها روى هم قرار مىشدند بلكه مژهت نمىکنار هم جف

يد به چشم برسد، شد و از گرد و غبار و چیزهايى که نبامنافذى پیدا مى

بینید که خداوند از يك مژه و طرز قرار گرفتن آن، غفلت مصون نبود. مى

بشر و حفظ چشم و اين عضو مهم و فعّال را نكرده است، مراعات آسايش 

 فرموده است.

 میلیونها سلول براى هر عضو بدن

 در »علم تشريح« از سابق تا کنون و از اين به بعد، تحقیقات فراوان شده و

گردد و هنوز قايلند که شود و کتابهاى بسیارى تدوين گرديده و مىمى

باشد و ممكن است فى مىحكمتهاى بسیارى راجع به اعضاى بدن بر ما مخ

که خیلى از چیزها را ما فهمیديم در حالى که طورىبعدا آشكار گردد، همان

 بودند. ديگران پى نبرده
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ات )سلول( است که اگر مقدارى از »قوّه سامعه«، گوش داراى سه میلیون ذرّ

کند. يكى از بستگان ما که قوه شنیدن نداشت، آن نباشد، قوّه سامعه کار نمى

معاينات دقیق طبى قرار گرفت و اين طور اظهار نظر کردند که از سه  تحت

اش را از دارد لذا قوّه سامعهمیلیون جزء گوش، تقريبا شانزده هزار جزء را ن

 دست داده است.

فكرى در اصل آفرينش خود  61فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ آور استاقعا حیرتو

 ه است.بكن و ببین خداوند چه کرد

»الحكیم و العلیم« از »اسماء اللّه« است، حكمت مطلق و علم کامل را در 

نهايت را که در اين بدن ظاهر کرده، افعال خدا مالحظه کن و قدرت بى

 مالحظه نما.

بینند ربا را که مىگويد: »مردم، آهن»شیخ الرئیس« جمله جالبى دارد که مى

کنند نمايند لیكن تعجب نمىجب مىکند، تعمثقالى آهن را جذب و بلند مى

کند و به راحتى از اينكه نفس ناطقه خودشان، بدن به اين سنگینى را بلند مى

 مرد چند نفر به زحمت حمل همین بدن را وقتى که 62دهد«.ت مىحرک

______________________________ 
 .5طارق/  -(1)

الحديد و لم يتعجّبوا »الناس يتعجّبون من جذب المغناطیس مثقاال من  -(2)

 انیة هذا الهیكل العظیم«.من جذب النّفس الناطقة الحیو

کند. اين کنند. اين چه قدرتى است که به مجرد اراده، حرکت مىمى

 ت از کجاست؟ خدا چه قدرتى به نفس داده است؟!قدر

 
 .5طارق/  -(1 ) 61
 » الناس يتعّجبون من جذب املغناطيس مثقاَّل من اْلديد و َل يتعّجبوا من جذب الّنفس الناطقة اْليوانية هذا اَليكل العظيم«.-(2)  62
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 خضوع در برابر احسانهاى خداوند

زياد مطالعه کنید، تفكر  اين رشته فكر را بايد دنبال کنیم. در تشريح بدن،

 63... فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ. کنید، آن وقت بگويید:

گويد بايد در برابر ل مىفهمد، عقدر عین حالى که آدمى اين چیزها را مى

 چنین آفريدگار دانا و توانايى خاضع باشیم.

ان؛ آدمى برده اند: »االنسان عبید األحساند و درست هم گفتهبزرگان گفته

ب فطرتش او را دوست نیكى است«، اگر کسى به او احسان کرد، به حس

متوجه گردد. اگر کسى اين معنا را دارد و در وجدانش براى او خاضع مىمى

شود که غرق در احسان خداوندى است و جز نعمت خدا چیزى نیست، 

 گردد.چقدر براى حق خاضع مى

 مپیش از زوال نعمت، آن را بشناسی

شنیدم، به چند سال قبل، گوشهايم چرك کرده بود و چند روز چیزى نمى

ناچار نزد دکتر گوش رفتم، آن را پاك نمود، پس از آنكه شستشو کرد، 

اى به من دست داد، گفتم صدايى را که شنیدم، شادى فوق العادهنخستین 

ى خدايا! چه نعمتى بزرگ به من داده بودى و من التفات نداشتم. بدبخت

داند، آدمى در اين است که تا نعمتى از او گرفته نشود، قدرش را نمى

 شناس شويد.تامیدوارم شما منتظر نباشید نعمت را از شما بگیرند تا نعم

 شود چه نعمتى است،ت »زبان« که اگر نطق گرفته شود، معلوم مىنعم

______________________________ 
 .14مؤمنون/  -(1)

 
 .14مؤمنون/  -(1)  63
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»اللّه اکبر« بگويى، تا آخر عمر خدا را  ن ياد خدا کنى،چقدر بايد با آ

رسد که گاهى منكر فراموش نكنى، کفور نباشى، کار اين بشر به جايى مى

برد، بدون اينكه مانند چهار پايان از نعمتهاى خدا بهره مىشود، خدا مى

خدايى که اين همه نعمتهاى داخلى و خارجى، مادى و  64شناس باشد.نعمت

ت، نبايد عنايت فرموده، زمین و آسمان و کرات را مسخّر بشر کرده اسمعنوى 

 رساند.سپاسگزارش باشد؟ همین شكر تو را به مقامات و کماالت مى

گويند: »خداوند به عبادت يا شكر ما نیاز ندارد«، شود که بعضیها مىمىشنیده 

کار اين درست است اما تو نیاز دارى و براى خودت هست: » )انسان( هر 

)نیكى( را انجام دهد، براى خود انجام داده؛ و هر کار )بدى( کند، به زيان 

باشد يا  گردد خواه خوبيعنى عملش به خودش باز مى 65خود کرده است«.

شود، خداوند بد. اگر شاکر شد، در جهات انسانى افتاد، از مالئكه برتر مى

ه خودت است و دهد. و اگر نكردى، بر علیسپاسگزار است، جزاى نیك مى

داند از کجا سر درآورى. امید است خداوند همه را يارى آخرش خدا مى

 فرمايد تا به منزل مقصود که لقاء اللّه است، برساند.

***______________________________ 

 مَثْوىً لَهُمْ، ... الَّذِينَ کَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْکُلُونَ کَما تَأْکُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّارُ -(1)

 (.12)محمد/ 

 (.286)بقره/  ... لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ ...، -(2)

 

 

 

 
64  (1)-\i ُر َمْثوىا ََلُْم،... الَِّذيَن َكَفُروا يَ َتَمتَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل اأْلَْنعاُم َو النَّا\E /(.12) حممد 
65  (2)-\i ،... ََلا ما َكَسَبْت َو َعلَْيها َما اْكَتَسَبْت ...\E /(.286) بقره 
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 در سرتاسر بدنجلسه پنجم: حكمت الهى 

فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ 

 66رَجْعِهِ لَقادِرٌ. هُ عَلىالتَّرائِبِ* إِنَّ

 راه آشنايى با مبدأ و معاد

»مبدأ و معاد« دو اصل اعتقادى اسالم است، بر انسان واجب است که مبدأ و 

 داى خود و بعد معاد و بازگشت خويش را بشناسد.خ

در آيات فوق، تدبّر در نطفه و ابتداى تكوين انسان، مبرهن و روشن 

يد بنگرد از چه آفريده شده تا هم خداى خود و گردد. »فلینظر« انسان بامى

اختمان عجیبى تشكیل هم بازگشت خويش را بشناسد که از قطره آبى، چه س

، حكمت و مصلحت است به قدرى که يك رگ، بدون شده است که سرتاسر

حكمت و يك استخوان زيادى، آفريده نشده است، آنچه الزمه اين ساختمان 

فهمد که آفريننده اين ده است، لذا انسان مىاست، خداوند در آن قرار دا

 بدن،

______________________________ 
 .8 -5طارق/  -(1)

ندارد، به قدرى تواناست که از يك قطره آبى نهايت است و حدّ قدرتش بى

در ظلمات ثالث، چنین ساختمان عظیمى آفريده که هزاران سال علما در 

کنند که حقیق دارند و اعتراف مىتشريح و کیفیت آفرينش و خواص آن ت

 اند.هنوز بسیارى از آنها را نفهمیده

 

 

 
 .8 -5طارق/  -(1)  66
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 تواند چیزى بیافريندشعور نمىماده بى

برد، »آيا آن کس که حد آفريننده مىن پى به دانايى بىديگر آنكه انسا

اش بدون حكمت اى از ذرّات آفريدهآيا کسى که ذرّه 67داند؟«آفريده، نمى

م نداشته؟ کمونیستها که منكر خدا و عالم اعال هستند، و مصلحت نیست، عل

ه هست تكامل ماده است، درباره حكمتهايى که سرتاسر عالم گويند: هر چمى

اش حكیم نباشد؟ خودتان که شود سازندهگويند؟ آيا مىا فرا گرفته، چه مىر

گويید ماده شعور ندارد، آن وقت با اين انتخاب احسن، چگونه جور مى

شعورى طبیعت و ماده قايلید و د؟ اين تناقض است، از يك طرف به بىآيمى

ارى است گويید انتخاب اصلح احسن، »انتخاب«، فعل اختیاز سوى ديگر مى

 کند.و دلیل بر اين است که شعور دارد لذا انتخاب مى

بافند، در حالى براى تسكین خاطر خودشان و انكار مبدأ و معاد چیزهايى مى

 68علمى به اين گفتارشان ندارند. که هیچگونه

 اشكالى عمده به فرضیه داروين

تدريج آن را گويد طبیعت به »داروين«، اصل انسان را از میمون دانسته و مى

 کامل نموده، دمش را انداخته، آن را از حال خمیدگى، مستقیم نموده و

______________________________ 
 (.14)ملك/  ...، أَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ -(1)

 (.24)جاثیه/  ... وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، -(2)

پشمش را ساقط کرده و ... خوب اگر اين است پس ديگر نبايد در دنیا 

میمونى باشد، چطور شد که يك میمون آدم شد و بقیه نشدند؟ اگر بناى 

 
67  (1)-\i  َأَ َّل يَ ْعَلُم َمْن َخَلق،... \E /(.14) ملك 
68  (2)-\i  ُّوَن،... َو ما ََلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإَّلَّ َيظُن\E /(.24) جاثيه 
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که تكامل  ى است میان اين میمونىطبیعت بر تكامل است، خوب چه فرق

يافته و ساير میمونهايى که تكامل نیافته و انسان نشده است؟ آيا فقط يك 

 اند؟میمون در عالم تكامل يافته و میمونهاى ديگر تكامل نیافته

خواهند تسلیم حق شوند و ادراك واقعیات کنند و معلوم است که نمى

منكر بديهیات ن« به گردنشان نیايد، حقايق را دريابند؛ براى اينكه قید »دي

 شوند.مى

 فهم انسان زايیده ماده نیست

فهمد که شعور دارد، آيا سازنده تو آدمى شعور دارد يا نه؟ هر انسانى مى

شعور نداشته است؟ هر بشرى از نطفه به وجود آمده آيا ماده به او شعور 

 داده؟

 ى بخش؟کى تواند که شود هست  ذات نايافته از هستى بخش

 نايد از وى صفت آب دهى  بود ز آب تهىخشك ابرى که 

 

اى تواند چنین ادعايى بكند؟ چارهنطفه و ماده به تو شعور داده؟ آيا کسى مى

ندارد جز اينكه بگويد مبدئى که عین علم و حیات است به من شعور داده 

وجود که خود بدن که حادث است نخست نبوده و سپس بطورىاست همان

ادراك نیز حادث است، شعور هم، دهنده و عطا کننده دارد. آمده، شعور و 

شود نسبت به ماده داد و گفت اين فهم و ادراك از کجا آمده است؟ آيا مى

پسندد؟ تكامل ماده و انتخاب احسن طبیعت است؟ آيا عقلت اين حرف را مى

ى ابد و احاطه به خیلتواند کهكشانها و فلكیات را دريادراکى که بشر دارد مى

 از جهات هستى پیدا کند که خود برهانى بر تجرد روح است.
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 احاطه علمى، نشانه تجرّد روح است

جسم، هیچ وقت بر مثل خودش محیط نخواهد شد، اين آدمى چیست که 

تواند محیط شود؟ چه تواند به تمام عالم احاطه پیدا کند، آيا اين بدن مىمى

و کیفیت حرکت آنها را ادراك مواد و خواص آنها  نیرويى است که بواطن

کند؟ اين ادراکات، بزرگترين شاهدى است بر تجرّد روح، اين برگ مى

اطالع است، در بدن، اين انگشت از انگشت ديگر، درخت از برگهاى ديگر، بى

شود آدمى غیر اطالع است، ذرّات بدن بر يكديگر احاطه ندارند، معلوم مىبى

ست که از سرتا پا را فراگرفته و به همه است. در ما قدرتى ااز اين بدن 

اجزاى بدن احاطه دارد، بلكه احاطه به همه جا دارد، البته بالقوّه، آيا کسى 

تواند علم خود را انكار بكند؟ اين علم مادى است يعنى ماده به تو داده، يا مى

است که  آن کس که تو را آفريده است؟ ادراك، بزرگترين دلیل بر اين

نیست و روح آدمى مجرّد است که به غیب و ماوراى طبیعت نیز  انسان مادى

 کند البته اگر مانع را برطرف کند.راه پیدا مى

 بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت  رسد آدمى به جايى که بجز خدا نبیند

 

نهايت بنابراين، بايد از التفات به اصل آفرينش خود، پى به علم و قدرت بى

خداوند، آفريننده خود و ديگران برد که روح و علم و ساير چیزها از شعاع 

 تواند دوباره همین بدن را بیافريند.علم اوست، پس خداوند قادر، مى

 بدن در آخرت آثار مادى ندارد

البته بدن در قیامت با اين بدن فعلى، تفاوتهايى دارد از جمله آنكه در بهشت 

 ه بدن مادى است وجود ندارد، بول و غايط وکه الزمفضوالت و کثافاتى 
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مو و ناخن نیست، فضوالت وجود ندارد، از آن جمله خستگى در اثر کار و 

فعالیت که در اين بدن است در آنجا نیست، بیمارى ندارد، بدن، همین بدن 

بندى آن طورى است که اين آثار ترکیب مادى است لیكن تشكیل و ترکیب

خواهیم آن طور تصور کنیم فعال برايمان میسّر نیست؛ هر چه برا ندارد و ما 

توانیم چون اين آثار الزمه جدا شدنى بدن مادى است و غیر آن را نمى

 تصور کنیم.

اند، وقتى بچه در شكم مادر است، هر چه بخواهند طبق آن تشبیهى که کرده

ها و ى میوهبه او تفهیم کنند که بیرون شكم مادر، عالم وسیعى است که دارا

باشد، باز برايش امكان ندارد بتواند خوراکیها، گیاهها و حیوانات و غیره مى

آن را درك کند. وضع آدمى هم در شكم عالم طبیعت نسبت به عالم فوق 

طبیعت، چنین است، هر چه بخواهند به او بگويند عالم پس از مرگ چه 

 تواند بفهمد.اى دارد و چه دستگاهى است! نمىتوسعه

 گلبنى بینى در آن صحرا که هست  بگذشتى از اين باال و پستچونكه 

 زير هر اختر جهان ديگرى  زير هر برگ گلى خوش اخترى

 

داند چه پاداشهاى مهمّى که فرمايد: »هیچ کس نمىکه قرآن مىطورىهمان

مايه روشنى چشمهاست براى آنها نهفته شده، اين پاداش کارهايى است که 

 69دادند«.م مىجاان

 اينجا درباره رابطه آيات با معاد بايد صحبت شود.

 

 

 
69  (1)-\i ،َفًل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس ما أُْخِفَي ََلُْم ِمْن قُ رَِّة أَْعُْيٍ َجزاءا ِبا كانُوا يَ ْعَمُلوَن\E /(.17) سجده 
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 منكرين هیچگونه برهانى ندارند

کسانى که منكر معادند، تنها استبعاد محض است، هیچگونه  رَجْعِهِ لَقادِرٌ إِنَّهُ عَلى

 برهانى بر نبودن معاد ندارد، صرف اشكال تراشى است. چنانكه

______________________________ 
)سجده/  فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بِما کانُوا يَعْمَلُونَ، -(1)

17.) 

دانم، چطور و چگونه استخوان به مبدأ تعالى چنین است )تنها نمى نسبت

شود، از کجا و اين مشكل است( دلیل بر نبودن معاد پوسیده دوباره زنده مى

 یست.ن

اى است. کسى که از قطره 70رَجْعِهِ لَقادِرٌ إِنَّهُ عَلى بزرگترين برهان براى معاد:

تواند، بلكه به نطفه اين دستگاه عظیم را ايجاد کرده، از مشت خاکى نیز مى

»بر او آسانتر است« رجوع آسانتر از  وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ؛ فرموده قرآن مجید:

 فرمايد:تر بیان مىآيه ديگرى، نكته لطیف ايجاد نخستین است. در

 71)حتى خطوط سر( انگشتان او را موزون و مرتّب کنیم«.»آرى قادريم که 

نويسد: »تا قرن اخیر، نكته لطیف اين آيه را »طنطاوى« مفسر مصرى مى

فهمیدند و از جمله اعجازهاى قرآن است، متوجه نبودند که بند انگشت و نمى

میلیارد بشر فعلى، هرکس بند انگشتش با  4/ 5ست، داراى خطوط ويژه ا

فاوت است، لذا از مدتها قبل، ضرب انگشت به جاى امضا مرسوم ديگران مت

شد و سپس »اداره انگشت نگارى« براى کشف جرم و تشخیص مجرمین، معیّن 

 گرديد.

 
 .8طارق/  -(1)  70
71  (2)-\i َأْن ُنَسوَِّي بَنانَُه، قاِدرِيَن َعلى بَلى\E /(.4) قيامت 
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 هاها و حنجرهاختالف چهره

از هر جهت يكى  بینید دو نفر وجود ندارد کهدر يك وجب صورت نیز مى

بینید ند. يا حنجره و صداها را مىیاز دارباشند، حتى دوقلوها هم ما به االمت

شود وگرنه با اشتباه شدن افراد، يكى نیست، از طرز صدا، طرف شناخته مى

خورد، چه مظلومهايى که به جاى ظالم گرفته و توبیخ نظام عالم به هم مى

شد زندگى اجتماعى ! و خالصه نمىشدشدند و چه کالهبرداريها که مىمى

د خالق حكیم، چگونه مراعات اين جهات را در بینیبرقرار گردد، لذا مى

 آفرينش کرده است.

______________________________ 
 .8طارق/  -(1)

 (.4)قیامت/  أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ، قادِرِينَ عَلى بَلى -(2)

کند، چرا يادآور عالم بعد تش چه مىبینید که قدراين سراى نخستین را مى

که ظهور قدرتش اتم و اکمل و اشرف است؟ عالمى که وسیعتر،  72شويدنمى

 73بهتر و پايدارتر است.

 مبدأ و معاد، ضرورى، بديهى و مطابق با حكم عقل و وجدان است.

 ها نشانه قبول معاد استاحترام به گور مرده

اند، وقتى که در برخى از مسايل در حاالت »استالین« پس از مرگش نوشته

رفت و شد، بر سر قبر لنین مىماند و با مشورت هم حل نمىه درمىمشكل

ماند تا مشكلش حل گردد، همین شخص مادى، وجدانش گواهى قدرى مى

رود و از او مدد دهد که مرده، نابود نشده وگرنه چرا بر سر قبرش مىمى

 
72  (1)-\i  ُُروَن، ُم النَّْشأََة اأْلُوَل َو َلَقْد َعِلْمت  (.62) واقعه/ E\فَ َلْو َّل َتذَكَّ
73  (2)-\i َو اَْلِخرَُة َخرْيٌ َو أَْبقى،\E /(.17) اعلى 
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کنند و اداى احترام درست مىطلبد؟ چرا ديگر قبر سرباز گمنام مى

گويد خدا دارد، معاد دارد، حیات پس از وجدانش مىنمايند؟ چون مى

 مرگ دارد، اگر هم وحى نبود، اين معناى فطرى بشر است.

مشكل اينجاست که چرا اين معناى واضح و بديهى را بیشتر افراد بشر، انكار 

 کنند؟!مى

براى ما مشخص فرموده: »اين بشر  اى در سوره قیامتپاسخ اين مشكل را آيه

گیرد، ، لذا هر حقى را ناديده مى74شهوات فرو رود« هد درخوامى

اش اين است که مسؤولیت را ناديده بگیرد خواهد رياست بكند، الزمهمى

وگرنه، اگر خودش را بنده مسؤول و مقهور بداند، نفس کشیدنش را به دست 

خودبینى و خدابینى با هم تضاد دارند کند؟ من مى -خدا بداند، آيا ديگر من

 شوند.نمىو جمع 

______________________________ 
 (.62)واقعه/  فَلَوْ ال تَذَکَّرُونَ، وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى -(1)

 (.17)اعلى/  ،وَ الْآخِرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقى -(2)

 (.5)قیامت/   أَمامَهُ،بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ -(3)

بنده عاجز خداوند دانست، ممكن نیست خودخواه، اگر کسى خودش را 

طلب و بخواهد بر ديگران مسلط باشد، لذا چون اراده فجور و شهوات رياست

 کند.دارد، حق را و لو ظاهر و آشكار هم که باشد پايمال مى

 شناختندهارون و مأمون، امامان را مى

 مند شدى؟عالقه ه به حضرت رضا علیه السّالمپرسیدند: چگون گويند از مأمون

 
74  (3)-\i ،ْنساُن لَِيْفُجَر أَماَمُه  (.5) قيامت/ E\َبْل يُرِيُد اْْلِ
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گفت از پدرم اين معنا را گرفتم؛ وقتى با پدرم وارد مدينه شديم، بزرگان به 

ديدار پدرم آمدند، روزى آقاى نحیفى وارد شد، ديدم پدرم پیش رفت و او 

فت و گرا در برگرفت و باالى دست خود نشانید، با کمال ادب با او سخن مى

گونه در برابرش ى بود که آن... شب از پدرم پرسیدم اين شخص چه کس

 خاضع شدى؟

گفت: او موسى بن جعفر علیه السّالم بود. پرسیدم »موسى بن جعفر« کیست؟ 

 گفت:

آن کس که بر من و بر تو امام است. گفتم پس تو بر حق نیستى؟ گفت: نه، 

 خالفت حق اوست.

او را نسبت به درم گفتم اگر چنین است پس چ»مأمون« گويد: جسورانه به پ

خیال زندان و تبعید دارى؟ گفت: »الملك عقیم«، يعنى سلطنت حتى فرزند 

کشد و يا چشم پسرش را شناسد، اگر مزاحمش بود، او را مىهم نمى

طور که اين حكايت درباره بعضى از شاهان مثل »نادر« نقل آورد هماندرمى

 شده است.

نند آفتاب شود که هر حقى هر چند ماين قدر پست مىغرض آنكه بشر ا

خواهد لذا بايد خواهد، برترى مىزند؛ چون علوّ مىروشن باشد، کنار مى

 گفت:

 »فرياد از رياست«.

 دنیادوستى ريشه گناهان

 کنیم هنگامى که در سال گذشته امام امت، حكم رياستفراموش نمى
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ئیس جمهور بتواند قانونا و شرعا خواست تنفیذ فرمايد تا رجمهورى را مى

ار اين مقام گردد، فرمود: »حبّ الدّنیا رأس کلّ خطیئة؛ دوستى دنیا دعهده

 75ريشه هر گناهى است«.

