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 پيشگفتار
 

 در ياللهورديخان يـعل جناب دـفقي استاد تقريرات هـمجموع از شيـبخ حاضر كتاب
 .اندفرموده بيان خويش تربيتي جلسات در كه است گذشته قرن نيم طي

 دسترس از يادـمتم ساليان الم،ـاس دسـمق دين اليهـع قـحقاي از ارزشمند ينهـگنج اين
 الهي توفيق به و تنظيم ايشان، متعلمين توسط اخير هايسال در كه اين تا بوده دور به عموم
 اميد به شده آراسته طبع زيور به( ع)طهارت و عصمت بيت اهل مكتب شيفتگان استفاده براي

 .گردد واقع حق پيشگاه مقبول كه آن
 انـزم در هـك اين از له،معظٌم رسايـف تـطاق زحمات از دردانيـق و سپاس ضمن

 و زاريم؛ـشكرگ يـاله درگاه به ايمهـيافت را هـمجموع نـاي تنظيم و نـتدوي ازهـاج حياتشان
 بازنويسي و تنظيم يا برداري يادداشت هنگام به احتمالي خطاي و سهو هرگونه از پيشاپيش
 فضل اهل و نظرانصاحب باالخص حترمم خوانندگان كه است اميد. طلبيممي پوزش مطالب،

 .فرمايند ياري آثار اين بعدي هايچاپ در را ما خود عاليه نظرات با
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و اخالق  تداسيرون او هوياز اخالق بآدمي  ياسرار درون -مصلحين الهي و نبوغ فکري
 .دنرت کنيدر س قضاوت ،سا که با توجه به صورتب! انسان است يظهر اسرار درونم ،رونيب

خانه دل  ينمونه صفا يدر اظهار مکنونات معنو جسارت ودر گفتار  صداقت وان يهامت در بش

هر چه در قلب  .نعت انسايطب کدوراتمونه ن مسامحه، وا و مکر و خدعه يو برعکس ر است
ست که بر ا ياخارج را روشن کند و بارقه شمع فورًاد برق است که يکل منزله بهظاهر شود 

 يخلوتگاهاست که انسان در  يقو يقدر بهم يسين رابطه بيا ياهگ شود،يمصفحه دل وارد 
 .پردازديمگفتن  سخن هب ييبه تنها

ه کشان همواره مراقب نفس خود هستند يا ، اندهيکز سق حق صاحب نفويعارفان طر
و  يلقخ خوش آداب وکنند. سنن  يريگش جلويخو ييتند خو از و نگردند فساد وگرد فتنه 

حبان قهرًا صا ياست ول يمؤثرامل ع ،امور راز وق يدر کشف حقا يسازش با افکار عموم
حان ک محک امتي يزندگ انقالب ون هستند. حوادث ياکثر معاصر محسوده، يل نفسانيفضا

وشن ر اانسان ر رائرس سوانح، ووادث ح ،معلوم شود يهر کس يقدرت معنو مقدار تا است
اما  ،دانسته د بشر را باهم برابريمج قرآن ،است يزان ارزش آدميم يکارزيپرهو  زهد وکنند 

 متعال باالتر است. پروردگارشان نزد يمقام ا ،ز کاران يپره
 يويدن برق و زرقاز  انصراف و و شهوات يويذ دنياعراض از لذا ،يز کاريزهد و پره

 خسته وه فرسوداو را بًا غال شوديموارد  يآدم روح وکه بر مزاج  ييايبالاست. حوادث و 
بگسلد  مه از يکه ارکان زندگ شوديمف سبب يضع اراده و ناسالم عقل ول يمزاج عل کند؛يم

ن حوادث يهم ط جامعه هم محليحم. مانديم ناتوان وبدن عاجز  ير اعضايره از تدبّبو قوه مد
 يت. وقتاس يض مذلت و خواريدر حض يزمان وده يبه اوج عزت رس يگاه ،و سوانح است

ش يشته آسار ،د آمديپد يو مقام ظاهر قدرت و يمال اموراز نظر  يان امت اختالف طبقاتيکه م
 .شوديماجتماع از هم پاره 

 قدرت و ير علمياست و تدبيد که باسيد آيد پديبا العادهفوق يمواقع قدرت گونهنيادر 
روع به اصالحات کرده پس ش ،ديرا برطرف نما سوانح ون حوادث يا ،يفطر استيک و يمعنو