اين اعالن خطر است براى همه، چنین است دوستى دنیا، باليى به سر بشر 

خواهد آورد که حاضر است هر حقى را پايمال کند و هر مزاحمى را مىمى

و خودپرستى، خطرناك  یش پا بردارد، اين خودخواهى، خودپسندىاز پ

است، پس معلوم شد چرا بسیارى از مردم، حق را با اين روشنى، انكار 

 کنند.مى

 اند؟آيا منافقین امام را نشناخته

هم اکنون هر آدم با انصافى نسبت به امام امت چه احساسى دارد، جز 

، چه دارد؟ غمخوار مستضعفین احساس خیرخواهى مردم و خدمت به خلق

مكرر امتحان خودش را داده است، حاال اين گروهكها اين معنا را  باشد ومى

اند اما حق شود چنین احتمال داد؟ يقینا خوب هم فهمیدهاند؟ آيا مىنفهمیده

به اين آشكارى و چنین رهبرى را رها کرده و به چه افرادى روى آورده و 

 کنند.خود صرفنظر نمى آورند؟ زيرا از هواىمى

***______________________________ 

 .5، ح 258، ص 51بحار األنوار، ج  -(1)

 جلسه ششم: معناى انقالب فرهنگى

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَکِّیهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ 

 76وا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍ.لْحِكْمَةَ وَ إِنْ کانُالْكِتابَ وَ ا

 
 .5، ح 258، ص 51حبار األنوار، ج  -(1)  75
گويند، خداوندى كه مالك و حاكم است و از هر عيب و نقصى مربّا و عزيز و حكيم است«،) مجعه/ و آنچه در زمْي است مهواره تسبيح خدا مى» آنچه در آمساهنا -(1)  76

2.) 
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چندى قبل از طرف امام امت، موضوع »انقالب فرهنگى« عنوان شد و مدتى 

هاى گروهى و مطبوعات، مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، چون هم در رسانه

مراد امام براى برخى درست روشن نشده، بنده پیش از عنوان بحثهاى 

 نمايم.، اين مطلب را روشن مىاخالق

منظور از انقالب فرهنگى نه اين است که درسهاى متداول در دانشگاهها و 

مدارس، از قبیل فیزيك و شیمى، مهندسى و طب و غیره متوقف گردد و 

ديگر کسى دنبال تحصیل اين علوم نرود، يا طالب علوم دينى، فقه و اصول 

تر و بهتر تحصیل د کامال برقرار و کاملهاى تحصیلى باينخوانند بلكه برنامه

شود، ما نیاز زيادى به افراد متخصص داريم، چه در جهات دينى و چه در 

جهات دنیوى، منتها چیزى که هست اين است که بايد »آموزش و پرورش 

 اسالمى« در

______________________________ 
گويند، بیح خدا مى»آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همواره تس -(1)

وندى که مالك و حاکم است و از هر عیب و نقصى مبرّا و عزيز و حكیم خدا

 (.2است«، )جمعه/ 

هم در  -همان تعلیم و تربیت انسانى -دبیرستانها و دانشگاهها رايج گردد

بهره مدارس قديم و جديد، اگر منحصر به اين دانشها و از تهذيب نفس بى

...  فرمايد:مجید است که مىباره آن، فرمايش قرآن بود، بهترين تعبیرات در

دارد؛ مانند االغى است که بار کتابها را برمى 77کَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً ...

چون باطنش آدم نشده، به همان حال حیوانى باقى مانده، منتها اطالعاتى به 

طب و غیره هست، اش معلومات تفسیر يا فقه يا دست آورده است و در حافظه

ر ذات و حقیقتش چیزى جز جهت حیوانیت نیست، اگر به همین حال اما د

 
 .5مجعه/  -(1)  77
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بمیرد، همان حیوان بلكه بدتر است و همین حاال هم زيانش براى اجتماع 

 کنیم.که گذشت و ديگر تكرار نمىطورىزياد است همان

 تهذيب، دانستن و عمل کردن

بايد  د که همراه با آموزش،يادآورى اين مقدمه براى تذکر اين مهم بو

»پرورش و تهذيب« هم باشد، خويهاى حیوانى را بفهمند و از آن بپرهیزند و 

خويهاى انسانى را نیز بدانند و به آن عمل کنند، همراه دانش، عمل هم باشد، 

تهذيب هم باشد، راه فرار از صفات حیوانى و آراسته شدن به ملكات انسانى 

د نه اينكه به دانش تنها اکتفا بر روى خودش پیاده کنرا دريابد، آنگاه آن را 

 نمايد.

باشد بلكه آن خوى شرارت سگ نه به اعتبار دست و پا و دندانش مى

باشد. در انسان نیز چنین خو و صفاتى درندگى است که در نهاد او مى

تواند که خوى انسانى و ملكى نیز هست، هم مىطورىموجود است همان

 تواند به صورت مالئكه درآورد.مى سگ و گرگى بسازد و همخودش را مانند 

 شودملكه و خوى يك دفعه پیدا نمى

 اين مطلب را نیز يادآورى نمايم که خوى يعنى ملكه چیزى نیست که

______________________________ 
 .5جمعه/  -(1)

گفتار آيد. کسى که يك دفعه پیدا شود بلكه با تكرار افعال و اقوال پديد مى

آيد. به زبان مطابق حیوان شد پس از مدتى حیوانى از کار درمىو کردارش 

تر: اگر درندگى را با زبان و دست و پا شروع کرد و به ديگران آزار و ساده

گذارد و پس از مدتى او را ستم رسانید، اين گفتار ناشايست در باطنش اثر مى

 وشت و پوست است،آورد. گفتیم که آدمى غیر اين گچون سگى درمى
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گیرد اگر هم افعال و حقیقتش که نفس ناطقه باشد با خويها مختلف شكل مى

 شود.اقوالش را با میزان شرع، تطبیق داد، با گذشت مدتى انسان مى

رسد، اگر کسى چنین پندارد که بدون زحمت، کسى به مقام آدمیت نمى

بزدايد و به تواند ملكات زشت و حیوانى را از خودش بدون رياضت مى

ات رحمانى آراسته گردد، خیال خامى بیش نیست. سنت خداوند و ملك

دستگاه آفرينش انسانى بر اين قرار گرفته که انسان به اختیار خودش باشد، 

سبب حیوان شدن و آدم شدن به دست خودش باشد، جهات حیوانى را به 

یفتد تا تدريج کم نمايد و سعى کند اعضا و جوارحش در جهات انسانیت ب

قیقتش نورى شود که مصدر خیرات باشد و نیكیها از او تراوش نمايد ذات و ح

 مند شوند.و مورد برکات گردد و مردمان از او بهره

 کشدعلى )ع( هم رياضت مى

به اين جمله از خطبه همام نهج البالغه موال امیر المؤمنین على علیه السّالم 

د که از آنان خیر اران کسانى هستنفرمايد: »پرهیزگدقت کنید که حضرت مى

 78امید داشته و شرّ ايشان باز داشته شده است«.

 مردمان به خیر امیدوار و از شرشان در امانند. کسى که رياضت کشید و

______________________________ 
 »الخیر منه مأمول و الشرّ منه مأمون«، )نهج البالغه، خطبه همام(. -(1)

رسد، مردم از يگر زيانى از او به مردم نمىش اين است که داانسان شد، نشانه

 دستش راحتند بلكه امید هر خیرى نیز از او دارند.

کسى گمان نكند به سادگى و با عبادتهاى ظاهرى، از نماز و روزه و حج که 

شود، چیزى که رسد؛ يعنى آدم مىبرخى هم بدون مغز باشد به جايى مى

 
 » اخلري منه مأمول و الشّر منه مأمون«،) هنج البًلغه، خطبه مهام(.-(1)  78
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تقويت نكند، زبان را کنترل ات حیوانیت را کند اين است که جهآدم مى

 شود.اى مىکند، اگر زبان رها باشد، آخرش حیوان درّنده

 79جمله ديگرى در اين زمینه از امیر المؤمنین علیه الساّلم عرض کنم

 فرمايد:مى

کنم تا فرداى کنم و حفظ مىدهم، آن را ادب مى»من نفسم را رياضت مى

هم که شیعه على علیه السّالم هستید،  ارد شوم«. شماقیامت در امان به محشر و

 بايد همان روش را دنبال کنید تا به راستى شیعه يعنى پیرو باشید.

کنم تا آن را خوب بشناسیم و بعد امروز يكى از خويهاى حیوانى را عنوان مى

 در مقام عمل از آن پرهیز کنیم و در مقابلش به خوى انسانى بپردازيم.

 هاى حیوانىخشم از خوي

خشم« از جهت حیوانیتى که انسان دارد، امرى است طبیعى و آن از »

شود، وقتى با احساس ناماليم از ديگرى، يا چیزى در انسان يا حیوان پیدا مى

نمايد، ناراحت کند يا خالف میلى مشاهده مىمانعى در مقصدش برخورد مى

ر شخص حس انتقامى د شود، دشنامى از ديگرى شنید يا ستمى به او رفت،مى

آيد لذا برخى اوقات رنگش به سرخى شود و خونش به جوش مىپیدا مى

شود آن وقت نفسش اش آشكار مىگرايد و حرکت خون در چهرهمى

شود، لذا شود که انتقام بگیرد. حس انتقامجويى در او پیدا مىتحريك مى

 نخست به

______________________________ 
ها بالتّقوى لتأتى امنة يوم الخوف األکبر«، )نهج هى نفسى اروض »و انّما -(1)

 (.45البالغه، نامه 

 
 (.45ى لتأتى امنة يوم اخلوف األكرب«،) هنج البًلغه، نامه » و امّنا هى نفسى اروضها بالّتقو -(1)  79
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کند، يا با دهد و قذف مىگويد، فحش و ناسزا مىزبانش خالف حقیقت مى

کند. حال فهمد چه مىدهد. در آن حال نمىدست و پا، کارهايى انجام مى

هر باطلى دست کند و ممكن است به حیوانى است که مالحظه حق نمى

رود، جز انتقام، چیزى بزند؛ درست مثل حیوان، وقتى در خشم فرومى

کند يا چون دسترسى به ديگرى داند، گاهى پیراهن خودش را پاره مىنمى

 زند.کند، خودش را مىپیدا نمى

وقتى هم که خشم شديد شد و نتوانست مطابق میلش انتقام بگیرد، گاهى به 

شناسیم بعضى از افراد را کند. مىمىبتال به سكته جوش آمدن خون، او را م

که در حال خشم سكته کردند و مردند يا فلج شدند. شخص نمازخوان است 

کند، بايد کفّ نفس کند تا جهت حیوانیش تقويت اما نماز تنها، او را آدم نمى

کنند؛ اما نشود، گرگ درنده نشود، سگ و گرگ، گوشت و پوست را پاره مى

ريزد که باالتر از ستمهاى ظاهرى ى طرف را مىحال خشم، آبروآدمى در 

 است.

 راه گريز از خشم

اگر کسى خواهان دورى از اين خوى حیوانى است، بايد در قدم اول بنا 

بگذارد که هنگام خشم جلو خودش را بگیرد، در ابتدا نگهداشتن خود از 

داديد، کار امه ورزى خیلى آسان است، ولى اگر خوددارى نكرديد و ادخشم

گردد. شما رسد که ديگر جلوگیرى آن مشكل بلكه محال مىبه جايى مى

اکنون جوان هستید، در اوّل تكلیف هستید، هنوز حیوانیت در شما تحقّق 

توانید جلو خودتان را به آسانى بگیريد. اگر بر فرض پیدا نكرده است، مى

نید، با مقدارى رى کتوانید از پاسخش خودداکسى به شما دشنام داد، مى

 گردد.تمرين برايتان آسان مى
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 ادبمالك اشتر و جوان بى

ايد که »مالك اشتر« سپهساالر لشكر على علیه السّالم بود؛ حضرت امیر شنیده

 علیه السّالم

طور که من با رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و فرمايد: »هماناش مىدرباره

. از حیث مقام ظاهرى بزرگ قبیله »کنده« و بود«سلّم بودم، مالك هم با من 

 فرمانده کل لشكر بود.

رفت در حالى که لباس مندرس و کوتاهى در روزى در بازار کوفه مى

شناخت، خواست مالك را برداشت؛ يكى از جوانان گستاخ که او را نمى

 دست بیندازد لذا او را مسخره کرد و ريگى به طرف او پرتاب نمود.

 ينكه به او تعرّض نمايد رد شد و رفت. به جوان گفتند:ن ابدومالك 

شناختى او کى بود؟ گفت: نه گفتند: او »مالك اشتر« بود. جوان خیلى ترسید 

و ناراحت شد، دنبال مالك رفت و سراغش را گرفت، گفتند وارد اين مسجد 

از خواند. از نمشده است. جوان هم به مسجد در آمد اما ديد مالك نماز مى

فارغ شد؛ جوان روى دست و پاى مالك افتاد و گفت من شما را نشناختم؛ که 

 جسارت کردم، مرا ببخشید.

ام تا نماز فرمود: »من همان وقت تو را عفو کردم، اکنون به مسجد آمده

 گزارم و برايت دعا کنم که خدا نیز تو را عفو نمايد«.

شود شیعه گفت؟ چه مىهم »مالك«، شیعه على علیه الساّلم است، آيا به ما 

کسانى که خشم  80وَ الْكاظِمِینَ الْغَیْظَ ماند؟چیز ما به شیعه على علیه الساّلم مى

خورند، نه اينكه وقتى به او نشانند، غیظ خود را فرو مىخود را فرو مى

 
 .134آل عمران/  -(1)  80
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کلوخى پرتاب شود برگردد به او سنگى بزند، بلكه بايد وقتى به لغو برخورد 

 81ا و بزرگوار بگذرد.اعتنبى کرد نسبت به آن،

 انداز را پاداش سنگ استآيا کلوخ

 آنچه در ضرب المثل عامیانه است که جواب فحش، فحش است، يا

______________________________ 
 .134آل عمران/  -(1)

 (.72)فرقان/  وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً، -(2)

به هیچ وجه صحیح نیست. پاسخ انداز را پاداش سنگ است« »کلوخ

شوى؛ پس فرق دگى، درندگى نیست، اگر تو هم فحش دادى، مثل او مىدرن

آدم و حیوان چیست؟ او به مقتضاى حیوانیتش فحش داد، تو هم به مقتضاى 

 دارى کن تا اينكه او را ادب نمايى.انسانیتت خود

گرى فحش در کتاب معراج السعاده مرحوم »نراقى« گويد: اگر کسى به دي

ه مصداق اين کالم داد، حق ندارد در مقام پاسخ، او نیز فحش دهد وگرن

خواهد شد که: »المتسابّان فى النّار؛ دو نفرى که يكديگر را سب کردند و 

 «.دشنام دادند، هر دو در آتشند

؛ کسى که 82دهنده، جهنمى هستند هر چند: »البادى منهما اظلمهر دو فحش

دهد، ستمگر ىست«، ولى طرف هم که پاسخش را مشروع کرده، ستمگرتر ا

 باشد، فحش ناشى از جهت خشم و حیوانیت است؛ از هر طرف که باشد.مى

اسخ دهد، خواهد پفرمايد: »يا در برابر فحش سكوت باشد يا اگر مىآنگاه مى

اى بايد خیلى مواظب باشد دروغ و تهمت و قذف نباشد. و اگر بخواهى کلمه

 
81  (2)-\i   ِكراماا،َو ِإذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا\E /(.72) فرقان 
 ، باب السفه.322، ص 2كاىف، ج   -(1)  82
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ن آفات محفوظ باشد، بگو »اى جاهل!« چون عین واقع بگويى که از اي

اى، رّندگى هم نكردهاى و داى و هم دروغ نگفتهاست، هم پاسخ داده

 کیست که جاهل نباشد؟!«.

 استبردبارى در برابر خشم، خوى انسانى 

اگر انسان بنا بگذارد در برابر ناماليمات، خشم حیوانى را به کار نبرد بلكه 

ا به کار برد سعادتمند است زيرا انسان از انس است. حلم و جهت انسانیش ر

فهمد که حلم از حلم خبر ندارد، چه مىبردبارى، کار انسان است، حیوان 

 م داشته باشیم با حیوان چهفهمیم؟ اگر تنها خشچیست. آيا من و تو آن را مى

______________________________ 
 .، باب السفه322، ص 2کافى، ج  -(1)

فرقى داريم؟ اما اگر حلم ورزيديم، صفت انسانیت را به کار برديم، 

 خواهیم راه آدمیت و نجات از خويهاى حیوانى را پیاده کنیم.مى

نسانى برسیم. آدمى بر سر شود به خلقهاى اگفتم که بدون رنج و زحمت نمى

تواند حیوانى شود و يا انسانى گردد. جبر نیست، خداى دوراهى است، مى

عالى اختیار را براى بشر خواسته است، زبان داده، اختیار هم داده، هم ت

تواند به اين زبان، پا کند، درندگى کند، هم مىتواند فحش دهد، فتنه بمى

 اصالحى دهد و آتشى را خاموش کند.

»حلم« يعنى خوددارى و بردبارى در برابر ناماليمات؛ هر ناماليمى که ديد يا 

د، زبان و دست و پايش را نگهدارد و اگر از سرچشمه و شنید، خودش را بگیر

ف هم در بیشتر مواقع شرمنده خوابد و طرابتدا خودش را بگیرد. نزاع مى

 گردد و شايد هم عذر بخواهد.مى

 

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   79   اخالق اسالمى

 

 طوسى به شخص جاهلپاسخ جالب محقق 

اند که در حاالت علّامه محقق بزرگوار »خواجه نصیر الدين طوسى« نوشته

اى خطاب »سگ« به ايشان کرد. »محقق« در پاسخش ل در نامهيك نفر جاه

 نوشت:

ماند، ايد، هر چه فكر کردم که چه چیزم به سگ مى»شما مرا سگ دانسته

و دندان تیزى دارد که استخوان را نفهمیدم، من دو پا هستم و سگ چهار پا، ا

م دارد کند، اما دندانهاى من از کار هم افتاده است، سگ پشخورد و نرم مى

ولى من ندارم، او چنگال دارد، من ندارم«. و خالصه با اين حلم و مدارا 

 .کردنش، طرف هم رام شد

گفت سگ خودت هستى، پدرت گشت و به او مىاگر بر فرض، ايشان برمى

کرد و کار نشست، دنبال مىهست، مادرت هست، طرف هم که آرام نمى

 شد:خیلى بدتر مى

 چو پر شد نشايد گذشتن به پیل  یلسرچشمه شايد گرفتن به ب

 

 منشأ نزاع چیست؟

کنند، براى تنوع در کالم و شاهد در اين زمینه داستانى شیرين نقل مى

»کفّاش« به بداخالقى و نزاع کردن مشهور عرض، بد نیست. گويند يك نفر 

اش آمد، پس از سالم و بود. يكى از افراد بیكار صبح زود به در مغازه

پرسى، گفت: خواهشى از شما دارم و آن اين است که به من بفرمايید احوال

 شود؟ منشأ دعوا چیست؟چطور نزاع مى
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شوخى کنى، »کفّاش« گفت: آخر اول صبح اين چه سؤالى است که مى

 شود.دارى؟ گفت: نه؛ جدّى است بايد حتما به من بگويى چطور دعوا مى

اى، من چه را گم کردهکفاش برگشت و گفت: مرد حسابى، شايد عقلت 

 کنم.شود؟ گفت: تا برايم شرح ندهى تو را رها نمىمىدانم چطور نزاع مى

از کفاش گفت: خجالت بكش اى انسان بیكار که مردم را از کار کردن ب

دارى، بگذار به کارم برسم، خالصه معطّلتان نكنم، کشمكش لفظى کار را به مى

کفاشى بر سر طرف کوبید و او را دعواى رسمى کشانید و کفّاش با مشته 

 خونین کرد.

شود، يكى چیزى مرد بیكار گفت: کافى است فهمیدم چطور دعوا مى

، سرانجام، کار به کندآيد و هى دنبال مىگويد، ديگرى هم کوتاه نمىمى

 کشد.دعوا مى

اولش چیزى نیست يا خیلى مختصر است، لیكن با تعقیب کردن، با فحش و 

 دارى.کارى يا خداى نكرده چاقوکشى و چماقبه کتكناسزا تا برسد 

»دابه مرتاضه« يعنى حیوانى که صاحبش او را تمرين داده که از حدود 

رياضت بدهند، بر هر فردى الزم چراگاه خارج نشود. همه بايد نفس خود را 

است نفس خودش را وادارد که عادت کند از حدود الهى بیرون نشود، از 

یرون رفت، حیوانى بیش نیست، البته زحمت دارد ولى تا مرز انسانیت که ب

 مدتى، اما

گردد و کیف شود بلكه از کظم غیظ و فرو بردن خشم، شاد مىبعد آسان مى

 شود.لى با تصمیم آسان مىنمايد وکند. سخت مىمى

در روايتى رسیده است که به يكى از پیغمبران ملكوت بعضى از امور را نشان 

روى، نخستین ترتیب که به او گفتند: فردا که به صحرا مىدادند؛ به اين 
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مین را بايد پنهان کنى تا پنج چیز که چیزى را که ديدى بايد بخورى، دو

کنم صورت ملكوتى است نه تكرار مىشاهد من همان نخستین آن است و 

 ملكى، صورت مثالى است نه خارجى.

ب کرد و گفت چگونه نخستین چیزى که مشاهده کرد، کوه بزرگى بود، تعجّ

خود گفت من مأمورم که اين کار را بكنم تا هر  شود کوه را خورد، بعد بامى

اين تصمیم دهم، شدن يا نشدنش با من نیست، با اندازه که بتوانم انجام مى

شد تا وقتى داشت، کوه کوچكتر مىقدم پیش گذاشت، هر گامى که برمى

ى گرديد، آن را برگرفت و در نزديكش رسید، ديد به اندازه لقمه کوچك

 تر و گواراتر است.دهان گذاشت، ديد از عسل شیرين

اين ملكوت را که نشانش دادند بعدا به او فهماندند که اين ملكوت غیظ است، 

ماند که بخواهد براى انسان تحمل کردنش سخت است، مثل کوه مى نخست

ست، آدمى فحش آن را بخورد، خوددارى کردن از انتقام راستى که سخت ا

بیند بخورد ولى پاسخ ندهد! اما با تصمیم بر حلم و به عمل آوردنش، مى

 گردد.آسان گرديد بلكه لذتبخش نیز مى

یار آموزنده و جالب نقل کرده که براى در يكى از کتابهاى ادبى، حكايتى بس

 شود.تنبه يادآورى مى

 من سزاوار صدمه بیشتر هستم

 قدارى خاکروبه براى، مو از پشت بام خانه گذشتاى مىبزرگى از کوچه

گويم که سر پر سرش ريختند، سر بلند کرد و گفت: خداوندا تو را سپاس مى

آن خاك نرم ريختى! در گناهم، سزاوار سنگ است ولى تو به جايش بر 

ايد حاالت پیغمبر خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم هم همه خوانده يا شنیده

زدند ريختند، گاهى استخوان به قلم پايش مىبر سرش مى که مكرر خاکستر
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روى او آمد، شكنبه شتر و محتواى آن را بر سر و که از پايش خون مى

علیه و آله و سلّم در برابر دعايشان  ريختند اما رسول خدا صلّى اللّهمى

 کرد:مى

ينها ؛ خدايا! قوم مرا هدايت فرما ا83»اللّهم اهد قومى فانّهم ال يعلمون

خواهد که عذاب برايشان نفرستد. ز از خداوند مىدانند«. عذرشان را نینمى

 اينان نادانند.