بر  دانش ود از روزنه علم ينور ام تا کندل يش چشم مردم زايمرگ آسا را از پ يهايکيتارو 
شکالت را در نظر مردم سهل و ساده نشان داده و قلوب را بهم م ،بتابد افکار وشه يافق اند
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قلوب  يت اجتماععدالدارد و با ان بريدور را از م يهاق و فاصلهيعم يهادره وک کند ينزد
 وند دهد.يپ گريدکيمردم را به 

نجام انباشند موفق به  يعقل اتيح وعلم  يت دارايان عالم بشرين و منجياگر مصلح
 ،اشدبگران يد دانش وشان در سطح علم يا دانش وعلم  اگر و ،ش نخواهند شديمقاصد خو

 ينبوغ فکر يادار انقالب ود خاصه در بحران تطور يشوا بايصلح و پم. تد نجات کمتر اسيباز ام

شوا ين پيچن يرآ. دسرچشمه گرفته باش يبيغ يدالقوايبوده و از منبع شد يعقل و يعلم رشد و
 ت برساند.ينجات بشر را به ساحل موفق يکشت توانديم ،م ملتيدر صورت تسل
 لهيوس به بکمال مطلو يسو بهرا  شانيا وند يافريب يد که خلقن بَويبر ا يسنت اله

دگان يبرگز ز آنيت را نيموفق طيشرا .ام به حق کنند يتا همواره ق دکن ييدگان رهنمايزگبر
 هدف بها ت دام کننيط قيل و در چه شرايبا چه وسا دادند که از چه راه و شرح وخدا بسط 

 ،طاعا ُمي ع باشديمط دخواه آن فر ،ه افراد بشر استيکل يف حتميام از وظايرسند. ق يينها
ه ب زين راکامل ر تيس خط و اندکردهام دعوت يز به قيرا ن مردم و اندکردهام يدا قدگان خيگزرب
 .انددادهشان نشان يا

و در  کنديممطلوب حرکت  لکما يسو بهاز بدو خلقت و ظهور خود  يوجودهر 
دون ب،  تب قدم گذاشين و ترکياست که چون بر عالم تکو ياستعدادک قوه و يخلقت او 

ض يز فراا. تاس شعوريذدر موجودات  ين قانون کلياصل ا و رسديمت يفعل مل بهأت و هوقف
  ر.يبه شمش يبه زبان، گاه يبه قلم، گاه يام است، گاهين در هر عصر و زمان قيد
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 2گفتار 
 

دن به کمال مطلوب يرس ياز بدو فطرت برا يهر موجود -تکامل عمومي در موجودات
است  ممکن و دت داريعموم شعوريذدر موجودات  ين قانون کليا.همواره در حرکت است

را  دد و آن موجويحاصل آ يمزاحمت يدر اصطکاک با مانع يگاه ييجه حرکات جزيدر نت
اما . کند دايپتنزل مقام  يحد تا ،شده اوم خود باز دارد که موجب وقفه ير مستقياز س يچند

 يرو تماس ورا اصطکاک  يمانع چيه ووجود ندارد  يچ قسم مانعيه يدر نوع و حرکات کل
 هبکه  يير جزياست بر صالح و خ يض رحمانيکه از منبع ف يکل صالح ور يرا خيز ،دهدينم

ل و يچ نوع تعطيعالم ه ير کليدر س نيبنابرا. باشديمره يغالب و چ ،موجودات است ارياخت
 .اندفتهگرقرار  يطره حرکت کليتحت س تدسته از افراد موجودا هر و شودينموقفه تصور 
 نييپاف در طر يکي :است حد دوا يدو نقطه  ياز لحاظ مراتب افراد خود دارا يهر نوع

ع باالتر. نو نييپا فرد بهال که متصل در با يگرينوع سابق است و د يکه متصل به فرد عال
ن سلسله در يو ا دهنديمل يرا تشک يک سلسله ممتدي ،تانواع موجودا دتمام افرا نيبنابرا

 .گردديم آغاز يلوين از هيکوعالم ت
 فرد و فرد هرن يب توانيماست و  يشماريب يز و تفاوتهايتما نن کماالت نوع انسايب