اقتداى همه ما قرار بگیرد روش پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بايد مورد 

بینند مخصوصا آقايان اهل علم بايد در برابر ناماليماتى که از اجتماع مى

ماند، مردم روشن نند که اين وضع، باقى نمىتحمّل داشته باشند و بدا

 شوند.مى

عرايضم را به حديث شريفى که در اصول کافى است به مناسبت خشم و 

 نمايم.، ختم مىخوددارى از آن که مورد بحث بود

 ورزىجلوگیرى از خونريزى در خوددارى از خشم

اللّه علیه و نشینان خدمت رسول خدا صلّى يكى از رؤساى قبايل عرب از باديه

کند عرض کرد: يا خواست خداحافظى آله و سلّم رسید، هنگامى که مى

رسول مند گردم. رسول اللّه دستور و نصیحتى به من بفرمايید که از آن بهره

 خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم هم فرمود:

 کنم.»ال تغضب؛ خشم نكن«. عرض کرد: چشم! اطاعت مى

 
 .21، ص 20حبار األنوار، ج  -(1)  83
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اى منتظر یر عادى است، عدهاش، وضع غكیهاى قبیلهديد هنگام مراجعت نزدي

ورودش هستند، نزديك شد و پرسید چه خبر است؟ گفتند: بین ما و قبیله 

 هستیم تا با آنان بجنگیم. ديگر خونى ريخته شده منتظر تو

______________________________ 
 .21، ص 20بحار األنوار، ج  -(1)

راه یت او را گرفت و مسلّح شد و همابتدا حمیّت قومیت عربى و جاهل

اش حرکت کرد، وقتى با قبیله ديگر مقابل شدند، فرمايش پیغمبر صلّى قبیله

آمد که فرموده بود: »خشم نكن« فورا اسلحه اللّه علیه و آله و سلّم به يادش 

را انداخت و با لباس عادى رو به قبیله مخاصم آمد، آنان وقتى ديدند رئیس 

آيد، دست به اسلحه نبردند و منتظر ماندند لحه و متواضع مىقبیله بدون اس

 خواهد.گويد و چه مىکه چه مى

فت: اين نزاع براى نزديك شد و نام سرانشان را برد و به نرمى به آنان گ

خواهید به جاى کشته شما کسى را بكشید که با کشته شدن چیست؟ اگر مى

و به عالوه آن، هر چه بخواهید  شود، بیايید خونبها بگیريدديگرى زنده نمى

دهم، اگر هم اصرار داريد چون از شما کسى کشته شده، حتما يك نفر من مى

ختیار شما قرار دهم، مرا به جاى خودم را در ااز ما را بكشید، من حاضرم 

مقتول بكشید و دست از فتنه و فسادى که درگیريهاى مداوم در پى دارد، 

 برداريد.

اى را ديدند، از راه انسانیت در سابقهاز او چنین وضع بىقبیله مقابل وقتى 

خواهیم و با گذريم و اصال خونبها هم نمىآمدند و گفتند نه، ما هم در مى

 قضیه خاتمه يافت. صلح و صفا،

آن وقت راز فرمايش پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم هنگام خداحافظیش 

 معلوم شد که فرمود:
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ها چه خونها که محفوظ ماند و چه فتنه کت اين کظم غیظ،»غضب نكن، به بر

 84که خوابید«.

______________________________ 
آله و سلّم يا رسول اللّه! علّمنى قال  قال رجل للنّبى صلّى اللّه علیه و -(1)

صلّى اللّه علیه و آله و سلّم اذهب و ال تغضب. فقال الرّجل قد اکتفیت بذلك 

فاذا بین قومه حرب قد قاموا صفوفا و لبسوا السالح فلمّا رأى  فمضى الى اهله

ه و آله و ذلك لبس سالحه ثمّ قام معهم ثمّ ذکر قول رسول اللّه صلّى اللّه علی

سلّم ال تغضب فرمى السّالح ثمّ جاء يمشى الى القوم الذين هم عدوّ قومه فقال 

ه اثر فعلىّ فى مالى يا هؤالء ما کانت لكم من جراحة او قتل او ضرب لیس فی

انا او فیكموه فقال القوم فما کان فهو لكم نحن اولى بذلك منكم قال فاصطلح 

 (.320، ص 2، ج القوم و ذهب الغضب؛ )سفینة البحار

 جلسه هفتم: خشم رحمانى و شیطانى

بحث ما در موضوع »خشم« بود، ممكن است خشم، انسان را به تباهى بكشد و 

اى بشود مطابق آنچه رفتار کرده در نتیجه صورت ملكوتیش، حیوان درّنده

ها نزد خداوند، دترين جنبندهفرمايد: »به درستى که باست، قرآن مجید مى

 85شعورند«.بىکران گنگى هستند که 

شود، اگر راه خشم حیوانى را طى کند، ر مىاى بدتآدمى از هر درّنده

عاقبتش چنین است. امروز اين حقیقت را بايد روشن کنیم که چه قسم خشم، 

راه حیوانى است و چه قسم آن، انسانى است که اگر آدمى راه و روشش را 

شود و اگر ملكوت مى اى در عالمطبق خشم حیوانى قرار داد، آخرش درّنده

 
له يه و آله و سّلم يا رسول الّله! عّلمن قال صّلى الّله عليه و آله و سّلم اذهب و َّل تغضب. فقال الّرجل قد اكتفيت بذلك فمضى اَل اهقال رجل للّنىب صّلى الّله عل -(1)  84

ه و سّلم َّل تغضب فرمى الّسًلح مّث جاء آل فاذا بْي قومه حرب قد قاموا صفوفا و لبسوا السًلح فلّما رأى ذلك لبس سًلحه مثّ قام معهم مّث ذكر قول رسول الّله صّلى الّله عليه و
فيه اثر فعلّى ىف ماَل انا او فيكموه فقال القوم فما كان فهو لكم حنن اوَل بذلك ميشى اَل القوم الذين هم عدّو قومه فقال يا هؤَّلء ما كانت لكم من جراحة او قتل او ضرب ليس 

 (.320ص  ،2منكم قال فاصطلح القوم و ذهب الغضب؛) سفينة البحار، ج 
85  (1)-\i ،َوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َّل يَ ْعِقُلوَن  (.22) انفال/ E\ِإنَّ َشرَّ الدَّ
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خشم انسانى قرار داد، انسان کامل، مصدر خیرات و راه و روشش را طبق 

 شود.مورد برکات مى

آيد؛ خشم حالتى است در انسان که در برخورد با ناماليمات برايش پیش مى

شود که با آن مانع و ناماليم کند، تهییج مىخوى از باطن به ظاهر توجه مى

 ام بگیرد.کند در آينده انتقدسترسى نداشت سعى مى گالويز شود و اگر

______________________________ 
 (.22)انفال/  إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ ال يَعْقِلُونَ، -(1)

 وجود خشم در انسان ضرورى است

تواند زندگى کند ولى به شرطى نمىالبته آدمى بدون اينكه خشم داشته باشد 

صحیح به کار بیندازد. وجود خشم در انسان الزم است تا در  که آن را در راه

تواند زندگى راه انسانیت آن را به کار ببرد، آدمى بدون شهوت و غضب نمى

کند، بايد شهوت در او باشد تا به دنبال خوراك و ازدواج برود. اگر خشم 

 دهد؟د موانع چگونه به حیات خويش ادامه مىنداشته باشد، با وجو

ر اين خشم را در راه حیوانى و هوا و هوس به کار برد آنگاه موجب اما اگ

گردد. حال ببینیم خشم انسانى چیست و حیوانى سقوطش از عالم انسانیت مى

 کدام است؟

 خشم حیوانى از لحاظ کم و کیف

داند، هر جا که به مجاز نمىخشم حیوانى آنجاست که عقل و شرع آن را 

مورد باشد، از لحاظ کیفیت و چگونگى ا بىحكم عقل و شرع، خشم در آنج

انتقام نیز هر جا برخالف میزان عقل و شرع باشد آن نیز خشم حیوانى و 

ناپسند است، بايد خشم را در راه صحیح به کار برد و آن در اين است که هر 

کند و هرکسى که خواست به تو ستم جا مانع پیشرفت و کمال بود، خشم 
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ى جلو ستم او را بگیرى، نه جايى که اصال خشمش کند، بايد خشم کنى يعن

 کنیم.مورد باشد. ناچار با ذکر مثال، مطلب را روشن مىبى

اى به شما رسید و شما به اگر از طرف شخصى بدون قصد و عمد، صدمه

ام دهید و گالويز شويد، زحمت افتاديد، اگر بر او خشم کنید و به او دشن

مورد است، او که عمدا اين م حیوانى و بىبخواهید انتقام بگیريد، اين خش

کار را نكرده و در اين کار قصدى نداشته است، عمد و سهو را حیوان درك 

 کند،نمى

آيد، اما انسان همین قدر که برخالف میلش واقع گردد درصدد انتقام برمى

 رف، قصد صدمه زدن به من را داشته يا نه؟کند آيا طاست که درك مى

 اد )ع( در برابر غالمى که فرزند آن بزرگوار را کشترفتار حضرت سج

بحار األنوار مروى است که حضرت سجّاد علیه السّالم در منزل  11در جلد 

میهمان داشتند و خادم حضرت سیخ داغ کباب را آورد و ناگهان اتفاقى رخ 

سر بچّه کوچك حضرت افتاد و خالصه باعث مرگ  داد و سیخ داغ کباب بر

»کسانى  ... وَ الْكاظِمِینَ الْغَیْظَ؛ ا غالم هوشیار، آيه شريفه را خوانداو شد، فور

برند« امام علیه السّالم فرمود: »خشم خود را فرو که خشم خود را فرو مى

»و کسانى که از مردمان  وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ بردم« غالم بقیه آيه را خواند:

 گذرند«.درمى

 و عفو کردم«. سپس دنباله آيه را خواند:فرمود: »از تو درگذشتم 

 دارد«.؛ »و خداوند نیكوکاران را دوست مى86... وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ

 فرمود: »تو را آزاد کردم«.

 
 .134آل عمران/  -(1)  86
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نجا جاى عفو است نه خشم؛ چون عمدا نكرده برخالف میل نفس عمل کن، اي

 و قصد سوئى نداشته است.

شكند، پدر يا مادر از دست او دانسته مىگاهى بچه در خانه ظرفى را ن

زنند، اين کار غلط است، کار شوند و گاهى مفصّل بچه را مىخشمگین مى

 خواست ظرف را بشكند.بچه، بازى است او که نمى

مطلب بود، هر کجا که طرف غرضى نداشت، خشم  هايى براىاينها نمونه

مورد کردن مردم، بى مورد است. بسیارى از موارد خشمکردن در برابرش بى

کنند اى درباره کسى خشم مىاست. برخى از مردم هستند که با شنیدن شايعه

 و

______________________________ 
 .134آل عمران/  -(1)

کنند در حالى که بسیارى از طرف پیدا مىاى نسبت به حالت بغض و کینه

 ها بدون اساس بوده و هست.اين شايعه

 شودخشم بیجا مى خالف توقّع موجب

منشأ بسیارى ديگر از خشمهاى ناپسند، خالف توقعهايى است که با آن مواجه 

کنم: فالن شخص توقع دارد که از رفیقش شويم. براى مثال عرض مىمى

شنود عصبانى کند، پاسخ رد مىوقتى از او مطالبه مى هزار تومان وام بگیرد،

گیرد؛ اينجاست که انسان مىگردد، بغض او را در دل شده و خشمگین مى

 شود.خطرناك مى

در روايتى که از حضرت صادق علیه الساّلم نقل شده، حضرت به شیعیانش 

لوم توانند از کسى حاجتى نطلبند، علتش هم معفرمايد که تا مىسفارش مى

 است.
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شود و حالت انفعال وقتى از طرف چیزى خواست و به او نداد، ناراحت مى

بعد خداى نكرده بغض و کینه است. در حالى که وظیفه  نفسى آن خشم، و

اين است که اگر طرف به شما چیزى نداد، حمل بر صحّت کنید، ممكن است 

بودم؛ حق نداشته باشد، شايد خودش نیاز داشته، اصال مگر من طلبكارش 

ام؟ خالصه توقع خودش را کم نمايد. شايد به من اطمینان واجب بر او داشته

 مالش را به من بسپارد.نداشته که 

 کندورع، ايمان را قوى و طمع را ضعیف مى

پرسند: چه چیز ايمان را قوى و چه چیز ايمان را از امام سجاد علیه السّالم مى

فرمايد: »ورع، ايمان را قوى و طمع، ايمان را مىکند؟ حضرت ضعیف مى

 87سازد«.ضعیف مى

______________________________ 
ان بن سويد عن الصادق علیه السّالم قال قلت ما الّذى يثبت عن اب -(1)

األيمان فى قلب العبد؟ قال الّذى يثبته فیه الورع و الذى يخرجه منه الطّمع 

 (.93، ص 2)سفینة البحار، ج 

آدمى پیش خودش انتظار دارد که فالن شخص بايد کار مرا اصالح کند، بايد 

 را بنمايد و نظايرش.به من قرض دهد، رفع دهد، رفع نیاز م

گشا و کارساز را خدا بداند و بس. و از همان اول انسان موحّد بايد مشكل

اگر خدا اش تعلّق بگیرد مؤثر بداند. اسباب را تا مقدارى که خداوند اراده

آيد. »موحد« کسى است که تمام خیرات نخواهد، از هیچ سببى کارى برنمى

وق را مجارى خیر خدا بداند، اگر کسى را از خدا بداند »بیده الخیر«، مخل

نزد مخلوقى برود و همه نظرش به او باشد که کارش را اصالح کند، خود اين 

 
، ص 2ع و الذى يرجه منه الّطمع) سفينة البحار، ج عن ابان بن سويد عن الصادق عليه الّسًلم قال قلت ما اّلذى يثبت األميان ىف قلب العبد؟ قال اّلذى يثبته فيه الور  -(1)  87

93.) 
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ين طور باشد: حال، شرك است. من اگر مسلمان و موحدم بايد حالم ا

روم، اگر براى من مقدر فرموده »خدايا! من به امید تو نزد اين شخص مى

 شود«.باشى، به دست او اين کار حل 

 توقع را کم کنید تا خشمناك نشويد

باشد و موحد است اين است که اگر اش که راستى حالش چنین مىنشانه

دا نخواست، گويد: خکارش انجام نشد، گله ندارد، ناراحت نیست، مى

گويد: پروردگارا! کند و مىصالحم نبود و اگر کارش انجام شد، شكر خدا مى

فالن شخص حل نمودى. البته منافاتى ندارد  لطف فرمودى، کارم را به دست

که از او هم سپاسگزارى کند؛ زيرا کسى که از مخلوق سپاسگزارى ننمايد، از 

 88خالق نیز سپاسگزارى ننموده است.

که عرض شد، اينان مجارى لطف و خیر خداوند هستند، لذا به  طورهمان

ر از آنان نیز الزم عنوان سببى که خدا براى اصالح کارها فراهم فرموده، تشك

است نه به عنوان مستقل که خودش را کار کن به حساب بیاورد و مشرك 

 شود.

______________________________ 
 (.709، ص 1الخالق«، )سفینة البحار، ج  »من لم يشكر المخلوق لم يشكر -(1)

کند، بغض و کینه آدم وقتى از خلق، توقع داشت و برآورده نشد، خشم مى

کند. از همان اول بايد متوجه باشد که کار به دست او نبوده و نیست. مى پیدا

شد، لذا با خواست يعنى صالحش بود، به دست اين و آن حل مىاگر خدا مى

کند چون توقعش را از عنا، هرگز خشم بیجا به افراد پیدا نمىالتفات به اين م

 آنها برداشته است.

 
 (.709، ص 1» من َل يشكر املخلوق َل يشكر اخلالق«،) سفينة البحار، ج -(1)  88
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 خشم در برابر ستمگر و گناه آشكار

در برابر ستمگر، بايد خشم کرد؛ مثال همین صدام ملعون که به حريم مسلمین 

تجاوز کرده است، اگر جنايتى جز قتل مرحوم آيت اللّه صدر و خواهرش 

ه همه مسلمین بر او خشمناك باشند تا چه رسد به اينكه نداشت، کافى بود ک

 دستش به خون هزاران مسلمان ايرانى و عراقى آلوده است.

کنند؛ مخالفت امر ین متجاهرين به فسق، کسانى که آشكارا گناه مىهمچن

 نمايند.خدا مى

 خشم در برابر ظلم و گناه بايد مقدارش نیز مناسب آن ظلم و گناه باشد.

گناهان از برخى ديگر شديدتر و خشم در برابر آن نیز بايد بیشتر  بعضى از

ت؛ مثال پیدا بودن موى زن باشد و انتقام از آن نیز به همین نسبت متفاوت اس

کشد، کشد، با کسى که مظلومى را مىو کسى که جام شراب را آشكارا سر مى

 يكنواخت نیست و به ترتیب، يكى از ديگرى شديدتر است.

توانى بیش از آن حد به او انتقام هم مثال کسى به شما سیلى زد، نمى در مقام

ه او بدهى. اگر او قذف بزنى. يا مثال يك فحش شنیدى، دو تا فحش هم ب

کرد، نسبت ناشايست ناموسى به شما داد، شما حق نداريد برگرديد او يا 

 89بستگانش را قذف کنید.

 است که در انتقام نیست«. البته در هر حال بهتر است و »در عفو لذتى

______________________________ 
 عه شود.براى توضیح بیشتر به »بحث قذف گناهان کبیره« مراج -(1)

 

 
 براى توضيح بيشْت به» حبث قذف گناهان كبريه« مراجعه شود. -(1)  89
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 تالفى اگر بیشتر شد تالفى دارد

 اگر آدم در مقام تالفى و انتقام از حد تجاوز کرد، مسؤولیت شرعى دارد.

بايد ديه بپردازد. اگر طرف سیلى در قذف بايد حد بخورد و در صدمه بدنى 

زد به قسمى که جايش سرخ شده، شما در مقام انتقام طورى زدى که جايش 

اى که در کتاب ديات فقه ذکر شده، طال به طرف ظیفهسیاه شد؛ بايد طبق و

 بپردازيد.

حیوان است که در کارهايش نظم و التزام نیست. خشم حیوانى است که تا از 

دارد، هرگونه انتقامى که از او برخاسته است دريغ نمى طرف ناماليمى ديد،

 اى حتى طرف را نیز بكشد.چه بسا مانند گرگ درنده

است لیكن بايد در محل خودش و به مقدار الزم به کار پس اصل خشم خوب 

رود. در برابر گناه و ستم باشد و انتقام هم به مقدار خودش. در قرآن مجید 

»هر کس به شما تجاوز کرد؛ به همان اندازه  فرمايد:در اين زمینه مى

پس اول بايد مورد اعتدا )ظلم و  90توانید به او تجاوز نمايید و نه بیشتر«مى

جاوز( معلوم باشد و سپس »مثل« را رعايت کرد لذا در صفات مؤمنین در ت

»کسانى که خشم خود را فرو  وَ الْكاظِمِینَ الْغَیْظَ؛ فرمايد:قرآن مجید مى

 برند.برند« که متأسفانه برخى از مردم اين آيه را اصال به کار نمىمى

 آخرت براى کسانى است که برترى نخواهند

اى فرموده: دو نفرى که در حال خشم هستند اگر لطیفه»ابن فهد حلّى« 

بیا براى خدا خواهى بدانى مؤمن به خدا هستند يا نه، به يكى از آنان بگو مى

کند اما سكه يا اسكناسى در کنار دستش بگذار و بگو اين درگذر، اعتنائى نمى

 گیرد!!بینى آرام مىرا بگیر و آرام باش، مى

 
90  (1)-\i َعلَْيُكْم، ِل َما اْعَتدىَعلَْيُكْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه ِبِثْ  ... َفَمِن اْعَتدى\E /(.194) بقره 
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______________________________ 
 (.194)بقره/  عَلَیْكُمْ، عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى ... فَمَنِ اعْتَدى -(1)

»به زمین و  أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ؛ اند که:آرى، اکثر مردم مصداق آيه شريفه

 اند و به آخرت مايل نیستند«.زندگى مادى چسبیده

اهل علم بايد اين آيه را از ياد نبرند: »اين سراى  به فرموده شیخ بهائى:

عاقبت  آخرت را براى کسانى قرار داديم که برترى را در زمین نخواهند و

 91نیك براى پرهیزگاران است«.

دنیا نزد او مهم نباشد، کسى که رياست دنیا نزد او مهم است، کجا به اين 

باشد، مى »ال يُرِيدُونَ« ه:رسد، بلكه نكته مهم در آيه شريفه، جملمقامات مى

نفرموده »ال يعلون« کسانى که در زمین برترى نجويند؛ بلكه فعل قلبى اراده 

 را به کار برده و فرموده است: »ال يريدون؛ اصال برترى را نخواهند«.

در سرش علوّ در زمین را نخواهد، برترى و شهرت را نخواهد؛ زيرا کسى که 

ل است و هنوز حقیقت دنیا شود جاه، معلوم مىبرترى و مقام را خواستار شد

را در نیافته و به حقّانیت و پايدارى آخرت پى نبرده، بديهى است کسى که 

بهره است؛ زيرا: »آيا يكسانند کسانى که جاهل باشد، از مقامات اخروى نیز بى

آرى اهل علم »اولوا االلباب« هستند،  92دانند«دانند و کسانى که نمىمى

تا کسى اهل  93نند که در هر حال به ياد خدايندباشند، آناخرد مىصاحبان 

خرد نشود، دنیا نزد او از آخرت مهمتر نباشد چه انتظارى از او داريد؟! 