تر اديز هانآانسان اگرچه عده  تدس نييپان انواع يتصور کرد. ب يو جوهر ياز نوعيامت رگيد
نسان که دست ا نييپاوانات يدر ح چنان کهکن افراد همنوع چندان تفاوت ندارند، ياست، ل
ست، ين يچندان تفاوت هاآن عمل وحرکت و حس  در وهمنوع کمتر است  دن افرايتفاوت ب

 ک.ث شعور و ادراياست نه از ح يجسم ييشتر فقط در ضخامت جثه و توانايب تفاوت و
ن افراد يب تتفاو واختالف  تو در جمادا ددارن يهمنوع کمتر تفاوت دز افرايدر نباتات ن

نگ قدر ک سيه که ب تات بشر اسيدر تقاضا و نظر هاآن تفاوت وز يو تما تتر اسهمنوع کم
 هاآنخالق  رفط از ،از افراد انواع کي هر دنها در .گر کمتريبر سنگ د شتر نهند ويمت بيو ق
 ندر ضم را خودو آثار و خواص  ندواقع يک سلسله مرتبياست که بر  يخواص وعت يطب

 .دهنديمبروز  عالم وود نظم و مصالح خ يافراد برا
 نيترحيفصاست تمامًا با  هاآنکه در نهاد  يع و خواصيبا طبا ينين موجودات تکويا

الزم است که آن  يقيو گوش حق يت کنند. باصره عقليحکا يميحک قادر داز وجو يانيب
 ،روح افزا و دل آرا را بشنود. افراد نوع انسان تماغو آن ن ببيندرا  اتيخصوص ومصالح 
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شتر است و جهت ين افراد آن بياختالف ب يول تگر کمتر اسيد انواع دشتر افراياگرچه از ب
انسان  را انسان، ظاهر يدارد و باطن ين است که ساختمان وجود انسان ظاهرياختالف ا
 ند.يرا انسان معقول گو باطنو  ،محسوس
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 3گفتار 
 

است که ساختمان  ين عناصرياز هم نهر انسا يساختمان ظاهر -امتياز جوهري انسان
ت در ساختمان ينها ،ک سنخ هستنديداده که از  ليدست را تشک نييپاموجودات  يجسم

ازات يامت يدست، دارا نييپات با موجودات يفيث کياز ح رعناص بيترک نسبتانسان 
 .نداشت يفرق توانايث صورت ظاهر با حياز ح دازات نبوين امتيا اگر و تاس يمخصوص

 ؛است يباطن جهات و نساختما ،انسان است همختلف اتزايکه باعث امت يزيعمده چ يول
ن يتفاوت ب .تاس يظاهر تازاياز جهات امت باالتر وشتر يب مراتب به يازات باطنيجهات امت

 گريکديبا  ظاهرکه از جهت  نانسا فرد دوار است و يگر بسيبا فرد د نشاياز افراد ا يفرد
و  نقت انسايدر حق يکي ،تادتر اسيز هاآن تتفاو مينيبيم يشيآزما در موقع ،اندمتشابه

 .شوديموانات محسوب يف حيدر رد يگريد
 زاين امتيره او اگر در بادست خود به قوه تعقل است  نييپاانسان از انواع  ياز جوهريامت

 ور يو تدب رفاز افراد بشر، قوه تعقل و ادراک و تص ياريکه بس مينيبيم ،ميتفکر و تعمق کن
که  يريست و هر نوع علم و اختراع و تدبيخارج ن يماد ياتيط حيشان از محيا احساسات

 در اما. اندنگذاشتهفراتر  يقدم نيترکوچک ،ط استين محيط و در همين محياز هم ددارن
کمال انسان در . اندنهادهرون يقدم ب يره ماديدا از و مرتبه گذشته نياز ا يبرخ يجامعه بشر

اس و تم ارتباط ته موجودايبا کل لهيوس نيبد، است احساس و تصرف وت قوه تعقل يلفع
 وه تعقل هستند که قو ييهاانسان .تاس تنزل و يترق و ضعف ون قوا قابل شدت يا رد؛يگيم

 بشر است. در افرايسا يفوق قوا نشايو احساس ا تصرف
ننده و ياز طرف آفر ،کننديم ريس يره مادين سطح و خارج از دايا يکه در ورا يافراد