باشد؛ حد وجودى هر شخصى دانش هرکس هستى او به اندازه ادراکش مى

اوست، کسى که از حد حیوانیت تجاوز نكرده است چگونه به جوار ربّ 

 رسد؟ن مىالعالمی

 
91  (1)-\i اُر اَْلِخرَُة جَنَْعُلها لِلَِّذيَن َّل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا  (.83) قصص/ E\ِف اأْلَْرِض َو َّل َفساداا َو اْلعاِقَبةُ لِْلُمتَِّقَْي، تِْلَك الدَّ
92  (2)-\i  َِّذيَن َّل يَ ْعَلُموَن ...،... َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َو ال\E /(.9) زمر 
93  (3)-\i ُجُنوهِبِْم ... الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه قِياماا َو قُ ُعوداا َو َعلى\E /(.191) آل عمران 
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______________________________ 
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ  -(1)

 (.83)قصص/  الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ،

 (.9 )زمر/ مُونَ ...،... هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَ -(2)

 (.191)آل عمران/  جُنُوبِهِمْ ... الَّذِينَ يَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى -(3)

 شودعالقه به آخرت، هنگام خشم و شهوت معلوم مى

فرمايند خشمتان را منتظم کنید، به خشم حیوانى نیفتید، چون اينكه مى

 سازد.عالم ملكوت( مىوانى )در بندوبارى، آدمى را آخرش حیبى

شود، چنانكه هرکس آخرت نزد او مهم است، در خشم و شهوتش آشكار مى

بندوباريش نیز در هنگام خشم و شهوت اعتنا به آخرت است، بىکسى که بى

شود و تمام فكرش تحصیل آبروى دنیا و مقام است، اما نسبت به امر ظاهر مى

وقت حرص و آز و شهوت مرد  يى ندارد.آخرت چون نزدش مهم نیست، اعتنا

 کو؟

ضمنا ناگفته نماند که قصاص و همچنین اجراى حدود بايد در محكمه حاکم 

آيد، لذا جايز نیست افراد پیش ومرج الزم مىو به حكم او باشد وگرنه هرج

خود از کسى که به آنان ستم روا داشته است تالفى نمايند بلكه بايد به حاکم 

 اجعه نمايند و به حكم حاکم، حق خود را بگیرند.اسالمى مرشرع و دادگاه 

*** 

 جلسه هشتم: شهوت، منشأ تداوم نسل بشر

اش تكوينا در اى است که خداوند به قدرت قاهرهشهوت و غضب دو قوّه

انسان قرار داده است و دوام حیات آدمى بسته به اين دو نیروست؛ چون 
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. اگر قوه شهوت مضرّت استشهوت براى جلب منفعت و غضب براى دفع 

رود و نباشد، شخص دنبال آنچه بدن به آن نیازمند است تا دوام بیاورد، نمى

اگر شهوت شكم نباشد، میل به خوراك در انسان نباشد، اين قدر زحمت 

نمايد، وقتى هم که خوراك به بدن نرساند، کشد و تدارك آذوقه نمىنمى

تدارك آذوقه را تحمل شكم، رنج رود. پس به برکت شهوت بدن از بین مى

نمايد، و اگر شهوت شكم نباشد، بدن در نتیجه نرسیدن آذوقه، به تحلیل مى

 رود.رفته و از بین مى

شهوت جنسى نیز الزمه بقاى نسل است، اگر غريزه جنسى نباشد آدم هیچ 

رود؛ زيرا زندگى زناشويى ناراحتیها و زحمتهايى در وقت زير بار ازدواج نمى

بايد داعى قوى در کار باشد و آن فشار شهوت جنسى است که  دارد، لذاپى 

دوام نسل بشر به آن است، پس اصل شهوت، الزمه بقا و حیات مادى انسان 

 است.

 پیشرفت معنوى نیز در خشم و شهوت است

نسبت به »غضب« نیز همین است، اگر خشم در انسان نباشد و در برابر تجاوز 

تفاوت باشد، نظام زندگى اجتماعى به هم ناموس، بىبه مال يا جان و يا 

خورد، هر که خواست هر چه نسبت به او مرتكب شود، مالش را نگه مى

نمايد، جلو سختیهايى که متوجهش دارد، آبرويش را مواظبت نمىنمى

گیرد، پس اصل خشم نیز الزم است تا جلو زيانهايى که به او رو شود، نمىمى

 آورد بگیرد.مى

وت و غضبى که الزمه زندگى آدمى است به قسمى که جهت كن اين شهلی

شود، دينداريش نیز به اين دو معنوى و اخرويش نیز به اين دو قوه مربوط مى

قوّه بسته است، بايد حد وسط را در آن مالحظه کرد و از افراط و تفريط 

 پرهیز نمود که هر دو غلط است.
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ل و وجدان شخصى که به البته عق تشخیص حد وسط نیز به عقل و شرع است

حد رشد و تمیز رسیده است و شرع مقدس اسالم نیز حد وسط مواقع شهوت 

 و غضب را دستور و راهنمايى فرموده است.

 افراط و تفريط در خشم و شهوت، مهلك است

اى اگر آدمى در حد افراط شهوت و غضب افتاد يا در راه تفريط، از هر بهیمه

 گردد.تر مىپست

صراط قیامت هم براى هر فردى  94آن دو نیز »صراط مستقیم« استحد وسط 

 بسته به وضعش در اين عالم است، کسى که از حد وسط گذر کرد و در

______________________________ 
نْ سَبِیلِهِ وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَ -(1)

 (.153)انعام/  ...،

افراط و تفريط سقوط کرد، فرداى قیامت نیز از صراط، سقوط خواهد کرد، 

شتر آيد، بیفسادها و زحمتهايى هم که در همین دنیا براى آدمى پیش مى

 95تقصیر خودش هست که مبتال به افراط و تفريطها شده است.

 حد وسط در خوردن، زياده روى نكردن است

بت به شهوت شكم، حد وسط را اگر رعايت کند مزاجش سالم و گرفتاريش نس

شود و آن اين است که به مقدار کفايت از لحاظ کم و کیف بخورد، کم مى

ن است که: »بخوريد و بیاشامید ولى دستور قرآن مجید در اين زمینه اي

 96روى ننمايید«.زياده

 
94  (1)-\i  ُِبَل فَ َتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسب  (.153) انعام/ E\يِلِه ...،َو َأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيماا فَاتَِّبُعوُه َو َّل تَ تَِّبُعوا السُّ
95  (1)-\i َبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َو يَ ْعُفوا َعْن َكِثرٍي،َو ما َأصا\E /(.30) شورى 
96  (2)-\i ،... َو ُكُلوا َو اْشرَبُوا َو َّل ُتْسرِفُوا ...\E /(.31) اعراف 
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به اين مضمون رسیده است که  از امیر المؤمنین على علیه السّالم نیز دستورى

تا گرسنه نشدى، چیزى نخور و تا هنوز میل به خوراك خوردن دارى، از 

خوردن دست بكش، اگر انسان وقتى سیر است، خوراك بخورد مبتال به سوء 

باشد. اين گردد، اکل بر شبع در بعضى مواقع خطرناك نیز مىمه مىهاض

 24ى اعتصاب غذا کند، روزه حال افراط، تفريطش هم به اين است که مدت

خواهد روزه بگیرد، ساعته بگیرد، اين تفريط است، لذا امر شده کسى که مى

 شب چیزى بخورد، لذا سحرى خوردن مرسوم شده است.

 اين زمینه شعر سعدى است:بهترين تعبیرات در 

 نه چندان که از ضعف جانت برآيد  نه چندان بخور کز دهانت برآيد

 

ر نخورد که ضعف بر او چیره شود، قواى بدن رو به تحلیل برود و نه اين قد

به حال مرگ بیفتد، نه اين قدر بخورد که به سوء هاضمه و بسیارى امراض 

 ديگر

______________________________ 
ى/ )شور وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ، -(1)

30.) 

 (.31)اعراف/  ... وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا ...، -(2)

از لحاظ کمیّت  اند: »معده، خانه هر دردى است«، اينمبتال گردد که فرموده

 و اما از لحاظ کیفیت.
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 سفره رنگین و بیماريهاى گوناگون

الت نباشد و به گرى و مقیّد به انواع مأکوانسان بايد هیچ وقت طالب اسراف

آيد خوش باشد و بداند هر چه انسان به الوان مختلف آنچه برايش پیش مى

خیالش با خوردن انواع خوراك مقیّد باشد، زيانش برايش بیشتر است. به 

گیرد ولى برعكس است. انواع شیرينیها و چربیهايى که خوراکیها قوت مى

 باشد.ره مىکند، بیشتر در معرض بیماريهاى قند و غیمصرف مى

اگر کسى خودش را به ترفّه و تنوّع در خوراکیهاى مختلف مقیّد کرد، ناچار 

است به هر خیانتى و شود تا به زحمت پول زياد درآورد، لذا ممكن مى

جنايتى روى آورد تا خواسته شكمش را برآورد. اما وقتى به آنچه برايش پیش 

رنگین نباشد، قانع است و  آمده، دلخوش باشد، خواهان زندگى مرفّه و سفره

کند و لذا به هیچ خیانت و جنايتى هاى نفسش مقاومت مىدر برابر خواسته

 شود.آلوده نمى

هاى معاويه و ايد چگونه در برابر تطمیعکه همه شنیده نظیر جناب »ابو ذر«

 هاى زر او مقاومت نمود و به همان نان جو که داشت قانع بود.کیسه

اعتنا ؛ کسى که قانع است، گرامى و عزيز است«. ديگر بىراستى »عزّ من قنع

کنند، از به حالل و حرام نیست. بیشتر کسانى که کم فروشى يا گرانفروشى مى

 گیرد.و حرص سرچشمه مى طمع

پس افراط و تفريط در شهوت شكم به اين است که از حد معمول و الزم 

است که به مقدار الزم براى اداره بدن تجاوز نمايد و حد وسط آن به اين 

 براى بدن کما و کیفا صرف نمايد.
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 در شهوت جنسى نیز حد وسط رعايت شود

اس با جنس مخالف است« نیز در شهوت ديگر که »شهوت جنسى و غريزه تم

بايد حد وسط را رعايت نمود نه اينكه اصال ازدواج نكند که اين بسیار ناپسند 

از قول پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و و در شرع مقدس، از آن نهى شده است. 

 آله و سلّم نقل شده که:

»ازدواج، سنّت و روش پسنديده من است، پس کسى که از سنّت من 

 97ن باشد از من نیست«.گرداروى

ترك کلى ازدواج، تفريط است و خدا قوه شهوت جنسى را در انسان قرار 

باره نیز روايت شريفى از داده تا آن را در تولید نسل به کار اندازد، دراين

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نقل شده که: »نكاح کنید و تولید مثل 

فرداى قیامت به زيادى شما در میان ساير امتها نمايید پس زياد شويد، و من 

 ، تكثیر نسل مطلوب است.98کنم«افتخار مى

ناتوانند، با  افراط، آن هم غلط است. کسانى که از عهده اداره يك زن

اندازند، يا از لحاظ عمل تجديد فراش، خود و ديگران را به زحمت مى

عف فوق العاده جنسى، افراط در آن نیز موجب بیماريهاى مختلف و ض

 شود.گردد و موجب کوتاهى عمر مىمى

 حد وسط در زناشويى، نسبى است

 طابقپس بايد حد وسط در دفع شهوت جنسى را رعايت نمود به اينكه م

 
 (.220، ص 103مّن«،) حبار األنوار، ج » الّنكاح سّنىت فمن رغب عن سّنىت فليس -(1)  97
 (.220، ص 103ناكحوا تكثروا فاّّن اباهى بكم األمم يوم القيمة و لو بالسقط«،) حبار األنوار، ج » ت-(2)  98

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   99   اخالق اسالمى

 

______________________________ 
، 103»النّكاح سنّتى فمن رغب عن سنّتى فلیس منّى«، )بحار األنوار، ج  -(1)

 (.220ص 

»تناکحوا تكثروا فانّى اباهى بكم األمم يوم القیمة و لو بالسقط«، )بحار  -(2)

 (.220، ص 103األنوار، ج 

ازدواج نمايد و در عمل دستور شرع که طبق طبیعت و غريزه انسانى است 

زناشويى بر حسب وضع مزاج و توانايى جسمیش، دفع شهوت نمايد. منظورم 

راد، يكنواخت نیست و حد وسط در مواقعه اين است که مزاجها و نیروهاى اف

بار، براى برخى اى يكکند. براى برخى، هفتهنسبت به افراد مختلف، فرق مى

 آيد.، حد وسط به حساب مىباراى يكديگر، دو بار يا دو هفته

 تشكیل خانواده و برکات معنوى آن

ت و از اين گذشته، تشكیل خانواده براى تربیت روحى انسان، ضرورى اس

طور که يابد. هماندارى، تكامل مىانسان با تحمل زحمت همسردارى و بچه

اشاره کردم دستور شرع، طبق طبیعت و غريزه است. کسانى که راه افراط و 

اند، خود پیمايند، عالوه بر اينكه از دستور شرع، سرپیچى نمودهيط را مىتفر

کات زندگى خانوادگى و را مبتال به ناماليمات روحى و بدنى نموده و از بر

 اند.تكامل معنوى که خداوند در اين امر قرار داده است، محروم نموده

 نه ستم کنید و نه زير بار ستم برويد

راط و تفريط حد وسطى دارد. حد وسط خشم نیز الزم و خشم نیز در برابر اف

 ضرورى است، زيرا کمال انسانى در آن است. هرگاه مال يا ناموس يا آبرو يا

تفاوت نباشد. خشم صحیح جان انسان مورد تهديد قرار گرفت، بايد بى
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اى، تا بتوانى نبايد اينجاست، مال حاللى که از راه صحیح به دست آورده

 را از تو بگیرند.بگذارى آن 

نه به کسى،  99فرمايد: »نه ستم کنید و نه زير بار ستم برويد«.قرآن مجید مى

 جا به تو سیلى بزنند.جا سیلى بزن، نه بگذار بىبى

______________________________ 
 (.279)بقره/  ... ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ، -(1)

کنم اين وحى ه من به هیچ وجه باور نمىکنند کاى از »انجیل« نقل مىجمله

آسمانى باشد و شكّى نیست که تورات و انجیلهاى فعلى، تحريف شده و در 

اند ند و ساختگى است. از قول عیسى علیه السّالم نقل کردهاآن دست برده

که: »اگر کسى به طرف راست صورت تو سیلى زد، طرف چپت را بگیر تا به 

 آن نیز بزند!!«.

خالف قسط و حتى طبیعت انسانى است. نه بكشد و نه بگذارد او را اين بر

و نه جنگ را  جا جنگ کندبكشند. نه بزند و نه بگذارد او را بزنند، نه بى

بپذيرد به اين معنا که بگذارد هرگونه تجاوزى به او بنمايند مانند اين جنگ 

مريكائیش تحمیلى که صدام ملعون بر ملت مسلمان ايران به دستور ارباب آ

تحمیل کرده است، در برابرش ساکت بودن، خالف دستور شرع و طبع بشرى 

کردند. صلح تحمیلى را نیز  است. ما جنگ را شروع نكرديم بلكه به ما تحمیل

جنگند، پذيريم بلكه به دستور شرع مقدس »با کسانى که با شما مىنمى

رچه بر سرمان بزنند، نمايیم نه اينكه تسلیم جنگ شويم هرفتار مى 100بجنگید«.

کیشان و هموطنانمان را آواره هرچه سرزمینمان، شهرهايمان را بگیرند، هم

 
99  (1)-\i ،َّل َتْظِلُموَن َو َّل ُتْظَلُموَن ...\E /(.279) بقره 

100  (1)-\i اتُِلوَنُكْم َو َّل تَ ْعَتُدوا ...،َو قاتُِلوا ِف َسبِيِل اللَِّه الَِّذيَن يُق\E /(.190) بقره 
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نمايند، تسلیم باشیم و دفاع نكنیم، بلكه اينجا جاى خشم است، همان حد 

 وسطى که عرض کردم هست.

 اندتفاوت مردهانسانهاى بى

ردند که بردند، تفاوت باشد و بگويد: خوب، آمدند که آمدند، باگر کسى بى

کشتند که کشتند، چنین افرادى مشمول فرمايش موال امیر المؤمنین علیه 

فرمايد: »کسى که در برابر منكر، حرکتى نكند، جلو منكر السّالم هستند که مى

دگان تواند الاقل به دلش خشمگین نباشد، او مرده زنرا نگیرد و اگر نمى

ر »صدام« خشمگین نباشد، کسى که در ايران باشد و در براب 101است«.

 شود او را انسان ونمى

______________________________ 
 (.190)بقره/  وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ ال تَعْتَدُوا ...، -(1)

 .374 نهج البالغه صبحى صالح، کلمات قصار، -(2)

تواند به جبهه شمگین باشد، اگر نمىزنده نامید، الاقل بايد بر اين ملعون خ

 جنگ و خط مقدم برود، الاقل از کمكهاى پشت جبهه خوددارى ننمايد.

اين گروهكهايى که در برابر تجاوز بعث عراق، موضع دوستانه و در برابر ملت 

آنانى که دم از خلق  اند معلوم هستندستمديده ايران، موضع خصمانه گرفته

خوانند، چگونه از پشت، به خلق يا مجاهد آنان مىزنند و خود را فدايى مى

 نمايند.زنند و به شعار دادن اکتفا و عمال منافع آمريكا را تأمین مىخنجر مى

تفاوتى نسبت به افراط و تفريط در خشم را قبال عرض کردم، »تفريطش«، بى

ر روى در به کاآبروست، »افراطش« نیز به زياده تجاوز به مال، جان، ناموس و

باشد، جايى که موردش نباشد يا جايى جا به کار بردنش مىبردن آن، يا بى

 
 .374هنج البًلغه صبحى صاحل، كلمات قصار،  -(2)  101
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که موردش هست، زايد از حدش خشم کردن، از اين دو مورد )خشم 

مورد و خشم زايد بر حدش( بايد پرهیز کرد و مثالهايى براى اين دو را در بى

م که فراموش نشود. مخصوصا يادآور شدم که از هفته قبل عرض کرد

مورد است، جا بايد پرهیز کرد که يكى از آنها توقعهاى بىوجبات خشم بىم

از ديگران انتظار دارد با او به بهترين نحو معامله و رفتار نمايند، وقتى هم که 

گردد؛ مثال توقع دارد وقتى شود، خشمگین مىاش واقع نمىمطابق خواسته

وقتى يكى دو نفر  محفلى شد، همه جلوش برخیزند و احترامش کنند، وارد

گیرد، از همان شود؛ و گاه کینه آنان را به دل مىبلند نشدند، خشمگین مى

 اول اين چه توقعى است که دارى؟

 پیغمبر )ص( توقع احترام نداشت

 توقع احترام از خلق غلط است و نبايد در شخص باشد. رسول خدا صلّى اللّه

آن عظمت، آن هم در برابر  علیه و آله و سلّم نخستین شخص عالم وجود، با

امتش، وقتى وارد مجلس شد، همه به احترام ورودش برخاستند. حضرت 

 فرمود: من راضى نیستم.

يعنى پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم توقع احترام ندارد، خودش را از 

 داند.ديگران برتر نمى

وست، اما ايشان مت، احترام اوست، نهايت تجلیل از مقام شامخ االبته وظیفه ا

خواهد بفهماند که توقع احترام از ديگران داشتن و امتیازى براى خود مى

نسبت به سايرين قايل بودن، صحیح نیست. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و 

و از آنان  داندداند بلكه خدمتگزار آنان مىسلّم خودش را از امتش برتر نمى

تگزار است، لذا پاداشش نیز بر خواهد، از طرف خدا خدمپاداشى نمى
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و احترام و دوستى بستگانش نیز که به آن امر شده، براى خود  102خداست

 103مسلمین است و به نفع خود آنان است.

 پیروى روحانیین از روش پیامبر )ص(

روش پیغمبر صلّى اللّه علیه لذا آقايان روحانیین محترم و طالب عزيز نیز بايد 

فرمود: »اهل علم کنند، به گفته يكى از بزرگان که مى و آله و سلّم را دنبال

روند انتظار داشته باشند به آنان سنگ بزنند، بايد وقتى از منزل بیرون مى

اهانت کنند، وقتى اذيت نشدند، سپاسگزار باشند نه اينكه توقع سالم و احترام 

 ه باشند«.بوسى داشتو دست

ايد چقدر رر خوانده و شنیدهشما پیرو پیغمبرى هستید که در حاالتش مك

ها ديد، چقدر به پايش استخوان و سنگ زدند، شكمبه شتر و اهانتها و شكنجه

ريختند، حاال من و شما بگويیم من عالم هستم، سید خاکستر بر سر و رويش مى

دند، ناراحت يا خشمگین گردم. هستم حتما بايد به من احترام کنند و اگر نكر

شود که امور بر طبق خواسته جا ناشى مىيها از همینتوزنوع قهرها و کینه

 نفسانى انسان واقع نگرديده است.

______________________________ 
 (.23)شورى/  ... قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْراً ...، -(1)

 (.47)سبأ/  جْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ...،قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَ -(2)

 

 

 

 
102  (1)-\i ،... ُقْل َّل َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجراا ...\E /(.23) شورى 
103  (2)-\i  ٍفَ ُهَو َلُكْم ...،ُقْل ما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجر \E /(.47) سبأ 
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 و ائمه در توقع نداشتن روش پیغمبر

شما نبايد توقع داشته باشید که مردم خدمتگزار شما باشند بلكه خودتان را 

خدمتگزار مردم بدانید و هیچگونه امتیازى نخواهید، همان روش پیغمبر صلّى 

 علیهم السّالم را دنبال کنید.اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه اطهار 

خواستند طعام تدارك وقتى اصحاب مى مروى است که در يكى از غزوات،

نمايند، گوسفندى کشتند و هرکس دنبال کارى رفت، رسول خدا صلّى اللّه 

آورى چوب و هیزم رفت، عرض کردند: ما علیه و آله و سلّم هم دنبال جمع

اى لّى اللّه علیه و آله و سلّم شما گوشهخدمتگزار شما هستیم يا رسول اللّه ص

کنیم، مضمون روايت شريف ما خودمان هیزم جمع مىاستراحت بفرمايید 

کشم که خودم را بر اين است که فرمود: »من از خداى خود خجالت مى

 شما امتیاز بدهم«.

اى خواست براى حج يا عمره برود با قافلهحضرت سجاد علیه السّالم وقتى مى

را  فرمود که اهل قافله اوت که اهل مدينه نباشد، قبال تحقیق مىرفمى

داد که رفت و خودش را با آنان يكى قرار مىنشناسند، آنگاه همراهشان مى

هیچگونه امتیازى برايش قايل نشوند. در يكى از اين سفرها شخصى حضرت 

م چرا را شناخت و عرض کرد: اى فرزند پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّ

رت او را از فرمايید که به شما خدمت کنند. حضخودتان را معرفى نمى

 معرفى کردن خودش منع فرمود.

 حضرت رضا )ع( و مرد ناشناس در حمام

در کتاب »محجّة البیضاء« در حاالت حضرت رضا علیه السّالم نقل نموده است 

شد  در خراسان هنگامى که ولیعهدى تحمیلى هم داشت، در حمام وارد

آيا پشت مرا شناخت، گفت: اى مرد! شخصى قبال آمده بود و حضرت را نمى
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کشى؟ حضرت فرمود: آرى، آنگاه کیسه را گرفت و به پشت آن کیسه مى

 شخص

کشید. حمامى وارد شد تا خواست به آن شخص اعتراض کند، حضرت به او 

 اشاره فرمود که ساکت باشد و آقا را معرفى ننمايد.