 و ريس و تيکفا واقت يل تو به جه انددهيگردسر افراز و مفتخر  هيموجد عالم به مناصب عال
 ؛است ياريسبهم تفاوت  هن سلسليافراد ا نايم .اندگشتهت مردم يترب مأمور ،خدا يبه سو سفر

و  يعياسباب طب هليبدون وس مدر مواد عال تصرف واز شدت قدرت تعقل و احساس  ايدهع
و  است يعاد ربش يمتداول و معمول يکه فوق سطح علم اندگرفتهقرار  يدر سطح ،يماد

 است.  يز فوق طرق بشر عاديشان نيطرق اکتساب علوم ا
م يقه تعليکه طر شوديماکتساب  دخو ياتيط حياز مح يبشر عاد عيصنا وطرق علوم 

از عالم  ما الهاي يبه طرق وح نشايبر قلب ا است که يربان و يلدّن ايعلوم عده يول ،باشد
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شان يا نايحس و ع مقام بهات آن يو خصوص لوازم با هيعلم رصَوفرود آمده و  تمجردا
ت يده همه مطابق با واقعين معلومات از جانب حق آغاز گرديا آن کهو به جهت  ،رسديم

 است.
ز مطالب با ا ياريبس در و ستيقت نيعلوم مطابق با حق و اياز قضا ياريدر افراد بشر بس

خود خراجات ک نفر دانشمند از آراء و استيکه  اتفاق افتاده است مکرر و ،دگر مخالفنيکدي
ار اتفاق يز بسيو ن هتشگمنتقل  يگريه ديو نظر يأخود به ر هينظر و يأر از ومنصرف شده 

ر نظر کن ديل ،اتيهياز بد يدر نظر دانشمند يک مطلب علميا يه يک قضيافتاده است که 
 ئش تقيقدر ح آن کهو حال  شدهل شناخته يبه برهان و دل ازمندين و يظرن ،گريدانشمند د

 ست.ير نيعداد و اختالف، تصور پذت
فنا  يواد را به يو جماعات کنديمخطاها حکومت  گونهنياغالبًا  اجتماعات ون يدر قوان

 يريس کمال حد بهخود  يقوا دنيرسان ير انسان برايچون س .کشديم اضمحالل وو اختالل 
رکت حن ياست و ا حرکت وام يدر ق يطبق دستور اله عمل وقدم علم  به و، يارياست اخت

شده  يتير واليسر به يعبت ،رين سين جهت اياست بد اراده و شوق وموقوف به محبت  اميق و
 است.
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 4گفتار 
 

بشر از هم نگسلد و  ياعاجتم يهائتيهارتباط  اين که يبرا -هماهنگي علم و دين
بان هم يگر پشتيکدي ينکند و در انجام حوائج زندگ تجاوز و يگر تخطيکديبه حقوق  نسبت
 ،ن اجتماع مقرر شدهيدر ب يروحان و يف وجدانيو وظا يمعنو و يود اخالقيق يبرخ ،باشند

 و آنچه که ،آورديم بوجودرا  حکومت وقانون  تاس يويدن يکه مربوط به کارها يخشب
 .دهنديمل ين را تشکياخالق و د تاس يانسان روح ووابسته به وجدان 

د يدر عقا يعوامل ريتأثجه يدر نت ينهاده شده است ول يقت و خداشناسين بر حقيه دياپ 
 صورت ودن يهر گاه ب .ته اسبوجود آورد گوناگونان و مذاهب يدا شده واديپ تفاوت ينيد

 اتيئزجاختالف در  اگر وند يگو جداگانهن يرا د کي هر ،حاصل شود ياختالفات تايدر کل
 را مذهب نامند. هاک از آن صورتيهر  ،ن باشديک ديه مربوط ب فروع و

 ديبا و دک او باشيراه تارک زمان به بشر عرضه شده تا چراغ ين و علم در يمراتب د
د ياست که با يمنظور مقدس ين عالم براين جهان و بردن او از ايهمه بدانند که آوردن بشر بد

 وموزش آ نيا ورا از چاه باز شناسد  راه ودن به مقصد و مقصود تالش کند يرس يبشر برا
ست ين يکيقطه تارن اند،داشتههم السالم به بشر عرضه يعل يهد ائمه وا يرا حضرات انب پرورش