 احترام نداشته باشیم توقع سالم و

توقعات خودشان را کم کنند، غرض اين است که مخصوصا اهل علم بايد 

نخواهند که مردم خدمتگزارشان باشند، توقع کوچكى کردن از ديگران 

نداشته باشند. )البته وظیفه مردم به جاى خود. آنان بايد احترام کنند، تشويق 

ار داشته باشیم به ما احترام کنند و کنند، اما صحبت اين است که ما نبايد انتظ

گین شويم ناراضى گرديم.( مثال نبايد توقّع سالم اگر احترام نكردند، خشم

داشته باشیم؛ بلكه روش رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را که ابتدا 

طور که يكى از آنها ابتدا به سالم کردن کرد، ترك نكنیم. همانسالم مى

بزرگ، نشستن بر روى خاك و هم رديف سوار کردن است به کوچك و 

 و سومى آن است«. شخص پیاده دومى

مورد پس امروز مواردى از خشم بیجا را مورد بحث قرار داديم. خشمهاى بى

زند و غرضى در مثل خشم در برابر امور غیر اختیارى که از اشخاص سر مى

 است که انسان دارد. کار نیست. و مورد ديگر، خشم در برابر خالف توقعهايى

*** 

 ز قوه عقلجلسه نهم: لزوم اطاعت شهوت و غضب ا

اش در انسان دو قوه »شهوت و غضب« گفتیم که خداى تعالى به حكمت بالغه

قرار داده است که اگر اين دو قوه تابع نیروى سوم که »عقل« است، بشوند؛ 

اخرويش شود، حیات طیبه دنیوى و حیات ابدى و سعادت آدمى حاصل مى
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ريط در هر يك از اين گردد. عقل اگر حاکم شد به اينكه افراط و تفتأمین مى

دو قوه را ترك کند و حد وسط آن را که حكم عقل در محدوده شرع و با 

رسد وگرنه در هر يك از راهنمايى پیغمبران است بگیرد، به کمال انسانى مى

نسانیت به عالم منحط راه افراط و تفريط، تباهى و سقوط است و از عالم ا

مجید »بل هم اضل« از حیوانات نیز  گردد و به تعبیر قرآنحیوانیت منتهى مى

 گردد.تر مىپست

 هاى مادى و معنوى از خوراکیهابهره

در تعیین افراط و تفريط به طور اجمال در شهوت شكم، تفريطش به اين است 

داوند برايش آفريده که بكلى مواد غذايى به بدنش نرساند، از طیباتى که خ

 رود، چیزى به بدندن تحلیل مىاست، اصال بهره نبرد. اگر عوض آنچه از ب

رود بلكه بايد استفاده صورى و معنوى بكند. استفاده نرسید، بدن از بین مى

صورى و مادى آن به اين است که از اين خوراکیهاى پاك و حالل استفاده 

معنوى ببرد. چون در اين خوراکیها  ببرد و بدنش را تقويت کند و هم بهره

شده است. تمام اين شیرينیهايى که در اين  اى از جمال الهى پخشذرّه

آدمى بايد اين میوه شیرين را  104اش.اى است از خزينهنباتات است، قطره

ساز شود. چه قدرت و حكمتى دارد که از اين آب و میل کند و متوجه میوه

آورد در حالى که با يك آب هاى گوناگون بیرون مىگونه میوهخاك اين

خدا را کند؛ محبت به خدا بیشتر پیدا کند و از شكر  105شوند.سیراب مى

اى که خدا در او قرار ره ببرد، از ذايقهلذايذى که خدا برايش قرار داده به

داده استفاده ببرد، بچشد و شكر خدا را بكند. پس اگر کسى از اين لذايذ بهره 

 نبرد، خودش را محروم ساخته، هم از استفاده صورى و هم معنوى.

 
104  (1)-\i  ٍَء ِإَّلَّ ِعْنَدنا َخزائُِنهُ ...،ِإْن ِمْن َشيْ  و\E /(.21) حجر 
105  (2)-\i ِباٍء واِحٍد ...، ... ُيْسقى\E /(.4) رعد 
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 خوردن با غفلت پرستى وشكم

 پرستى و پرخورى و دنبال رفاه محض»افراط« در شهوت شكم يعنى شكم

بودن، بدون اينكه غرض از خوردن خوراك را بفهمد، مانند حیوانات، شكم 

و خالى کند، جز اين مقصودى نداشته باشد. افراط در کمیت  106را پر کند

وراکیهاى گوناگون يعنى از حدش زياد بخورد. و افراط در کیفیت يعنى از خ

 دن است.بدون مالحظه نفع و ضرر بدن و روح و از همه مهمتر با غفلت خور

 شناسى منعمبا ياد خدا خوردن و حق

 انسان بر سر سفره بايد متوجّه منعم باشد. در اسالم دستور داده شده

______________________________ 
 (.21)حجر/  زائِنُهُ ...،ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَوَ إِنْ مِنْ شَیْ -(1)

 (.4)رعد/  بِماءٍ واحِدٍ ...، ... يُسْقى -(2)

 (.12)محمد/  وَ يَأْکُلُونَ کَما تَأْکُلُ الْأَنْعامُ ...، -(3)

داريد »بسم اللّه« بگويید از آنچه نام خدا بر آن برده اى که برمىهر لقمه

به اين آيه در هر « -علیه الرحمه -مرحوم »سید بن طاووس 107نشده، نخوريد.

کرد هر چند مورد وجوبش در فقه در باب ذبح است، نوع خوراکى عمل مى

خواهند سر ببرند، حتما بايد نام خدا را بر آن ببرند، »بسم حیوانى را که مى

علیه  -شود. سیداللّه« بگويند و اگر عمدا ترك کنند، مردار و حرام مى

رى که از پستان حیوان در هر خوراکى چنین بود. مثال شی -رحمهال

کردند و يا نانى که در تنور دوشیدند اگر با نام خدا شروع نمىمى

 خورد.پختند، »سید« از آن نمىانداختند با نام خدا نمىمى

 
106  (3)-\i ،... َو يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل اأْلَْنعاُم\E /(.12) حممد 
107  (1)-\i  َِو َّل تَْأُكُلوا ِمَّا َلَْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعلَْيه،... \E /(.121) انعام 
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شناس آن است که با ياد منعمش بخورد و نه تنها در مسأله خوردن بنده حق

 اش غافل نباشد.دهندهشود از نعمتمند مىرا که بهرهبلكه هر نعمتى 

 اعتدال در ازدواج و خشم

نسبت به شهوت جنسى نیز گفتیم که تفريط آن به اين است که اصال ازدواج 

نكند، اين برخالف طبیعت و آفرينش انسان است. زن و مرد براى استیناس به 

اطش نیز اگر زايد بر حد باشند. افريكديگر و تشكیل خانواده و بقاى نسل مى

 است.الزم شد، مضر 

در مسأله مورد بحث که »خشم« است و مشروحا عرض شد، تفريطش 

شود هیچ اعتنايى تفاوت بودن انسان است در برابر تجاوزاتى که به او مىبى

نداشته باشد، تجاوز به مال، جان و آبرو يا ناموس، چنین شخصى وقتى هم 

لوم، اعتناست در برابر ظلم ظالم نسبت به مظبیند بىگناه و منكرى مى

تفاوت کند و از ستمگر در جلوگیرى از ستمش، بىستمديده را کمك نمى

 است.

______________________________ 
 (.121)انعام/  وَ ال تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ ...، -(1)

 عابدى که به زمین فرو رفت

، خروسى را گرفته و است که عابدى سرگرم نماز بود، دو کودكمروى 

قدر نمازش را طول داد کردند، عابد آنکندند و اذيتش مىبالهايش را مى

ها خروس را کشتند، عابد به خاطر فريادرسى نكردن از که باألخره بچه

 خروس به زمین فرو رفت.
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عموم الزم است به افراط در خشم که بحث ما در آن است و خیلى هم براى 

موجب تباهى دنیا و آخرت شخص است لذا بايد چیست؟ افراط در خشم 

 همگان آن را بدانیم و در مقام عمل آنچه دانستیم به نحو احسن پیاده کنیم.

 پیغمبر )ص( هرگز خشم شخصى نداشت

افراط در خشم به حسب مورد و کیفیت است. اما افراط در »مورد« آن است 

دهد، در شم نمىیجا کند در جايى که عقل و شرع اجازه خکه آدمى خشم ب

مجلس قبل گفتم مثل اينكه در برابر امور غیر اختیارى، خشمگین شود، خالف 

شود، اصال عقل و شرع است، همچنین در مورد خالف توقعهايى که واقع مى

 شود، عصبانى شوى؟چرا توقع داشته باشى که وقتى برخالف میلت واقع مى

هیچ  108لّم چنین رسیده استت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سدر حاال

وقت پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم خشم نفسانى نداشت و براى جهات 

شد، همیشه خشمش ديد، خشمگین نمىشخصى خودش اگر خالف میلى مى

شد نه الهى بود، براى خدا بود و در برابر کفر، فساد و گناه خشمگین مى

 خالف میلهاى شخصى خودش.

______________________________ 
 (.227، ص 16»يغضب لربّه و ال يغضب لنفسه«؛ )بحار األنوار، ج  -(1)

 دهنده و عمرو بن عبد ودمعامله على )ع( با دشنام

روش امامان ما علیهم السّالم نیز چنین بوده است، اين شعر مشهور که منسوب 

 ايد:المؤمنین على علیه السّالم است شنیدهبه امیر 

 فمضیت ثمّة قلت ال يعنینى   على اللئیم يسبّنىو لقد امرّ

 
 (.227، ص 16» يغضب لربّه و َّل يغضب لنفسه«؛) حبار األنوار، ج -(1)  108

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   110   اخالق اسالمى

 

 

داد، من رد شدم و گفتم مرا اراده »بر شخص پستى گذشتم که مرا دشنام مى

 نكرده )و با من نبوده( است«.

صورت ايد که در جنگ با »عمرو بن عبد ود« آب دهان به همه شنیده

قدارى حرکت مبارکش انداخت، حضرت او را در آن وقت نكشت بلكه م

کرد و بعد سرش را جدا کرد، پس از آنكه از حضرت، علتش را پرسیدند 

 فرمود:

»ترسیدم اگر همان وقت سرش را ببرم روى خشم نفسانى باشد که باطل 

 کشم بايد براى خدا بكشم«.است، اگر کافرى را مى

 پیغامى از يك شهید

عازم جبهه جنگ يك ماه قبل، جنازه شهیدى را به شیراز آوردند، برادرش 

خواست حرکت کند، برادر شهیدش را شد، در شبى که فردايش برادرش مى

خواهى به جبهه بروى به قصد انتقام گويد فردا که مىبیند و مىدر خواب مى

 نرو.

که اواّل شهدا شود مطلب چقدر دقیق است! از اين پیغام شهید استفاده مى

گانند و نزد پروردگارشان روزى اند، همان خبر قرآنى که: »شهدا زندزنده

فهمند و ديگر آنكه احاطه دارند، جريانات اين عالم را مى 109خورند«،مى

 آگاهند.

______________________________ 
 (.169)آل عمران/  ... أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، -(1)

 
109  (1)-\i  ِِّْم يُ ْرَزقُوَن،... َأْحياءٌ ِعْنَد َرهب\E /(.169) آل عمران 
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بیند و به يكى ديگر از شهدا، شب پس از دفنش، برادرش او را در خواب مى

ام. برادر گويد: نه، من نمردهاى، مىگويد: خوب، تو که مردهشهید مى

ما دهد بلكه شگويد: خودمان امروز تو را دفن کرديم، شهید پاسخ مىمى

 ايم.کنید، ما زندهايد نه من، شما اشتباه مىمرده

د اين عین واقع است، سفارشى که به برادرش کرد مبنى بر اينكه فردا به قص

اند، پس من ها برادرم را کشتهانتقام نرو، چون اگر به اين قصد برود که بعثى

خدا برود هم بروم چند نفر از آنان را بكشم، براى خدا نرفته بلكه بايد براى 

 براى دفاع از اسالم و مسلمین برود، نه براى انتقام گرفتن.

يعنى به جهت کفر کافران با آنان  باشد 110... أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ... بايد مؤمن

اى زدند، اين خشم سخت و ناراحت باشد نه به جهت اينكه به من صدمه

 نفسانى است نه رحمانى.

 گرايىحمیّت، قومیّت و گروه

از موارد خشمهاى بیجا، حمیّت جاهلیت است، حمیّت از حمايت است، از 

تبار جهتى که به او روى غرض نفسانى خشم کند و به ناحق کمك نمايد، به اع

شود؛ مثال يكى از بستگانش مرتكب خالفى شده است، آن وقت به مربوط مى

در اين حال نیز خاطر اينكه وابسته اوست به او کمك کند و حال آنكه بايد 

 کمك مظلوم کند نه کمك ظالم، هر چند فرزندش باشد.

حمايت  کنند، کسى که از گروهشان باشد از اوگرايى مىکسانى که گروه

گويند چون اين شخص از گروه ماست، بايد کنند هرچند ستمگر باشد! مىمى

 بود،آزاد باشد هر چند جاسوس است، اگر همین جاسوس از گروه ديگرى 

 
 .29فتح/  -(1)  110
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______________________________ 
 .29فتح/  -(1)

شدند اما حاال چون از خودشان است، او را صاحب اعدام او را خواستار مى

 دانند.را مطابق قانون مى حق و کارش

 عربیّت شعار جاهلیت تا به امروز

 داند.خبر مىدر سوره فتح، حمیّت جاهلیّت را کار کافران از خدا بى

کرد و مرتب همان قومیتى است که صدام ملعون آن را عنوان مىاين 

گفت: عربیت، قوم عرب و دفاع از عرب، حال آنكه در همین ادعايش هم مى

ش آشكار گرديد. چقدر از همین اعراب را کشت، آواره و کامال دروغ

خانمان کرد. برادران عرب ما را در خوزستان شهید و زخمى کرد. اگر بى

گفت و ت باز سخنش غلط بود تا چه رسد به اينكه دروغ هم مىگفراست مى

 گويد.مى

کمك کردن به ناحق به اعتبار اينكه مربوط و وابسته به شخص است، قوم و 

اى، در برابر کسى که به او ستم شده قبیلهشهرى، هممحلى، همويش، همخ

 است، حمیّت جاهالنه و موجب هالکت است.

 شودك مىعرب به واسطه حمیّت هال

فرمايد: شش گروه به واسطه شش در روايتى مشهور از رسول خداست که مى

رد شاهد و شوند. »و العرب بالعصبیّة« از آن جمله است که موچیز هالك مى

 111شود.فرمايد: عرب به واسطه تعصب داشتنش هالك مىبحث ماست. مى

او کمك اگر يك نفر از بستگانش جنايتى کرد، چون وابسته اوست، به 

 
 .289، ص 1خصال شيخ صدوق،) مْتجم(، ج  -(1)  111

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   113   اخالق اسالمى

 

کند. اين خوى ناپسند در عرب پیش از اسالم بوده و هنوز هم در بسیارى مى

 اند، وجود دارد.از آنان که مؤدّب به آداب اسالم نشده

______________________________ 
 .289، ص 1خصال شیخ صدوق، )مترجم(، ج  -(1)

ه: »هرکس و نیز از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم مروى است ک

اى خردل، عصبیت در دلش باشد، با اعراب جاهلیت محشور هموزن دانه

 چون اين هم مثل آنان است. 112گردد«.مى

کنند مصداق قطعى نوان عرب بودن، حمله مىها که به عها و بعثىصدامى

 اين روايتند.

روايت ديگرى از امام صادق علیه الساّلم است: »هرکس تعصب کند يا کسى 

مثال  113گردد«.تعصب نمايد و او راضى باشد، ايمان از او برکنار مىبرايش 

کار خالفى از کسى سر زده، ديگران بخواهند از روى تعصب به او کمك 

جا برايش تعصب طرف را پايمال نمايند، ديگران که بى کنند و حق

ورزند، اهل هالکتند. خود اين شخص هم که به اين کار ايشان خشنود مى

 گردد. و راستى که خطرناك است.بهره مىايمان بىاست، از 

 گرايى خالف شرع مقدّس استگروه

ه آن همچنین از حضرت سجاد علیه السّالم رسیده است تعصبى که دارند

باشد، اين است که شخص بديهاى قوم خودش را از خوبیهاى قوم گنهكار مى

میل اوست، خوب است يعنى به خاطر اينكه از قبیله يا فا 114ديگر بهتر بداند.

 هر چند آلودگیهاى فراوانى داشته باشد.

 
 (.199، ص 2خردل من عصبّية بعثه الّله يوم القيمة مع اعراب اجلاهلّية«،) سفينة البحار، ج  » من كان ىف قلبه مثال حّبة-(1)  112
 (.199، ص 2بقة األميان من عنقه«،) سفينة البحار، ج » من تعّصب او تعّصب له فقد خلع ر -(2)  113
 (.199، ص 2ن«،) سفينة البحار، ج » العصبية يأمث عليها صاحبها ان يرى الّرجل شرار قومه خريا من خيار قوم آخري-(3)  114
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______________________________ 
ه اللّه يوم القیمة مع »من کان فى قلبه مثال حبّة خردل من عصبیّة بعث -(1)

 (.199، ص 2اعراب الجاهلیّة«، )سفینة البحار، ج 

األيمان من عنقه«، )سفینة البحار، »من تعصّب او تعصّب له فقد خلع ربقة  -(2)

 (.199، ص 2ج 

»العصبیة يأثم علیها صاحبها ان يرى الرّجل شرار قومه خیرا من خیار قوم  -(3)

 (.199 ، ص2آخرين«، )سفینة البحار، ج 

هم اکنون گروههايى که داريم، وضعشان چنین است، هرکس جزء دسته 

کنند و همان جمله دفاع مى آنان باشد، چون با آنان است خوب است و از او

ام برخالف رويه شرع مقدس اسالم گرايى« است که بارها عرض کرده»گروه

 است.

 تمايز دوست داشتن ارحام با تعصب

 يادآور شوم که آدمى بايد بستگانش را دوست بدارد. ضمنا اين نكته را نیز

. اين يك غريزه طبیعى است که خداوند در نهاد افراد قرار داده است

همچنین رفقايش را نیز بايد دوست بدارد و به ارحامش و رفقايش کمك کند، 

لیكن آنچه ناپسند است و بايد از آن پرهیز کرد اين است که به خاطر قوم و 

اقت، بستگان يا رفقايش را بر ستم کردن يارى نمايد. خويشى و رف

ق را بايد قوم و خويش و رفی 115که مضمون روايت شريفه استطورىهمان

کمك کند اما نه در ستم و ناحق. بايد در ظلم، برايش رحم و بیگانه فرقى 

 نكند بلكه همیشه انصاف را رعايت نمايد.

 
، ص 2طلة لكونه دينه او دين آبائه او عشريته ...«،) سفينة البحار، ج » هو ان َيمى قومه او عشريته او اصحابه ىف الظلم و الباطل او يلّح ىف مذهب باطل او مّلة با-(1)  115

199.) 
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شكريان حق، انصاف و ضد آن فرمايد: »از لحضرت صادق علیه السّالم مى

اگر ستمى از فرزندش سرزد، بايد کمك  116حمیّت و تعصّب جاهالنه است«.

که قرآن طورىمظلوم کند هر چند بر علیه پسرش و يا خودش باشد همان

 مجید در اين زمینه سفارش فرموده است:

»بر پا دارندگان دادگرى و گواهان بر حق باشید هر چند بر زيان خودتان 

 117د«.باش

______________________________ 
قومه او عشیرته او اصحابه فى الظلم و الباطل او يلحّ فى  »هو ان يحمى -(1)

مذهب باطل او ملّة باطلة لكونه دينه او دين آبائه او عشیرته ...«، )سفینة البحار، 

 (.199، ص 2ج 

 »و من جنود الحقّ األنصاف و ضدّه الحمیّة«. -(2)

 (.135)نساء/  أَنْفُسِكُمْ ...، وْ عَلىونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَ... کُ -(3)

دانید حق با طرف مثال رفیق يا از بستگان شما دعوايى دارد و با اينكه مى

اوست، بیايید و به نفع رفیق يا وابسته خود گواهى دهید، اين خالف انصاف و 

حق با طرف است، بايد به نفع او گواهى دهید  دانید کهشرع است. اگر مى

 به ضرر رفیق يا قوم و خويش يا حتى خودتان باشد.هر چند 

نه تنها در محكمه و قضاوت و شهادت، بلكه در هر موردى که پیش بیايد، 

 نظر کند.انسان نبايد به خاطر جهات نفسانى از حق و واقع صرف

 

 
 » و من جنود اْلّق األنصاف و ضّده اْلمّية«.-(2)  116
117  (3)-\i أَنْ ُفِسُكْم ...، ... ُكونُوا قَ وَّاِمَْي بِاْلِقْسِط ُشَهداَء لِلَِّه َو َلْو َعلى\E /(.135) نساء 
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 اهمیت دادن به خدمات دولت اسالمى

مى نمونه عرض کنم: در ظرف مدت کمى که از عمر دولت اسال براى

گذرد، چه خدمات گرانبهايى که شده و با اين همه ناماليمات و مزاحمات مى

از قبیل »محاصره اقتصادى« و مخصوصا »جنگ تحمیلى« و عوارض نابسامان 

هاى جنگى و جبران کمبودها در هر زمینه، مع الوصف با آن از قبیل: آواره

دگى عادى روزى مسؤولین امر، مثل اينكه خبرى نشده و زنش شبانهتال

 جريان دارد.

تازند و آن وقت اين گروههاى منحرف و ضد انقالب، از چپ و راست مى

اند و همه خدمات را ناديده گرفته و مثل اينكه مسؤولین هیچ کارى نكرده

ين قبیل عناوين تراشند. با عنوان کردن انحصار طلبى، ارتجاع و اعیبهايى مى

ت و روحانیت مبارز را از صحنه به خواهند هر طور شده دولو اتهامات، مى

 دور کنند و مملكت را تحويل آمريكا يا شوروى بدهند.

من خوب آگاهى دارم که بسیارى از مسؤولین جز چند ساعتى، بقیه شبانه 

روز، سرگرم فعالیت و خدمت به مردم هستند بدون اينكه حقوق گزافى 

یانه وزراى فعلى داشته باشند. درآمد يك نفر کاسب معمولى، از حقوق ماه

شايد بیشتر باشد، بجاى تشكر و قدردانى از اين افراد دلسوز و خدمتگزار، 

 آيند دولتمى

نمايند. اين است همان تعصب جاهالنه که حق را محو اسالمى را تضعیف مى

 کند.و پايمال مى

 است انصاف، مقابل حمیّت جاهلیت

ثة« و در روايت ديگرى در روايت شريف آمده است که: »سیّد االعمال ثال

 آمده: »هیچ کس مكلف نشده است شديدتر از سه تكلیف:
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 118اول انصاف ...«.

بشر اگر اهل انصاف نباشد حیوانى است که حق را هر جا ديد، ناديده 

زده است،  گیرد؛ مثال يك نفر آدم درستى است که خالف میل تو از او سرمى

باه يا خالف به نظر خودت را همه حقها را ناديده پندارى و همین يك اشت

بگیرى، در حالى که اگر از دسته يا گروه خودت بود و کارى جالب از او سر 

کردى و اگر دروغ هم بود زد، با بوق و کرنا آن را به مراتب بزرگتر مىمى

 چسباندى.آن را به گروه خودت مى

يده ز ما، بین خود و خدا چنین بنا بگذاريم که حق را نادپس هر فردى ا

که از خود يا بستگانمان طورىنگیريم هر چند از طرف دشمنان ما باشد همان

 گرفتیم.اگر بود، ناديده نمى

پس ضد حمیّت جاهلیت، انصاف است که شخص بايد حق را دنبال کند و در 

ود و در اين زمینه، برابر ستم و تجاوز، از هرکس که باشد خشمگین ش

 ذارد.شخصیت خود و نفسانیت را کنار بگ

______________________________ 
عن الصادق علیه السّالم قال: »سیّد األعمال ثالثة: انصاف الناس من  -(1)

ء الّا رضیت لهم مثله و مواساتك األخ فى المال و نفسك حتى ال ترضى بشى

 (.594، ص 2البحار، ج  ذکر اللّه على کل حال ...«، )سفینة

 اعتدال در هنگام خشمجلسه دهم: رعايت 

خالصه بحث ما درباره خشم اين شد که خشم در انسان صفت طبیعى است که 

آن را خداوند قرار داده است، عدل در آن الزم و پسنديده و افراط و تفريط 

اما آن ناپسند و مذموم است. عدل در خشم، خشم در برابر باطل و منكر است 

 
كل ء اَّّل رضيت َلم مثله و مواساتك األخ ىف املال و ذكر الّله على  لّسًلم قال:» سّيد األعمال ثًلثة: انصاف الناس من نفسك حىت َّل ترضى بشىعن الصادق عليه ا -(1)  118

 (.594، ص 2حال ...«،) سفينة البحار، ج 
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[ کمّا و هاى زايد بر حد ]گفته شدهمورد، خشمخشم ناروا خشمهايى است بى

 کیفا.

اما به حسب کم و مورد؛ مثال خشم در برابر امور غیر اختیارى و توقعهايى که 

گیرد و از آن جمله خشم نسبت به محسود است، معموال نسبت به انجام مى

ا مقام يا نعمتى به طرف همكار و رقیب که مورد حسد است، هر وقت مال ي

کند آن مقام شود که بسیار ناپسند است و آرزو مىك مىبرسد، شخص خشمنا

 و نعمت از او گرفته شود. امروز صحبت ما راجع به خشم زايد بر حد است.

 خشم به زبان و دست و قلب بايد محدود باشد

 در جاهايى هم که خشم صحیح و بامورد است اگر زايد بر حد شد آن هم

منكر نیز بايد خشم محدود باشد به زبان، گردد. در برابر باطل و ناپسند مى

دست و قلب. درست است که بايد خشمگین شد ولى تا چه اندازه؟ براى هر 

کدام از خشم در مرحله زبان، دست و قلب با ذکر مثالهايى مطلب روشن 

 گردد.مى

ايى گفت الزمه غیرت خشم زايد از حد نسبت به زبان: اگر کسى به شما ناسز

خشم کند اگر چنانچه بتواند خشم خود را بگیرد و سكوت  مؤمن اين است که

وَ الْكاظِمِینَ  کند، کمالى است براى او نزد خداى تعالى و مصداق آيه شريفه

شود يعنى از جمله کسانى که خداوند به فرو بردن خشم خودشان، مى الْغَیْظَ

 ستايد.آنان را مى

 نیكى پاسخ دادنبدى را به 

ايد عالوه بر اينكه به کسى بدى نگويد، او را نصیحت هم اگر انسان توانست ب

بكند، با زبان نیك و اخالق پسنديده و روى گشاده به جهت خیرخواهى؛ مثال 
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بگويد شما شخص محترم و مورد نظر مردم هستید حیف است که شخصیت 

 د.خودتان را پايین بیاوريد، شايد التفات نداشتی

ايد يعنى: »بدى را به نیكى پاسخ بدهد« اگر به زبان خوش با او برخورد نم

فرمايد: »بدى و نیكى يكسان نیست )يعنى شود که مىمصداق آيه شريفه مى

پرواضح است که نیكى بهتر از بدى است و اين مطلب را همه درك 

ن کنند، حال که چنین است پس:( به آنچه بهتر است پاسخ بده، در ايمى

ت مثل اين است که او دوست و هنگام بین تو و آن کس که دشمنى اس

اگر مسلمان توانست در برابر بدى، خوبى بگويد و در  119خويشاوند تو است«.

 برابر بدرفتارى،

______________________________ 
نُ فَإِذَا الَّذِي بَیْنَكَ وَ وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَ -(1)

 (.34)فصلت/  یْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ،بَ

خوشرفتارى نمايد مثال شما حاجتى داشتید، روا نكرد ولى به شما براى 

حاجتى روى آورد، اجابت کرديد، در برابر بدى اگر کسى بتواند خوبى 

 گردد.مىدوست بلكه خويشاوند رود و مانند کند، دشمنى و کینه از میان مى

اى از ايمان داشته باشند و البته کار همه کس نیست بلكه کسانى که مرتبه عالیه

که در آيه بعدش طورىبهره کافى از ملكات پسنديده برده باشند، همان

رسد مگر کسانى که بردبار باشند و کسانى که فرمايد: »به اين معنا نمىمى

 120( باشند«.مان و اخالق پسنديدهصاحب بهره بزرگ )از اي

خواهد و پا روى میل نفس گذاشتن راستى هم مشكل است و صبر مى

 خواهد.مى

 
119  (1)-\i  ْيَِّئُة اْدَفْع بِالَِِّت ِهَي َأح يٌم،َو َّل َتْسَتِوي اْلََْسَنُة َو ََّل السَّ  (.34) فصلت/ E\َسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ْيَنَك َو بَ ْيَنهُ َعداَوٌة َكأَنَُّه َوِلٌّ محَِ
120  (1)-\i  َِّذيَن َصرَبُوا َو ما يُ َلقَّاها ِإَّلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم،َو ما يُ َلقَّاها ِإَّلَّ ال\E /(.35) فصلت 
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 شودبا دفع به احسن، طرف خجل مى

اگر کسى مذمت شما را کرده، شما خوبیش را گفتید، دفع به احسن به خود 

 گردد.شخص بر مى

 دگر لذت نفس، لذت نخوانى  اگر لذت ترك لذت بدانى

 

آدمى فحشى شنید، عوضش خوبى کرد اول سخت است ولى بعد اگر 

شود. بسیارى از مردم براى اينكه دلشان خنك شود يك فحش خوشحال مى

آورد بلكه دهند در حالى که نه تنها دل خنكى نمىرا ده برابر پاسخ مى

 افزايد.عصبانیت و ناراحتى و به دنبالش کینه و دشمنى را مى

 واهید بدانید همین راهنمايى آيه شريفه است.خحیحش را مىاگر راه ص

راستى کسى که خشم خود را فرو خورد بلكه مردانگى کرد و دفع به احسن 

 شود، دلشنمود، در برابر ناسزايى که شنید، به طرف، نیكى گفت، آرام مى

______________________________ 
 (.35)فصلت/  ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ،صَبَرُوا وَ وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ  -(1)

شود که چرا به کند و پشیمان مىگردد طرف را خجل و شرمنده مىخنك مى

 شما چنین گفته است.

 تالفى به مثل در محدوده شرع

 شنود بايد يكى از اين سه کار را انجام بدهد:در برابر ناسزايى که انسان مى

کرده و اصال سكوت اختیار نمايد. دوّم اينكه: دفع به احسن كه عفو اوّل اين

تواند راه کند که اين از اولى بهتر است يعنى به نیكى پاسخ دهد. اگر نمى
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سوم را بگیرد و آن تالفى به مثل است البته در محدوده شرع مقدس؛ مثال 

طرف تواند آن را به منحصرا راجع به دشنام و ناسزا به شخص خودش مى

تواند برگردد و بگويد احمق رداند؛ مثال اگر طرف گفت احمق! مىبرگ

خودت هستى. اما نسبت به پدر و مادر يا برادرش، اين حق را ندارد که به 

 پدر و مادر يا برادر طرف برگردد و ناسزا بگويد.

فرمايد: »کسى که به شما تجاوز کرد پس به او تجاوز کنید به قرآن مجید مى

نه بیشتر، اگر دوتا فحش دادى  121ا ستم روا داشته است«.ه به شممقدارى ک

 در برابر يك فحش، اين تجاوز است.

در برابر »قذف« هیچ تالفى نیست؛ يعنى اگر کسى به طرف نسبت زنا يا لواط 

چنانى شود طرف هم برگردد و به او نسبت آنداد يا به يكى از بستگانش، نمى

تواند در محكمه حاکم شرع از او كه مىنش، بلرا بدهد و يا به يكى از بستگا

دادخواهى نمايد تا پس از اثبات قذف، مطابق دستور شرع، قاذف حد 

 122بخورد.

 لذا خطر اينجاست که در حال خشم کنترل زبان از دست برود و بیش از

______________________________ 
)بقره/  عَلَیْكُمْ ...، مِثْلِ مَا اعْتَدىهِ بِعَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْ ... فَمَنِ اعْتَدى -(1)

194.) 

آمده  232، ص 1شرح بیشتر در کتاب گناهان کبیره )بحث قذف(، ج  -(2)

 است.

 
121  (1)-\i َعلَْيُكْم ...، َعلَْيُكْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه ِبِْثِل َما اْعَتدى ... َفَمِن اْعَتدى\E /(.194) بقره 
 .آمده است 232، ص 1شرح بيشْت در كتاب گناهان كبريه) حبث قذف(، ج  -(2)  122
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شود آنچه سزاوار است و بگويد و مسؤولیت الهى پیدا کند؛ در عین حال مى

ناسزايى در برابرش گفت که قذف و دروغ و تهمت نباشد و از میزان بیرون 

 نرود.

بیند و چیزى جنبد و براى خودش خرمنها آتش تدارك مىزبان به آسانى مى

 گیرد مگر خوف از خدا.هم جلوش را نمى

بنابراين، وقتى تجاوز زبانى شد طرف بايد عفو کند يا دفع به احسن کند يا 

خواهد تالفى کند چیزى بگويد که برايش مسؤولیت ايجاد نكند مثال اگر مى

 گويد اى جاهل! اى نافهم!او ب در برابر قذف

 وقار و آرامش در برابر حمیّت جاهلیت

کنیم: »هنگامى که کافران در دلهايشان اى از سوره فتح اشاره مىاينجا به آيه

عصبیت؛ آن هم عصبیت جاهالنه پروراندند )که نگذاشتند در عهدنامه صلح 

سر حمیّت و غیرت ا بر حديبیه کلمه بسم اللّه و رسول اللّه بنويسند و مؤمنان ر

ايمانى آوردند( پس خداوند وقار و اطمینان خاطر بر رسول خود و بر مؤمنان 

فرو فرستاد و آنان را با کلمه )اخالص و مقام( تقوا همراه فرمود که آنان 

سزاوارتر )از ديگران( به اين مقام بوده و اهلیت آن را داشتند و خداوند به 

 123هر چیزى بسیار داناست«.

رکین و کفار که خشمهاى شیطانى و حیوانى داشتند، تعصبهاى جاهالنه و مش

حمیّت که قبال گفتیم در عرب بیشتر از ديگران بوده و مطابق روايت ذکر 

گرايى، قومیت و شود، حمايت از باطل و ملىشده موجب هالکت آنان مى

 انآن نخوت و غرورى که در آنان است موجب حمايت از شعار باطل قومیتش

 شود.مى

 
123  (1)-\i  َيَّة لِّ كُ َو كانُوا َأَحقَّ هِبا َو أَْهَلها َو كاَن اللَُّه بِ  َرُسولِِه َو َعَلى اْلُمْؤِمِنَْي َو أَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّْقوى اجْلاِهِليَِّة فَأَنْ َزَل اللَُّه َسِكينََتُه َعلى ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِف قُ ُلوهِبُِم اْلَِْميََّة محَِ

 (.26) فتح/ E\ٍء َعلِيماا،َشيْ 
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______________________________ 
إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجاهِلِیَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ  -(1)

ها وَ أَهْلَها وَ بِ وَ کانُوا أَحَقَّ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوى عَلى

 (.26)فتح/  ءٍ عَلِیماً،کانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْ

فرمايد کفار تعصب جاهلیت در دلشان جايگزين بود، خداوند هم در برابر مى

دهد که آنان به پیغمبرش و هرکس که تابع پیغمبر بود، سكینه و اطمینان مى

ن هم خشم بیجا نكنند و نادر برابر آنان، وقار و اطمینان را از دست ندهند، آ

موجب فساد بیشتر نشوند. مالزم و همراه با پرهیزگارى باشند به واسطه خشم 

بیجا در برابر کفّار، آنان نیز به حرام نیفتند با تجاوز از حد از جاده تقوا بیرون 

 نروند.

 صلحنامه حديبیه پیغمبر )ص( با مشرکین

حى که در تواريخ اسالمى به شرشأن نزول آيه در واقعه صلح حديبیه است 

ذکر شده و از بحث ما خارج است، وقتى بنا شد صلحنامه بنويسند از طرف 

مشرکین قريش، »سهیل بن عمرو« به عنوان نماينده مسؤول امضا و بستن 

پیمان گرديد، رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم متن قرار داد و صلح را 

 نوشت.لیه السّالم نیز مىنین عفرمود و امیر المؤمانشاء مى

پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: »بنويس بسم اللّه الرحمن الرحیم«. 

امیر المؤمنین علیه السّالم نیز نوشت. سهیل گفت: »ما رحمان و رحیم را 

شناسیم و از پدرانمان هم چنین چیزى به ما نرسیده است«. برخى از نمى

 برآمدند که خیر، حتما بايد اين جمله نوشته شود. عتراضمسلمانان در مقام ا

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: خوب! چه بنويسیم؟ سهیل 

گفت آنچه تا کنون مرسوم ما بوده و آن »بسمك اللهم« بوده است يعنى: »به 

نام تو اى خداوند«، حضرت فرمود: اى على! آن را پاك کن و بنويس: 
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اينها چیز مهمى نیست که به واسطه آن درگیرى واقع شود و  لهم«،»بسمك ال

به هم بخورد، به جاى  -که فعال به صالح اسالم و مسلمین است -اصل صلح

اين کلمه، کلمه ديگر چه ضررى دارد، مقصود اين است که به نام خدا شروع 

ا خواهد باشد، آنان حمیت شیطانى دارند لذشود حاال به هر تعبیرى که مى

 به مسلمین سكون رحمانى داد تا تحمّل نمايند. خدا

 محمّد )ص( در هر حال پیغمبر است

سپس فرمود: بنويس قرار داد میان محمّد رسول اللّه )فرستاده خدا( و سهیل 

بن عمرو، اما همین که نوشت، سهیل گفت اگر ما تو را پیغمبر و فرستاده خدا 

ناراحت شدند و نزديك بود صحاب کرديم. ادانستیم که با تو جنگ نمىمى

که درگیرى شود که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود بسیار 

خوب! آن را محو کن على علیه السّالم عرض کرد يا رسول اللّه چگونه عنوان 

 شما »رسول خدا بودن« را محو کنم؟

را پاك  للّه«پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم با دست خود کلمه »رسول ا

 نمود.

پیغمبر، رسول خدا هست چه بنويسند يا ننويسند، حاال چه اصرارى است که بر 

 سر اين موضوع درگیرى واقع شود و برنامه صلح به هم بخورد.

 روحانیون، خدمتگزاران ملت هستند

شان پیدا شده و جرأت اظهار وجود ضمنا گروهكهايى که اين روزها سر و کله

آزادى که به برکت جمهورى اسالمى و خون شهدا و از اند پیدا کرده

نصیبشان شده، سوء استفاده نموده و به روحانیتى که علمدار انقالب و مظهر 

کنند تا کنند، عمال به افراد روحانى توهین مىاسالم است، جسارت مى

 درگیرى ايجاد نمايند.

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   125   اخالق اسالمى

 

ه جنايت يا ند؟ چگويم علما با اين ملت چه کردند؟ با شما چه کردبه آنان مى

گذاريد؟ وضع اند که همه تقصیرات را بر دوش آنان مىخیانتى مرتكب شده

قبل از انقالب و بعد از انقالب آنان چه فرقى کرده است، کدام مقام و کدام 

اند و به اند؟ چند نفرى هم که قبول مسؤولیت نمودهرياست را خواسته

کنند و از انقالب مى ز جانراستى بايد از آنان سپاسگزار بود. شب و رو

نمايند و در معرض اين همه بدگويى و دشنام و در برابر اسالمى دفاع مى

 هیچ نفع مادى،

خورده بايد با زبان استدالل فهمانید که نمايند. به اين افراد فريبمقاومت مى

 طلب و يا انحصارطلب.اند نه رياستروحانیون، خدمتگزار ملت

ر برابر حمیّت جاهلیت کفار و مشرکین، سكینه برگرديم؛ دبه مطلب خودمان 

و وقار الزم است که خداوند آن را بر پیغمبرش و مؤمنین فرو فرستاد و آنان 

 را با پرهیزگارى همراه نمود.

 آرامش را از کف ندهید

مؤمن آن است که »کلمة التقوى« جزء جانش، جزء رگ و پوستش شده 

بیند. خوددارى دارد، زبانش و و ناظر مى است، مؤمن همیشه خدا را حاضر

کند، اگر خشم چشمش در اختیارش هست و از روى هواى نفس خشم نمى

کند. اگر انسان در برابر اهانت به شخص، خشم هم بكند براى خدا خشم مى

 کند حمیّت جاهلیت است.

 سهیل بن عمرو، به شخص پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم اهانت کرد اما

ورزى خوددارى نمود، اين صلّى اللّه علیه و آله و سلّم از خشمرسول خدا 

سنت پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم است. در برابر خشمهاى باطل، نبايد 

سكون را از دست داد و بايد همیشه مالزم تقوا بود و نبايد در برابر هیچ 

داراى حمیّت افرادى که باطلى، خشم شیطانى و نفسانى داشت. در برخورد با 
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که قرآن مجید در صفات طورىاند بايد با وقار و سكون بود همانجاهلیت

مؤمنین و بندگان رحمان، بیان فرموده است: »هنگامى که نادانان با آنان 

»سالم« از سلم است يعنى ما  124گويند«.نمايند، سالم مىکشمكش مى

يك ناسزاى جاهل، ه در برابر درگیرى نداريم، ما مثل شما نادان نیستیم ک

چندين ناسزا بگويیم. مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبانش در امان 

 125باشند.

______________________________ 
 (.63)فرقان/  ... وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا ساَلماً، -(1)

 (.234، ص 2ى، ج »المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده«، )کاف -(2)

 تجاوز از حد خشم در اعضا

مرتبه ديگر از تجاوز از حد در خشم، تجاوز نسبت به اعضاست اگر کسى به 

 126شما سیلى زد اينجا نیز يا بايد عفو کنید که به تعبیر قرآن مجید بهتر است

کند که به ديگران نیز تجاوز کند، بسیار پیش نگو اگر عفو کردم جرأت مى

كارى درگذشته، شخص جانى شرمنده شده و توبه نسان از جنايتآمده است ا

کرده و کارهايش را اصالح نموده است. اگر زورش به نفسش برسد و شخص 

جانى را ببخشد بهتر است تا اينكه انتقام بگیرد؛ زيرا در تالفى کردن بايد کامال 

 رعايت تساوى بشود که بسیار مشكل است لذا عفو به پرهیزگارى نزديكتر

 است.

 دايى را تحمّل نكنیدستم ابت

 فرمايد:ضمنا اين جمله را نیز يادآور شوم اينكه قرآن مجید مى

 
124  (1)-\i  َن قالُوا َسًلماا،... َو ِإذا خاطََبُهُم اجْلاِهُلو\E /(.63) فرقان 
 (.234، ص 2» املسلم من سلم املسلمون من لسانه و يده«،) كاىف، ج -(2)  125
126  (1)-\i َو َأْن تَ ْعُفوا أَقْ َرُب لِلتَّْقوى ... ،...\E /(.237) بقره 
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؛ يعنى: »ستم نكنید و زير بار ستم نیز نرويد«، راجع 127ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ

به ستم ابتدايى است؛ يعنى اگر کسى خواست شما را بزند، کسى نگفته خودت 

ارى چنین کنى و يا کسى خواست شما را بكشد، بزند بلكه حق ندرا بگیر تا 

نبايد بايستى تا بیايد و راحت شما را بكشد، در اين صورت به فرمايش امیر 

؛ چون از خودش 128المؤمنین علیه السّالم چنین شخصى قاتل خودش هست

 توانست مانع کشته شدن خود گردد.دفاع نكرده با اينكه مى

تو ستم کرد آن وقت به جاى تالفى، از او ى تو را زد و به گويند اگر کسمى

 درگذرى بهتر است؛ در عفو لذتى است که در انتقام نیست.

______________________________ 
 (.237)بقره/  ...، ... وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى -(1)

 .279بقره/  -(2)

من قدر على حقن دمه ه ال يقتل نفسه ف»انّ المؤمن يموت کلّ میتة غیر انّ -(3)

 (.407، ص 2ثمّ خلّى عمّن يقتله فهو قاتل نفسه«، )سفینة البحار، ج 

ذکر شده که در باب قصاص اگر  ... ... وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى در تفسیر آيه

کسى به ديگرى زخمى زد، بین سه چیز اختیار دارد يا عفو کند، يا ديه بگیرد 

صاص بايد در حضور حاکم شرع باشد؛ زيرا مقدار زخم را يا قصاص نمايد. ق

کنند اگر سر سوزن از زخمى که خورده بیشتر شد بايد انتقام مشخص مى

شود که يك نفر را بگیرد؛ يعنى حكايت قنبر غالم امیر المؤمنین علیه الساّلم مى

عمد، حضرت فرمود حد زد، يك تازيانه بیشتر زد، البته از روى سهو بود نه 

 بايد قنبر يك تازيانه بخورد و از دست همان شخص يك تازيانه خورد.

 
 .279بقره/  -(2)  127
 (.407، ص 2قدر على حقن دمه مثّ خّلى عّمن يقتله فهو قاتل نفسه«،) سفينة البحار، ج » اّن املؤمن ميوت كّل ميتة غري انّه َّل يقتل نفسه فمن -(3)  128
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چون قصاص به نحو تساوى مشكل است، عفو و گذشت به تقوا نزديكتر است. 

به هر حال، اگر عفو کند بهتر است وگرنه ديه بگیرد و در مرحله سوم اگر 

 که مكررا گذشت.خواست قصاص کند بايد کامال تساوى را رعايت نمايد 

توانید دو تا به او بزنید و در س اگر کسى يك سیلى به شما زد، شما نمىپ

توانید طورى بزنید کیفیت نیز اگر يك سیلى زد و جايش سرخ شد، شما نمى

 که جايش سیاه گردد و اگر شد نسبت به زايدش بايد ديه بپردازيد.

را بايد آدمى خودش  بینید چقدر خالف از ما سر زده است از همان اولمى

اى هم نسبت به تجاوز خشم در اش شود، اشارهکنترل کند، کلمة التقوى ملكه

 مرحله قلب کنم.

 تجاوز خشم در مرحله دل

خشم زايد از حد نسبت به قلب آن است که اگر کسى نسبت به ديگرى ستمى 

بگذارد از اى از او در دلش جا دهد و بنا کرد، طرف حق ندارد بغض و کینه

د و منتظر مرگش باشد، منتظر باشد تا آخر عمر به او صدمه بزند او انتقام بگیر

تا از ناراحتى او خوشحال گردد بلكه بايد يكى از اين سه کار را بكند يا عفو يا 

ديه و يا قصاص نمايد، ديگر حق ندارد بغضش را به دل بگیرد و حسدش را در 

 دل جا

ى مسلمانى بدى را اهان است يعنى در دلش برادهد، »اضمار السوء« از گن

 قصد داشته باشد. جا دادن خشم در دل، گناه است.