 روح است.  کمال وب نفس ين موجب تهذي. دکند دايپ ود برود يبشر با اين کهجز 
دون ب نيد ون، يلم بدون دع. دستنين يديمف عضو خرد يب يعالم وبدون علم  يعاقل

ز ياز غرا يقت ثابت است که برخين حقيهم ا يل نفسانيدر فضا .نخواهند برد ييعلم راه بجا
مانند عدل و  ،دهديم دست از زين را خودبلکه مفهوم  بخشدينم ياثر يگريبدون مالزمت د
ن عدالت ر ممدوح است و احسان بدويغعدالت بدون احسان  .ندهست گريکدياحسان که مالزم 

ده يپسند يبدون تقو بّر ،گر شونديکديد مالزم يکه با يتقو و ن بّرياست، همچن ستم وظلم 
ا روشن رقت ين حقيد هم ايندارد. قرآن مج يمفهوم يکار کوين وبدون احسان  يست و تقوين

 اْلبر   َعَلى َوَتَعاَوُنواْ »همدوش است  که عدل با احسان« َواإِلْحَساِن لِ ِباْلَعدْ  َيْأُمرُ  الّلهَ  ِإنَّ»کرده است 

 ياثر معنو يگريدن بدو يکي وگرنهگر شوند يکديد مالزم يبا يتقو و بّر که« َوالتَّْقَوى
 .بخشدينم

 آن ون آمد، علم آورد يکه د روز آنندارد؛  ين بدون علم اثر معنويو د ،نيعلم بدون د
نماز  رکعت دو هث وارد است کي. در احادن کردياعتراف به د ،ن شدکلم پرتو افزمان که ع
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ک يبا عبادت  ساعت کينماز شخص جاهل برابر است و فکر  لبا هفتاد سا يعالم با تقو
شان در چهار راه يپر و مضطرب و سرگردان وران يح ،نياست. عالم بدون د يعمر مساو

 منزل بهبار  زحمت به نداريدممکن است جاهل  يول ،گزديم دندان به رتيح انگشتجهان، 
و  يبه ملکوت اعل را خودبردارند تا صاحب  قدم ود باهم رشد کند ين و علم بايرساند. د

 سرحد کمال برسانند.
 .آن ياست که فطرت در جستجو يبشر يهان از گمشدهين فطرت است و دياسالم د

 باشد،يمن انسان يکه ضامن سعادت دار ياشتهر ؛رشته است نيچند علممعلوم شود که  ديبا
 لم سه علم است:ع اند،فرموده (ص)اکرمحضرت رسول  .تن اسيلم دع

 موجب سعادت است. آن بهکه عمل  يت محکم الهيآ -اول
 که حکم آن منسوخ نشده باشد. تضه عادله اسيفر -دوم
 .است  ياست قائم که حکمش باق يسنت -سوم
بشر اج يتن احين اوليد .اندکردهر يان در آن سيشوايت که پن اسيد ،ت محکمياز آ مراد

 وده منسوخ نش يچ ملتين است که احکام آن در هيضه عادله، اصول دياز فر مراد واست 
لسالم ظاهر اهم يا علين است که از قول حضرات انبياز سنت قائم، فروع د مراد وشد.  نخواهد

 شده که عمل بدان موجب کمال روح است.
ون نفس چ ،ل پاک سازياز رذا را خودنفس  ،ل و اقتباس علوميب اکتساب فضابه سب

هرگاه  است که روغن وت يز منزله بهحکمت در آن  و ،سراج و چراغ آن علم ونه است يآبگ
و  ياشزندگان ب اء ويشه نفس روشن شود و درخشان باشد، همواره در زمره احيزجاجه و ش

 .يود گردمردگان معد دعدا در شود کيتاراگر 
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 5گفتار 
 

له يش آن به صفات جميله و آراينفس از صفات رذ يطالب پاک -به و محاسبه نفسقمرا
صاحبان اخالق  ينينشهماز  يدور والزم داند  برخوردرا  رو اشرا د اجتناب از افراد پستيبا

اخذ  نديبيم يگريطبع د از مکررانسان آنچه را که  طبع غالبًازشت را واجب شمرد، چه 
 .کنديم