رسد، بلكه با تمرين و عمل کردن به دستورات نگويید زورش به خودش نمى

شرع مقدس، جلو اين گناهان قلبى را بايد گرفت و ما اين مطالب و راه 

 ود.ايم به آنجا مراجعه ششتهاصالح و تمرين آن را در کتاب »قلب سلیم« نو

*** 
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 بردجلسه يازدهم: حسد، سالمتى جسم را از بین مى

شود. بايد مبدأ بحث ما به »افراط در خشم« رسید که به حقد و حسد تعبیر مى

حقد و حسد را بفهمیم و خود را از آن نگه داريم، اين بیمارى از سرطان 

بايد خودش را از آن نگه نسبت به روان بدتر است. از همان اول، شخص 

مورد و زايد سوز نشود. مبدأش خشمهاى بىارد که مبتال به اين بالى خانماند

هايى از آن ذکر شد و مثل اينكه ديگرى که همكارش از حد است که نمونه

هست پیشرفت کند، خشمناك و ناراحت شود، رقیبش رئیس شد و او عقب 

ود شاد. اين خشم سبب حقد مىماند، خشمناك شود که چرا رقیبش پیش افت

کند اين مقام از او گرفته گردد: مرتبا آرزو مىو ما دام العمر مبتال به حسد مى

کند که نیست خورد و آرزو مىشود و امید سقوطش را دارد، خودش را مى

شود، اين حالت حسد براى جسد و روان حاسد بسیار مضر است، از کلمات 

فرمايد: »شگفت ضرت مىدر نهج البالغه است که ح امیر المؤمنین علیه السّالم

و  129ورزند، از سالمتى بدنهايشان چگونه غافلند«.است کسانى که حسد مى

 برد.راستى حسد، سالمتى تن را نیز از بین مى

______________________________ 
االسالم، »العجب لغفلة الحسّاد عن سالمة األجساد«، )نهج البالغة فیض  -(1)

 (.216کالم 

يعنى از  130د: »سالمتى بدن به واسطه کمى حسد است«.فرمايو نیز مى

 موجبات سالمتى بدن، نداشتن يا کم داشتن حسد.

 
 (.216» العجب لغفلة اْلّساد عن سًلمة األجساد«،) هنج البًلغة فيض اَّلسًلم، كًلم -(1)  129
 (.248ة اجلسد من قّلة اْلسد«،) هنج البًلغه فيض اَّلسًلم، حكمت » صحّ -(1)  130
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سرّ طبیعى آن اين است که نفس آدمى، صدها کار بايد انجام دهد که يك 

رشته از آن اداره بدن و حفظ قواى آن است، پس اگر آدمى حالت حقد و 

فسش به آن سرگرم و حسد داشته باشد، حواسش در محسودش هست و ن

کند، حتى در هضم غذا ناراحت است، لذا در ساير شؤون، کمبودى پیدا مى

 گذارد.تأثیر مى

 اثر آزادى روان در هضم غذا

ايد و شايد تجربه هم کرده باشید هنگامى که شخصى خشمناك است، شنیده

میلى همراه است. يا اك هم بخورد، با بىمیل به خوراك ندارد و اگر خور

گر در اثناى خوردن، اوقات تلخى پیش آيد، به اصطالح بدخوراك ا

شود. مثلى است در میان مردم در اين شود، خوراکش درست هضم نمىمى

گويند: »خوراك برايم زهر مار شد« يعنى ديگر گوارا نبود بلكه زمینه که مى

 فاسد گرديد.

دهد وگرنه ط داشته باشد، کارهايش را درست انجام مىنفس آدمى اگر نشا

 شود.کند و بدن هم مريض مىخوراکش را نیز درست هضم نمى

هرکس حسد دارد، توقع سالمتى بدنش را نیز نداشته باشد. بسیارى از بیماريها 

در نتیجه حسد است. هرکس سالم از حسد باشد، از اين جهت بدنش نیز سالم 

 است.

 ايمان به وسیله حسداز بین رفتن 

 ه روان انسان نیز بايد گفت که حسد روح را نیزاما تأثیر حسد نسبت ب

______________________________ 
 (.248»صحّة الجسد من قلّة الحسد«، )نهج البالغه فیض االسالم، حكمت  -(1)
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کاهد. در روايتى از امام صادق علیه السّالم نقل شده است که فرمود: مى

 131خورد«.را مىطور که آتش هیزم خورد همانايمان را مى »حسد،

فرمايد حسد هم ايمان برد؟ مىايد چگونه آتش، هیزم را از بین مىديده

خواهد بمیرد، مثل اين برد تا وقتى که مىشخص را همین طور از بین مى

است که هیچ ايمان ندارد، هر چند نماز و روزه هم انجام داده باشد زيرا 

 گذارد ايمان باقى بماند.نمىحسد 

ف ديگر رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم به اصحابش در روايت شري

فرمود: »بترسید از دردى که در امتهاى پیشین بود و در میان شما نیز پیدا 

شده است، بدانید اين درد از بین برنده است، نه اينكه مويتان را از بین 

 132کند«.بود مىبرد بلكه دينتان را نامى

خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم در اواخر  اين اعالن خطرى بود که رسول

عمرش به اصحابش فرمود: امتهاى پیغمبران گذشته پس از رسیدن به کمال و 

سعادت، چیزى که آنان را از دين بیرون کرد، حسد بود لذا به مسلمانان نیز 

س از پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و فرمود و ديديم که حسد در میان مسلمین پ

چه کرد. همان حسد بود که سبب شد هزاران نفر در جنگهاى جمل و سلّم 

 صفین کشته شدند.

 با حسدورزى انقالب را تباه نكنید

به اين مناسبت بنده هم در اين انقالب به همه مسلمین ايران، اين فرموده 

نمايم که شما مسلمانان به دآورى مىپیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را يا

دت کلمه و رهبرى امام خمینى، به سعادت آزادى رسیديد و مورد برکت وح

 
 (.416، ص 3يأكل اَّلميان كما تأكل الّنار اْلطب«،) اصول كاىف، مْتجم، ج  » اّن اْلسد-(1)  131
 (.251، ص 1» قد دّب اليكم داء األمم من قبلكم و هو اْلسد ليس حبالق الّشعر لكّنه حالق الّدين«،) سفينة البحار، ج -(2)  132

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   132   اخالق اسالمى

 

شگفتى جهانیان شديد لیكن »داء الحسد« بیمارى حسد در شما خصوصا در 

 میان اهل علم پیدا شده

______________________________ 
النّار الحطب«، )اصول کافى، »انّ الحسد يأکل االيمان کما تأکل  -(1)

 (.416، ص 3مترجم، ج 

»قد دبّ الیكم داء األمم من قبلكم و هو الحسد لیس بحالق الشّعر لكنّه  -(2)

 (.251، ص 1حالق الدّين«، )سفینة البحار، ج 

است که خطرناك است، مواظب خودتان باشید مبادا به دست خود، نعمت 

ان ما چه کرد؟ تاريخ اسالم را مرور خدا را سلب کنید. اين حسد در پیشینی

فهمید، هر چه بدبختى اجتماعى براى مسلمانان پیش آمد از ىکنید خوب م

 حسدورزى آنان بود.

 کندعلما را حسد هالك مى

فرمايد مرحوم »صاحب جواهر« در کتاب شهادت درباره صفات »شاهد« مى

هیش پذيرفته بايد حسد نداشته باشد، گواه در اسالم اگر حسود است، گوا

يگر، حسد گناه کبیره است، صاحب نیست؛ يعنى عادل نیست. به تعبیر د

جواهر براى اثبات اين معنا که حسد از گناهان کبیره است ضمن استدالل به 

اند که به فرمايد شش طايفهقول رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم که مى

 مايد:فرروند، از آن جمله مىشش چیز به دوزخ مى

روند« نیز به واسطه حسد به دوزخ مى »و العلماء بالحسد؛ دانايان و دانشمندان

اند اگر مهذّب نشده باشند، تزکیه نكرده کسانى که علوم دين را فرا گرفته

 کند.باشند، حسدشان آنان را جهنّمى مى
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تواند باالتر از خودش را ببیند اگر ديد مردم، ديگرى را بر او نفسش نمى

زيده و خود را کنند، حسدوردارند و مدح و ثناى او را مىم مىمقد

 بیند.تر به مدح و ثنا مىمستحق

بهتر است که در ضمن روايت، مطلب را برسانم؛ و ضمنا اينكه گفتم حسد، 

کند نه اينكه اختصاص به طالب و علماى فقه داشته باشد، علما را هالك مى

دينى چه علوم ديگر؛ مثال طبیب هم  اصال علم، حسد برانگیز است، چه علوم

هاى ديگر در خطر است بلكه هرکس در هر فنى استاد شد، بنسبت به طبی

کند، لذا امام امت تذکر فرموده چه از مدرسه علمیه و خطر او را تهديد مى

چه از دانشگاه اگر مهذب بیرون نیايند، خطرشان زياد و نفعشان کمتر از 

 ضررشان است.

 کند!براى قتل امام سعايت مىقاضى حسود 

اضى« در زمان حضرت جواد علیه السّالم شنیدنى است، داستان »ابو لیالى ق

قاضى ابو لیال در زمان متوکل عباسى، قاضى القضات و در رأس دستگاه 

دار نزديك منزل قضائى خالفت به اصطالح اسالمى آن روز بوده است. مغازه

ين دکاندار رفاقت داشت، روزى به اين قاضى، زرقا نامى است و قاضى با ا

حالى که سخت پريشان بود زرقا پرسید جناب قاضى چرا امروز  زرقا رسید در

اين قدر ناراحت هستى؟ گفت اگر بدانى در محضر خلیفه چه مصیبتى بر من 

وارد آمد؟ دزدى را آوردند که سرقتش ثابت شده بود، در اجراى حد از من 

را بايد بريد، من گفتم در قرآن مجید خداوند پرسید چه مقدار از دستش 

و دست را در آيه وضو تا مرفق  133مايد: »دست دزد را بايد بريد«.فرمى

 لذا دستش را از مرفق بايد بريد. 134)آرنج( بايد شست

 
133  (1)-\i ،... ارَِقةُ فَاْقَطُعوا أَْيِديَ ُهما ارُِق َو السَّ  (.38) مائده/ E\َو السَّ
134  (2)-\i ،... فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو أَْيِدَيُكْم ِإََل اْلَمراِفِق ...\E /(.6) مائده 
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خلیفه از قضات ديگر که در مجلس حاضر بودند، پرسید و آنان گفتند از بند 

 135ا در آيه تیمم از مچ شمرده است.دست بايد بريد؛ چون خداوند دست ر

ها حضرت جواد علیه السّالم کرد، حضرت فرمود شیعهخلیفه رو به امام 

ديگران پاسخ را گفتند. خلیفه گفت شما هم بفرمايید حضرت مجدّدا فرمود 

ديگران گفتند: خلیفه اصرار کرد و به ناچار حضرت فرمود: »بايد انگشتان او 

و مساجد جمع  136فرمايد مساجد مال خداست«.را بريد؛ چون خداوند مى

 شود، اين دزداست که در حال سجده به زمین گذاشته مى مسجد، جاهايى

______________________________ 
 (.38)مائده/  وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...، -(1)

 (.6)مائده/  ... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...، -(2)

 (.6)مائده/  مْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ ...... فَا -(3)

 (.18)جن/  وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ...، -(4)

دو  خواهد نماز بخواند در سجده بايد هفت عضوش به زمین برسد؛وقتى مى

کف دستش را که بايد به زمین بگذارد نبايد قطع شود بلكه بايد تنها 

را فرمود، خلیفه گفت احسن! مرحبا! و فورا دستور انگشتهايش را بريد تا اين 

داد مطابق فرموده امام علیه السّالم عمل کنند و دست دزد را از انگشتهايش 

 بريدند.

ساله را بر  25بیدند، چگونه جوان در اين وقت مثل اينكه عالم را بر سر من کو

م با کنمن مقدم داشت؟ پريشان شدم و من تا کار خودم را نكنم رها نمى

 
135  (3)-\i ... فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َو أَْيِديُكْم ...\E /(.6) مائده 
136  (4)-\i ،... َو َأنَّ اْلَمساِجَد لِلَِّه\E /(.18) جن 
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رود ولى تا او دانم هرکس در قتل اين جوان کمك کند به آتش مىاينكه مى

 کنم!!را به کشتن ندهم رها نمى

رود و ىزرقا گويد او را نصیحت کردم اما او نپذيرفت. روز بعد نزد خلیفه م

گويد آيا فهمیدى ديروز چه کردى؟ کسى که قسمت به طور خصوصى مى

دانند و تو را دانند، خلیفه بحق پیغمبر مىمام مىاعظمى از مسلمانان او را ا

شمارند به جاى اينكه او را محو کنى، جلوه دادى و تقويت نمودى! باطل مى

ديد خود خلیفه هم گويند ديگفتند او بر حق است اکنون مىآنانى که مى

فهمید و گفته او را بر ديگران مقدم داشت، اين چه اشتباه سیاسى بود که 

ن قدر در گوش خلیفه خواند که او راضى به قتل حضرت جواد کردى؟ اي

 علیه السّالم کرد و باألخره حضرت را مسموم نمود.

 علم به واقعیات به خواندن تنها نیست

ست، مجتهد يا طبیب يا مكانیك يا مهندس، ببینید دانشمند چقدر در خطر ا

 اينها صنعت و فن است و اين خطرها را دارند.

 ى که اين قدر در قرآن و اخبار مدح شده است:و اما آن علم

نورى است که در دل روشن  138الفقهاء امناء الرّسل« 137»العلماء ورثة األنبیاء

علم  -آن نور ايمان و علم به واقعیات و حقايق امور -شود با تهذيب نفسمى

به فناى دنیا و بقاى آخرت؛ به خواندن تنها نیست بلكه ايمان اصلش نورى 

فرمايد و از طرف آدمى آمادگى و زمینه آن داوند افاضه مىاست که خ

 افاضه را فراهم ساختن است.

 

 
 .1، ح 34، ص 1اصول كاىف، ج  -(1)  137
 .5، ح 46، ص 1اصول كاىف، ج  -(2)  138
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 روندير بار واليت فقیه نمىحاسدين ز

تا اينجا صحبت اين شد که حسد مرضى است که از سرطان ضررش در روان 

و نفس آدمى بیشتر است و در بدن هم مؤثر است و موجب بیمارى بدن 

اند، طر در مسلمین هست. بعضى هستند درس خواندهشود. اآلن اين خمى

هايشان به ها و نوشتهدارد تا در گفتهوامىاند لیكن حسد آنان را استاد شده

رقیبشان اهانت کنند، تهمت بزنند، حتى با حكومت اسالمى طرف شوند. آخر 

کنید پس چه حكومتى را شما که اين حكومت اسالمى را تضعیف مى

 ت بختیار و ازهارى را؟!!پسنديد، حكوممى

د؟ چه کسى بايد پسنديپذيريد، واليت چه کسانى را مىواليت فقیه را نمى

خواهید؟ ولىّ امر يعنى سرپرست مسلمین باشد، آمريكا و محمد رضا را مى

 پسنديد؟ شرقى باشد يا غربى؟زمامدار مسلمین را چه کسى مى

ند به مخالفت با کحقیقت مطلب اين است که حسد آنان را وادار مى

یرند. گکنند و ناديده مىجمهورى اسالمى برخیزند هر حقى را پايمال مى

اآلن اين حكومت از اول انقالب تا کنون اين همه خدمت و سعى در عمران 

 و آبادى کرده است.

 اى را سپاه منتشر کرده که قريب هفتاد مورد از خدمات دولتاخیرا جزوه

______________________________ 
 .1، ح 34، ص 1اصول کافى، ج  -(1)

 .5، ح 46، ص 1اصول کافى، ج  -(2)

ى را که از اول پیروزى انقالب تاکنون انجام داده برشمرده است، اسالم

هزاران مدرسه و هزاران کیلومتر راه و چقدر بیمارستان و ... حدود سى هزار 

 کنند.دانشجو در جهاد سازندگى، صمیمانه خدمت مى
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دارد تا همه اين خدمات را بینید همین حسد آنان را وامىقت مىآن و

رسند. »الحسود ال طمینان داشته باشید به جايى هم نمىناديده بگیرند و ا

يسود« منسوب به امیر المؤمنین على علیه السّالم است که حسود سیادت پیدا 

رسد، هرکس در هر حدى هست حسدش برايش کند، به آقايى نمىنمى

عى بزرگ است. حتى در بعضى روايات رسیده »بوى بهشت را هم استشمام مان

سازد؛ کسى که دلش پر از حسد است، با آدم حسود نمى کند«. بهشتنمى

بینید رقیبش داراى مقام گذرد، وقتى مىچطور در بهشت به او خوش مى

 شود.شود، دلش خوش نمىاست، بهشت برايش زندان مى

 كومت، شب و روز منتظر سقوط حكومتند.هم اکنون حاسدين اين ح

تر اسالمى جوان، محكمبینند روز به روز اساس اين جمهورى وقتى مى

کنند، فشانى مىشود، رزمندگان عزيز در جبهه جنگ چگونه جانمى

بینید تا شود، لذا مىفرمايد، آتش حسدشان بیشتر مىنصرتهايى که خدا مى

 کنند.داخل آشوب مىشود فورى آنان در اى مىفتح تازه

 روز نماز جمعه، روز عزاى دشمن

کنند کنند و خیال مىتبلیغات مسموم بر علیه روحانیت مىدر ايام هفته چقدر 

اند، ناگاه روز جمعه صفهاى فشرده و جمعیتهاى ديگر مردم از آنان زده شده

ه ها تیرى است بشود و راستى اين نماز جمعهمیلیونى نمازگزاران تشكیل مى

 کنند.چشم اين حسودان بدبخت که نتیجه فعالیتشان را برعكس مشاهده مى

روز کارگر يازدهم ارديبهشت به راستى که چشم دشمن را کور کرد، اين 

همه تبلیغات پوچ و توخالى به نفع کارگران عزيز و مسلمان کردند، سنگ 

دلسرد  طرفدارى از زحمتكشان به سینه زدند بلكه آنان را از حكومت اسالمى

عارهاى کنند؛ اما در روز کارگر ديديم که چگونه اين قشر زحمتكش، فريب ش
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توخالى آنان را نخوردند و با راهپیمايى سراسرى به اتفاق اقشار ديگر مردم، 

 حمايت خودشان را از جمهورى اسالمى و حكومت عدل الهى اعالم کردند.

را او معین  هر چه بخواهند نقشه بكشند، کار دست خداست، تقديرات

شوند؛ هر تر مىخواهید زمینه فساد بچینید، مردم روشنفرمايد. هر چه مىمى

خودشان  139گرداندافروزند، خدا آن را خاموش مىچقدر آتش فتنه برمى

شوند. هم اکنون خیلى از گروه منافقین، روشن شده و استعفاى رسواتر مى

 کنند.رسمیشان را در مطبوعات منتشر مى

***______________________________ 

 (.64)مائده/  بِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ...،... کُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْ -(1)

 جلسه دوازدهم: علم مانند مال و مقام، کبرآور است

تذکر مهمى که الزم است شما جوانان عزيز از طالب و دانشجويان در هر 

که اگر آن را در نیابید زحمتهايتان رشته که هستید متوجه باشید، خطر مهمى 

ين خطر در همه طبقات است ولى رود و آن خطر »کبر« است. اهدر مى

بخصوص در اهل علم. هر علمى، همین معلومات ممكن است سبب کبر بشود 

طور که ابلیس هالك شد. و در روايت رسیده که هالك کننده است. همان

ود، آن هم توسط ابلیس. و در اثر که نخستین معصیتى که در زمین شد، کبر ب

 ملعون گرديد.همین کبر ساقط شد به قسمى که رجیم و 

اينك معناى کبر و بعد خطرش و سپس چرا بخصوص اهل علم مبتال هستند، 

 شود.توضیح داده مى

»کبر« آن است که آدمى براى خودش شأن و خصوصیتى خیال کند و استغنا 

ند اصطالح يا تشريح ياد گرفته، يك نوع نیازى ببیند. در اثر اينكه چو بى

 
139  (1)-\i ،... ُُكلَّما أَْوَقُدوا ناراا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللَّه ...\E /(.64) مائده 
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نیاز ال فراوانى نصیبش شده، خودش را بىبزرگى در خودش ببیند يا مثال م

بپندارد. جاه و مقام پس از علم، بیشتر مورد ابتالى به کبر است، وقتى رياستى 

 بیند.پیدا کرد، يك نوع بزرگى در خودش مى

 فراموشى بندگى به واسطه جهل مرکب

اندازد و در جهل مرکب بر« اين است که انسان را از عبوديت مىخطر »ک

رد. جاهل آن است که واقع امر را ديگر ادراك نكند؛ فقط تخیالت بفرو مى

اى که خودش را دريابد نه واقعیات را. واقعیات مثال هر موجودى در هر مرتبه

و آله و  باشد از شخص اول عالم وجود حضرت خاتم األنبیاء صلّى اللّه علیه

وصفى و فقر سلّم تا آخرين موجودات در تمام مراتب هستى، فقر ذاتى و فقر 

فعلى از مسلّمات واقعیه اوست. هر موجودى را که تصور کنید به حسب ذات، 

 نیازمند است، هستیش از خودش نیست، حدوثا و بقاءا.

هرکس فكر کند آيا هستیش در اختیار خودش هست به حسب ذات و تحقق؟ 

چنین نیست، بلكه بدون اينكه انسان بخواهد حیاتش دادند و بدون  خیر

دهند، حتى اگر اسباب مرگ خودش را او، حیاتش را ادامه مىخواست 

 میرد.فراهم کند، تا خدا نخواهد نمى

نه تنها حیات انسان به دست خودش نیست بلكه مرگش هم به دست خودش 

 است خداست.نیست. همین سم خوردن و کشته شدنش هم به خو

هم بخورد، میرد، ولى اگر نخواست، سم اگر خدا بخواهد با خوردن سم مى

 افتد.کارگر نمى

 میردکند ولى نمىبه دو علت خودکشى مى

اى خواندم نوشته بود در نیويورك که يك نفر ساختمان چندى قبل در مجله

يج با سود اى بنا کرد و میلیونها دالر از بانكها گرفته که به تدرچند طبقه
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کردنش برايش نبود، بپردازد. ساختمان نیمه تمام ماند و ديگر امكان تمام 

اش آمده که داد. حاال مبالغ گزافى بدهى بر عهدهديگر کسى به او وام نمى

 روز به روز

گردد در حالى که ساختمان آور بر آن افزوده مىهم به واسطه بهره سرسام

وار در صدد کند. بیچارهاجاره نمىنیمه کاره مانده و کسى هم آن را 

ا از طبقه آخر پايین بیندازد، با خود خودکشى برآمد و خواست خودش ر

انديشد ممكن است نمیرم پس بهتر اين است که سم هم بخورم و آن مى

وقت خودم را به پايین بیندازم که حتما يكى از اين دو سبب کار خودش را 

کند، خودش را با سر به پايین پرتاب مى خورد و از آخرين طبقهبكند. سم مى

رقرار بود، در اثناى پايین افتادن به يكى از اين هنوز چوب بست ساختمان ب

آمده، هر چه سم کند و به همان نحو سر به پايین که مىبستها گیر مىچوب

آيد و هیچكدام از او سبب مؤثر واقع خورده بوده از دهانش بیرون مى

 شود.نمى

شود، نخواهد هر چه هم سبب ايجاد شود، مؤثر واقع نمىوقتى خدا 

 شمار است.شواهدش بى

 فقر ذاتى و وصفى و فعلى موجودات

فقر ذاتى را بايد بفهمیم و اين واقعیت را دريابیم که اصل هستى و حیات به 

 دست ما نیست، نه حدوثا، و نه بقاءا و نه زواال.