 يمقتض يبعض ورات يل به خيما هاآناز  ين قوه است که بعضيچند ينفس انسان يبرا از 
ک از يهر  يز براگر در مقام نزاع و جدالند و ايدکي بان قوا يوسته ايپ .هستند  ليرذا و شرور

 يتضبه مق ليرا ما نفس ود يغالب آ يگريد برد به همان مقدار يحاصل آ يکه اندک قوت هاآن
ن آ يت قوه مقتضيسبب تقو يست که غالبًا مصاحبت با صاحب هر صنفين يشک .خود کند 

جهت ه ب اي دنکنيممعاشرت  بد نينشهمشتر اوقات با يکه ب ين سبب کسانيصفت گردد، بد
  .باشديممتناسبه  شان متالئمه وياخالق ا دگر دارنيکديکه با  ياجتماع

و  شوديمشر  بهل يانسان زودتر ما باشديمله يق رذه طالب اخاليانسان يچون اکثر قوا
ل به ي: م اندگفتهن جهت است که بزرگان يرات؛ از ايل به خياست از م ترل به شر آسانيم

ز فراز به شر چنان است که اه ب ليم و دب به فراز رونيآن است که از نش منزله بهرات يخ
 بهدن ي: رساندفرموده )ص(اکرمن مطلب است که حضرت رسول يند و اشاره بديب آينش

 ارتکابه بدوزخ  آتش بهناگوار منوط، و دخول  يهاجامدن يبهشت به چش درجات
 مربوط است. ينفسان يهاخواهش
ثاًل اگر م ؛است بهيصفات ط رباشد که از آثا يشه مراقب اخالق و اعماليد انسان هميبا

 را ودخاموال  ،ل آن کنديا تحصيد يجود را نما که محافظت ملکه سخاوت و خواهديم يکس
امساک  خل وببه  را خودل يم چون ود ين بذل نمايقه عقل و شرع به مستحقيطر تبه موافق

کسب  را آنا يخواهد حفظ صفت شجاعت کند  يگاه کس هر وابد، نفس را عتاب کند. ي
 .اندنکردهع من عقل و شرع از آن هک يد قدم گذارد در امور هولناک و احوال خطرناکيبا ،دينما

ج يدر نتا ياز اقدام بر هر کار قبل وافعال و اعمال خود باشد  متوجه ود مراقب احوال يبا
 بيدأتست خود را ين هديپسند د کهيآ ظهور بهاز او  يانًا امرياگر اح .دينما تأمل و فکرآن 

بعد  سرزنش و مالمت کند و را خودق که اول ين طريبد ؛ديآ اخذهؤم هيو در مقام تنبکند 
کرده از لقمه  نيريشچنانچه اگر کام خود را  .است ناگوار وشود که بر او شاق  يمتحمل امور
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 ايواقعهجا در يب يغضب اگر و ،گرفتن روزه بهتلخ سازد  اش ريمذاق خو ،د بخورديکه نبا يا
 گر. يد واقعهش را به صبر کردن در يکند خو اخذهؤماز او سرزده 
 د و هريروز نفس را صفات تازه حاصل آه الق روز باخ بيو جهد در تهذ ياز سع

عت يکه پرده طب ايمرتبهبه بهم رسد،  تسعاد جدر کماالت و صعود به معرا يترق را او هلحظ
روت گردد ، بلکه محرم خلوت جبملکوت ولک اسرار ُم محل واو برداشته شود   دهيش دياز پ

سرمد  به مشقات را خودنکند و  يعحد ضرورت س زاده ايآن ز تا و متعلقايامور دن در و
را به  يبدانفروشد و سعادت  ير زاليکالف پ يکنعان تجرد را به بها وسفي وگرفتار نسازد 

ر خاک سسرمد است بر  يلک ابد و پادشاهش مُ يرا که بها يمتاع و دن خزف پاره ندهيچند
 يقدس و باق از عالم هيما گرانن باالتر که انسان گوهر ياز ا ينفروشد. چه شقاوت يو خاشاک

 د.يز و فنا معاوضه نمايناچ متاع بارا 
 ار خود چشم و باشديمه يه و غضبيت قوه شهويسبب تقو آنچهد احتراز کند از يبا