که طورىهمان 140ا و ال حیاة و ال نشورا«»ال يملك لنفسه نفعا و ال ضرّا و ال موت

رگ هم به دست ما نیست. بدون اختیار ما، ما را حیات به دست ما نیست م

برند. فقر ذاتى به اين است که کنند و مىآوردند و نگهداشتند و تربیت مى

نیاز محض است »هو همه در اصل هستى به خدا نیازمندند و تنها خدا بى
 

 صر.مفاتيح اجلنان، تعقيبات مناز ع -(1)  140
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است و بس. غیر از خدا، همه نیازمند به خدايند به الغنى« خدا غنى مطلق 

خواهد بكند قدرت ل نیز نیازمند است، هر کارى که مىحسب وصف و فع

 تواند در خودش قدرت ايجاد نمايد؟خواهد، آيا خودش مىمى

______________________________ 
 مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز عصر. -(1)

آيد و چه آيد! ولى از عهده شخص برنمىىچه کارها که آسان به نظر م

 نمود! يك مرتبه واقع گرديد.شدنى مىکارها که خیلى سخت و ن

کنم« آيا قدرتى که بايد براى انجام اين کار پس نگو »من اين کار را مى

باشد دارى؟ اصل ذاتت از خودت نیست تا اوصافش که از آن جمله قدرت 

باللّه« انسان هیچ وقت پا از گلیم خودش است باشد. »ال حول و ال قوّة الّا 

ى ذاتش هست، فراموش نكند. نفس نفس محتاج دراز نكند. آنچه مقتضا

 هست.

 دانشمند نیز در دانشش به خدا نیازمند است

کند. مجتهد و دکتر نیاز نمىعلم به هر اندازه هم که زياد شود، شخص را بى

کند، تو همان نیازمند و مهندس شدن، ذات انسان را از نیاز خارج نمى

تا انسان هستى نیازمندى، اين معنا نخستین هستى؛ نیاز جزء ذات انسان است؛ 

 را بايد فراموش نكرد.

 دارد تا خدا نخواهد؟جاى علم هم حافظه است و حافظه را کى نگه مى

داد، باليى به سرش آمد، از پنجاه سال قبل يكى از فضال مطول درس مى

ره حمد را فراموش کرده بود، حالت نسیان به او خواب که برخاست سو

ارد جلسه درس شد مثل اينكه اصال درس نخوانده، مكتب عارض شد، وقتى و

 نرفته، حتى »بسم اللّه« را نیز فراموش کرده بود.
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دارد و از ادلّه تجرد نفس اين معلومات را حافظه چون ضبط صوت نگه مى

 شود در ماده نگه داشت.ىقوه حافظه است که نقوش نامتناهى را نم

فظه مانده است، اگر اين حافظه را الفبايى که در کالس اول خوانده در حا

نمايد. پس عالم هم اکنون هم نیازمند گرفتند حتى الفبا را نیز فراموش مى

 است حتى در علمش.

 طبیبى که پسرش را اشتباها کشت

تواند از آنچه اش نگه داشته شود، مىطبیب هنگام طبابتش اگر حافظه

 اهد چطور؟خوانده بهره ببرد و نسخه بدهد، اما اگر خدا نخو

در سى سال قبل يا بیشتر، طبیبى پسرش تب کرد، به خیال طبیب، فرزندش 

ماالريا گرفته است. معالجه کرد در حالى که پسرش تب حصبه داشت و 

س از مداوايش با ماالريا منافات داشت. پس از چند روز، جوان مرد. هیچ ک

ودش چگونه شود آن وقت پدر براى فرزند جوان عزيز خپدر مهربانتر نمى

کند تا تشخیص صحیح بدهد و دواى درست تجويز کند اما تمامش سعى مى

 از خداست.

کرد: بعضى طبیبى متدين داشتیم به رحمت خدا رفت براى من تعريف مى

است لیكن بعد  دهم در حالى که صد در صد يقین دارم که مؤثردواها را مى

وها که احتمال تأثیر بینم اثر مثبت نداشته و بعضى اوقات برخى دارمى

شود اثر هم از بینم صد در صد مؤثر بوده است. معلوم مىدهد مىمى

خداست. پس طبیب هم مانند مجتهد نیازش به جمیع شؤونش باقى است لذا 

* أَنْ نَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى... إِ نیاز ببیندنبايد علم موجب کبر شود و خودش را بى

کند و نیاز ديد طغیان مى»انسان هر وقت خودش را بى 141.... رَآهُ اسْتَغْنى

 
 .7 -6علق/  -(1)  141
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نمايد«، يعنى به خیال خودش نه واقع »ان رآه« اين گونه تصور سرکشى مى

 نیاز شده است. اين تصور واهى بايد جلوگیرى شود.کند که بىمى

 دانشمند بايد متواضع باشد

را با آن جتهد يا طبیب يا مهندس بايد تواضعش را از دست ندهد؛ خودش م

طور که میلیونر نبايد فرقى براى خودش با آن فقیر عامى فرق نگذارد. همان

 قايل

______________________________ 
 .7 -6علق/  -(1)

 نیازى؟ اگر سرطاننیاز نكرده است چه بىشود، اين يك میلیون مال، تو را بى

محمد رضا به خارج دهد؟ آيا پولهايى که گرفت، آيا مال، او را نجات مى

 فرستاد، او را نافع شد؟

ناگفته نماند که اين مطلب راجع به خود شخص است يعنى آقايى که مجتهد 

شد، نبايد به خودش بنازد و به ديگران به چشم حقارت بنگرد و توقع اکرام و 

ران است که او را گرامى دارند. صاحب هر احترام داشته باشد اما وظیفه ديگ

گرامى داشت مخصوصا علم دين که روايت مفصلى در اين  علمى را بايد

زمینه رسیده است و گرامى داشتنش او گرامى داشتن رسول خدا صلّى اللّه 

که اهانت به عالم، اهانت به رسول خدا طورىعلیه و آله و سلّم است همان

 سلّم است. صلّى اللّه علیه و آله و
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 چاره کبرجلسه سیزدهم: توجه به سخنان على )ع( 

»کبر«، نخست بايد معناى آن کبر و بعد سبب پیدايش آن و آنگاه بزرگى 

 گناه کبر را دانست.

شود و اثر آن اين است که آدم حقیقت کبر حالتى است که در نفس پیدا مى

پوش ، واقعشودبیند و براى خودش شأنى قايل مىخودش را بزرگ مى

پردازد. هر فردى به موهوم مىشود، واقعیت از ادراکش محو شده و به مى

حسب واقعیت نیستى و عجز است، بدنهاى همه از اين خاك است و بعد هم 

شود و اين نفسى هم که دارد در کمال عجز و نیاز است بزرگى خاك مى

 براى مخلوقات )بالذات( نیست.

سالمتیش، ثروت و تهیدستیش به دست خودش  ادامه حیات انسان، بیمارى و

 نیست.

فرمايد: »شما حضرت امیر المؤمنین علیه الساّلم در خطبه نهج البالغه مى

آفريده شدگانید که خداوند شما را با توانايى آفريده است و بدون اراده و 

کند، مدت عمر هر چه باشد، دست تربیت خواستتان، شما را تربیت مى

ه و به عالم ست و شما را در حال سكرات مرگ از اين عالم بردخداوند با تو ا

 142کنند«.ديگر وارد مى

______________________________ 
»عباد مخلوقون اقتدارا، و مربوبون اقتسارا، و مقبوضون احتضارا«، )نهج  -(1)

 (.186، ص 82البالغه فیض، خطبه 

ت، لذا در جمله غرض عجز و نیستى و حقارت، ذات آدمى و واقعیت اوس

مضمون(: »در شگفتم از کسى که کبر  فرمايد )نقل بهديگرى حضرت مى

 
 (.186، ص 82» عباد خملوقون اقتدارا، و مربوبون اقتسارا، و مقبوضون احتضارا«،) هنج البًلغه فيض، خطبه -(1)  142
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ورزد در حالى که اولش نطفه ناپاك و آخرش الشه مردار و در اين میان مى

 143حامل قاذورات است«.

ها و معده هم زير پوست بدن ما هم اکنون خون کثیف است و در روده

 معلوم است که چیست.

 شود!!خود میزان حق مى با پرورش کبر،

زند، به واسطه »کبر« است که اگر اصالح ه از بشر سر مىبسیارى از گناهانى ک

ايستد، بلكه روى حق مىشود که تسلیم هیچ حقى نشود، روبهنشد، سبب مى

شود. هر چه مطابق رأى داند »من«، میزان حق مىخودش را میزان حق مى

ديگر تعبّد ندارد، مطیع اولیاى خدا داند و راه و روش خود باشد حق مى

رود مثل کسانى که در برابر امیر المؤمنین زير بار اولى االمر نمى شود،نمى

 کردند.ورزيدند و بیعت نكرده يا پس از بیعت نافرمانى مىعلیه السّالم کبر مى

 شود.کند و زياد مىشود، ظهور پیدا مىاينك ببینیم کبر به چه چیز تغذيه مى

 به مال در نتیجه جهل به واقعیاتکبر 

»کبر« مال است، اثر طبیعى زياد شدن ثروت، کبر جاهالنه عامل نخست 

است. گفتم که اصل »کبر« از جهل است وگرنه کسى که عاقل باشد و 

فهمد که مال، چیزى در ذات آدمى ادراك صحیح داشته باشد، مى

 افزايد، اگرنمى

______________________________ 
البن آدم اوّله نطفة و آخره جیفة  قال امیر المؤمنین علیه الساّلم: »عجبت -(1)

 (.460، ص 2و هو قائم بینهما وعاء للغائط ثمّ يتكبّر«، )سفینة البحار، ج 

 
 (.460ص ، 2لبحار، ج قال امري املؤمنْي عليه الّسًلم:» عجبت َّلبن آدم اّوله نطفة و آخره جيفة و هو قائم بينهما وعاء للغائط مثّ يتكرّب«،) سفينة ا -(1)  143
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میلیاردها دالر داشته باشد با کسى که هیچ ندارد فرقى ندارد. ولى وقت مال 

 بیند.ى مىزياد شد، نسبت به فقیر، خودش را صاحب زيادت

: در محضر رسول خدا صلّى اللّه علیه و ايدام شنیدهروايتى که عرض کرده

آله و سلّم يكى از ثروتمندان نشسته بود، در اين هنگام فقیرى از مسلمین وارد 

شد و به عادت اسالمى نزديك برادر ثروتمندش نشست ناگاه شخص ثروتمند 

ه علیه و آله و سلّم به او گوشه لباسش را جمع کرد، رسول خدا صلّى اللّ

 را چنین کردى؟.اعتراض کرد که چ

شخص ثروتمند شرمنده شد و عرض کرد با من چیزى است که مرا به 

دارد( من از اين خطايم دارد )نفسم مرا به کبر وا مىکارهاى ناروا وا مى

 دهم.پشیمانم و براى جبرانش نصف تمام دارايیم را به اين برادر فقیرم مى

پذيرى؟ عرض فرمود: آيا مىخدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم به فقیر  رسول

 ترسم بپذيرم و من هم مثل او به انسان فقیرى، کبر بورزم.کرد نه؛ زيرا مى

کند چیزى شود خیال مىگاهى به واسطه زياد شدن مال، جهل هم زياد مى

 .نگردبر ذاتش افزوده شده و نسبت به ديگران به ديده کبر مى

 خطر کبر براى عالم

»دانش« است. کسى که معلوماتى اندوخت مثال از دانشگاه يا بدتر از مال، 

مدرسه بیرون آمد به خیال خودش اين اصطالحات را که ياد گرفته يك نوع 

نگرد، اگر نسبت به بزرگى در او پیدا شده که به ديگران به نظر حقارت مى

شد که وضعش به مراتب بدتر است به دانش دينى )فقه و اصول مثال( چنین با

راجع به اوست، ديگران بايد از  144ال خودش »دانايان« وارثین پیغمبرانندخی

او اطاعت کنند. خطر کبر در دانشجويان علوم دينى از ديگران بدتر است؛ 

 
 (.219، ص 2» العلماء ورثة األنبياء«،) سفينة البحار، ج -(1)  144
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شود، ولى در رشته هاى مادى اثرش آشكار مىچون کبر در ديگران در نتیجه

 دينى،

______________________________ 
 (.219، ص 2»العلماء ورثة األنبیاء«، )سفینة البحار، ج  -(1)

مربوط به جاه و مقام است، تسلط بر مقام است، تسلط بر قلوب است، نفسش 

خواهد خودش را جلوه دهد. من از فالنى داناترم به خیالش چند کلمه مى

ور ايمانى در او به ى کرده است. اگر نبیشتر خوانده با آنكه کمتر خوانده فرق

واسطه زيادتى دانش زياد نشده باشد، با ديگرى فرقى نكرده است بلكه آن 

سوادى خودش عجز و انكسارى سوادى که به واسطه توجه به بىعوام بى

دارد از آن دانايى که به واسطه دانشش و درس خواندنش مبتال به کبر و غرور 

ان و عمل است، علم هم که اين مقام مربوط به ايمشده به مراتب برتر است 

قدر اهمیت دارد، علم باللّه و الیوم اآلخر است، نور قلب است که خشوع 

 آورد.مى

 من از هر کوچكى کوچكترم

هرکس را بنگريد که در علم پیشرفت کرده باشد در برابر امام علیه السّالم 

 اى باشد حتمامیدههمانند قطره است و دريا و اگر خودش هم آدم فه

اعتراف خواهد داشت. ببینید امام علیه السّالم که معدن علم است تمام علوم 

 بیند.نزد او است خودش را چه مى

حضرت زين العابدين علیه الساّلم در دعاى عرفه صحیفه سجاديه عرض 

 کند:مى

http://www.i20.ir/


www.i20.ir 

   www.i20.ir   148   اخالق اسالمى

 

 145و من کمترين و کوچكترين کمها و کوچكها هستم بلكه از ذره هم کمترم

فرمايد من از هر کوچكى در درگاه الهى الم مىام معصوم علیه السّام

 کوچكترم عاجز و ذلیلم.

داند کبر کند من از فالنى باالترم داناترم. آن وقت کسى که خود را عالم مى

شود بايد میزان پیش خدا باتقواتر بودن است، کسى که دانشجوى دينى مى

ا برتر از فراموش نكند خودش راز همان اول حد مخلوق، عجز و نیازش را 

ديگران نداند، نگويد او از عوام است و من از خواص، عام و خاص يعنى چه؟ 

 گروهى از لحاظ

______________________________ 
 (.47»و انا بعد اقلّ االقلّین و اذلّ االذلّین«، )صحیفه سجاديه، دعاى  -(1)

آن هم ر اندك کبر ورزند؟ عدد بسیار و گروهى اندك، پس آن گروه بسیار ب

 به واسطه اينكه از حیث اصطالح بر آنها زيادتى دارند؟

 کنممن در برابر شما احساس حقارت مى

فهمد که میزان چیز ديگر است، لذا بله، انسان اگر عالم واقعى شد مى

گويد شايد همین مقلد من، همین مريد من فردا به بهشت برود و من مى

تر ود و خودش را از همه روسیاهشتواضعش بیشتر مى بدبخت به جهنّم لذا

 بیند.مى

در سخنرانى امام خمینى چندى قبل در برابر جوانانى که به جبهه اعزام 

 شدند فرمود:مى

 کنم«.»من در برابر شما احساس حقارت مى

 
 (.47» و انا بعد اقّل اَّلقّلْي و اذّل اَّلذّلْي«،) صحيفه سجاديه، دعاى -(1)  145
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کند، شما را که با اين اين جمله کشف از بیدارى دل اين مرد بزرگ مى

حقیرم در برابر اين جانفشانى در بینم من ن گذشت مىايمان، اخالص و اي

 راه خدا.

اگر اين دانشها با تواضع همراه باشد خوب است وگرنه شیطان هم خیلى 

چیزها بلد بود ولى کبر او را بدبخت کرد. »بلعم باعور« هم دانشمند بود، ولى 

ائیل، تو در برابر موسى، پیغمبر خدا ايستاد. به او گفتند موسى براى بنى اسر

مالقه و کبرش او را مغرور کرد و بدبخت شد. واى بر شخص هم براى ع

 اند.روحانى که با کبر باشد، دانشجويان دانشگاه هم همین

 شیر را بچه همى ماند بدو

عامل سوم کبر جاه؛ يعنى شهوت و رفعت اجتماعى است. بعضى اوقات به 

است به فرزند فالن الدوله نسب است، نسب موهوم مثل اينكه از فالن قبیله يا 

کند؛ چون نگرد، از ازدواج با آنان خوددارى مىديگران با نظر حقارت مى

 داند.خودش را برتر مى

بعضى اوقات کبر به سیادت است سیادت يعنى آقايى به واسطه نسبت شخص 

بیند خود رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم چگونه به خاتم األنبیاست. مى

 است؟

ها ترك نشین هستم. ابتدا به سالم را حتى به بچهخاك فرمود من همیشهمى

کرد، در حالى که اين آقا سید توقع سالم از همه دارد؛ چون سید است نمى

اى چنین است اين قدر تواضع کسى که تو از او کسب شرافت سیادت کرده

 ان باشد.داشت، پس افتخار به اين بزرگمرد بايد همراه با آثار نسب ايش
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 رين چیزها براى دل، حب رياست استخطرناکت

»کبر« به اتباع خطرش زيادتر و سقوط فسادش هم بیشتر است. اگر کسى 

رياستى پیدا کرد، هرکس در حد خودش به باليى مبتال شده که رهايى از 

شود که روز به روز از بیمارى کبرش آن سخت است. علوى در او پیدا مى

سبب زياد شدنش در اين شخص  شود. کبر در همه هست لیكنمىبیشتر 

فراهم شده بیشتر از آنچه براى ديگران است و تا ساقط نشود رهايش 

 کند.نمى

در اينجا مناسب است حديثى که در کافى است از امام صادق علیه السّالم 

آورتر نیست از صداى فرمايد: »چیزى براى دلهاى مردمان زيانبخوانم مى

اى پشت سرش راه خوش دارد عده يعنى 146اى افراد در پشت سرش«.پ

اى تابعش شوند، بیفتند کنايه از اينكه حبّ رياست دارد. و دوست دارد عده

ايستد. راضى نیست يكى از کند تا جايى که در برابر حق مىعلوى پیدا مى

گويد ديگران بايد اطاعت مرا کنند، لذا اتباعش به طرف ديگرى برود، مى

و از رحمت خدا  147شده و ملعون است«. هالك »هرکس طالب رياست شده

آورد که میزان حق، خودش دور شده است. کبر به اتباع کارى به سرش مى

 شود؛ مثال کسانى که اطرافشمى

______________________________ 
 (.225، ص 2»ما خفقت النعال خلف الرجال«، )کافى، ج  -(1)

، ص 1فینة البحار، ج س«، )س»من طلب الرياسة هلك ملعون من ترأ -(2)

492.) 

 
 (.225، ص 2» ما خفقت النعال خلف الرجال«،) كاىف، ج -(1)  146
 (.492، ص 1حار، ج ،) سفينة الب» من طلب الرياسة هلك ملعون من ترأس«-(2)  147
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پوشاند؛ چون پیرو هستند اگر هر عیبى هم داشته باشند مهم نیست، آن را مى

او هستند ولى کسانى که تابعش نیستند، اگر خیلى هم افراد خوبى باشند، 

بیند؛ بدترين هستند؛ چون با او نیستند. عیب اطرافیان و حسن ديگران را نمى

 ده است.شیده شبینش پوچون چشم حق

 تعصّب در عالم نااهل

در »رسائل« شیخ در باب »حجّیت خبر واحد« روايت مفصلى از امام حسن 

نمايد در باب علما و فقها. امام علیه السّالم نشانه عسكرى علیه السّالم نقل مى

فرمايد از آن جمله از عالم سوء که زيانش براى مسلمین زياد است را بیان مى

کند هر چند فاسق است. هرکس پیرو او شد بزرگش مى »تعصب«هايش نشانه

باشد و برعكس، اگر کسى با او سروکار نداشت و آدم خوبى هم بود به او 

 اعتنايى ندارد.

اى، رياستى پیدا کرد، به اين بال مبتال شده و بايد کارى هرکس در هر طبقه

اچار نشود د تا نکنکند تا نجات يابد. کسى که عاقل است از رياست فرار مى

 آن را بپذيرد.

 طلبى دو تا استقصد خدمتگزارى با رياست

خواهیم، استاندار و البته مغالطه نشود، در اسالم حاکم الزم داريم، قاضى مى

خواهیم؛ مقصود اين است که رياست را نخواهد ولى اگر برايش شهردار مى

د استان بخواه پیش آمد بخواهد خدمتگزار باشد. نخواهد استاندار باشد

اداره کن و خدمتگزار مردمان و مسلمانان باشد، خطر درخواست و طلب 

 خود شخص است که بايد رياست نخواهد.

 خوردفروشى نان مىحضرت داوود از زره

 عالج کبر را بايد با تواضع کرد؛ مثال حضرت داوود پیغمبر رياست هم پیدا
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الفقیه« است که ندا  يحضره کرد، هم پیغمبر است هم حاکم. در کتاب »من ال

کنى. اى هستى ولى از بیت المال ارتزاق مىرسید: داوود! تو خوب بنده

بافى را به او ياد دادند و آهن را در روز به درگاه خدا نالید تا زرهچهل شبانه

فروشى معیشت ساخت و از راه زرهدستش نرم ساختند. داوود زره مى

صد فروخت؛ يكصد درهم مىبه سی کرد. مروى است که هر زره رامى

گذاشت با المال مىصد درهم را در بیتکرد و يكدرهم آن را انفاق مى

 نمود.صد درهم ديگر معیشت مىيك

همچنین نسبت به فرزندش »سلیمان« که سلطنت بر جن و انس و طیور و 

 کرد.وحوش را داشت، چنین رسیده که از زنبیل بافتن ارتزاق مى

 ره کبران، چاکارگرى بزرگ

رسند، اگر در شود کسانى که به رياستى مىاز اين قبیل روايات فهمیده مى

طرز معیشت، خود را با ساير افراد يكنواخت کنند و به تعبیر ديگر: تواضع 

بندد که من رئیسم، شود و ديگر به خودش نمىکنند، جلو کبرشان گرفته مى

 با کارگرى چكار؟ د، مراپشت میز نشینم؛ ديگران بايد مقابلم بايستن

در روايتى هم امام صادق علیه الساّلم به محمد بن مسلم از بزرگترين يارانش، 

دستور فرمود کنار مسجد کوفه طبق خرما بگذارد و بفروشد. با اينكه از افراد 

سرشناس بود با دل و جان اين دستور امام را پذيرفت چون آن را چاره 

 د هر چند به »خرمافروشى« باشد.فته شودردش دانست. جلو کبر بايد گر

 با تمرين از دستور دادن بپرهیزيد

از جمله راههاى جلوگیرى از کبر، پرهیز از دستور دادن است؛ چون الزمه 

 فرمان دادن، بزرگى فروختن است.

 در حاالت مرحوم »میرزا محمد تقى شیرازى«، بعضى از موثقین نقل
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کرد. شام بیاوريد و خوددارى مىدستور دادن فرمود که حتى در خانه از مى

کردند شام میرزا را از اندرون گفت و گاهى هم که غفلت مىببريد هم نمى

کرد و دستور به بیرونى خدمت ايشان بیاورند، ايشان بدون شام صبح مى

 داد.نمى

گويم حرام است. حكم کردن حرام نیست لیكن اگر کسى البته نمى

علوّ نفسش را بگیرد بايد تمرين کند،  د« شود، جلوخواهد راستى »مرمى

 رياضت بكشد حتى به همسر و فرزندانش نیز حكم نكند.

 پايان

 مراجعه کنیدwww.i20.ir براي دانلود کتاب هاي بیشتر به وب سايت 

 التماس دعاي فرج اقا امام زمان عج
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