ر و از تصو دکن ضبط را دل و آورد،يمجان يمحافظت کند از آنچه شهوت و غضب را به ه
ت يو سرا گردديمزتر يشهوت ت و بال آتش شوق شعله غضيتصور و خ در رايز؛ هاآنل يتخ

ر يندان تاثسازد چدل را مشغول  اين کهبدون  دنيشن ودن يد مجرد و ،و جوارح اعضاء بهکند 
ا يده ر درنيش يمانند آن است که کس کوشندينم قوان يدر محافظت ا که يکسان . کندينم

 .بخشد يصاز آن خال را خودخواهد که  بعد و درا رها کن يا اسب سرکشيوانه يسگ د
ر بحمل  ديش را نبايخو افعال وش را بخورد و اعمال يب نفس خويفر ند انساينبا

ق در تجسس ينظر دقه ب و دينما يد استقصاء و سعيبا دوب خويدر طلب ع .دصحت کن
گران يد که آنست تثر اسؤار ميبس بن بايکه در ا يزيچ نيترنافع . ديب خود برآيمعا يايخفا
 راش ياگشوده و سراپ شب وش را هرروز ياعمال خو دفتر و درار دهخود ق بويع نهييآرا 

 اگر ،دياقش نميبجا آورده شکر توف را خدازده حمد نح از او سرياگر فعل قب .دينما مرور
 د.ينما انابه وتوبه  ريتأخ مالمت کند و بدون را خودشده  يحيفعل قب مرتکب
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  6گفتار 
 

ست بلکه محل ين يال خاليهرگز از فکر و خ يدمدل آ -خواطر نفساني و خواطر شيطاني
دل  .شودينمانسان ملتفت آن  يگرچه گاها ،و افکار مختلفه است تااليو ورود خ رخطو

و محل جوالن افکار  تااليوسته معرکه تاختن خيه که پيف الهيست از لطاا يافهيلط يآدم
افکنند،  آن به رهايت بو جوان فاطرااست که از  يادل انسان مانند نشانه صورت نيا در .است 

ار داشته يبس يکه درها ياخانه و ،شوند يار بر آن جاريبس ياست که آب از نهرها يو حوض
منصوب شده و  يکه در مکان ايآيينهو  ،شوند وارد آنجااشخاص مختلف در  هاآنباشد و از 

 آن بگذرند. يحد از محاذيب يهاصورت
در  راط: دو نوع از افکار و خو فرمودند )ص(اکرم ن است که حضرت رسولياشاره به ا

 امورم است که مشتمل است به عز يافکار آن ولک، از جانب مَ  يکي ؛داخل شوند يدل آدم
است  يتااليخ آن و ،طانياز جانب ش يگريد و ؛هيحقه واقع روما قيتصد و هاآنو قصد  ريخ

 ب امور حقه.يکه مشتمل است به عزم امور فاسده و تکذ
 اند:دو قسم ،دارديممشغول  را اوکه دل  يو افکار گذرديمانسان  خاطر به نچهآو 

 .دمحرک آن است که بجا آورده شو يکه فکر آدم يقسم اول: فعل
ر و ال و مجرد فکيست بلکه محض خيکه فکر انسان محرک انجام آن ن يقسم دوم: فعل

 مانجا که سبب بسا ود يحاصل آ يدورتکا يصفائي  يدر دل آدم هاآنتصور است، اگرچه از 
 ز دو قسم است:ين نيا و، شر اير باشد يخ ،گردد يفعل

 .افکار حسنه و نافعه -اول
محال  هاآنکه بوجود آمدن  ييزهايچ کردن آرزواالت فاسده و کاذبه؛ مانند يخ -دوم

 است.
 ه دو قسم است:يقلب االتيخ وه يه خواطر انسانيکل

 ند.ير که آن را الهام گويافکار محرکه بر عمل خ -اول 
 ند.ياالت محرکه بر عمل شر که آن را وسوسه گويخ -دوم

 لک است.ض َمياول از ف قسم و، طانيش اثرقسم دوم، وساوس که 
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را بر  کي چيه ودارد  ددر خو يمساو طور بهرا  اثر دون يت ايقابل نانسا ،امر يدر ابتدا
هوس  و يمتابعت هو واسطه به يگريبر د و غلبه آن يکيبلکه ظهور  ،ستين يحيجتر يگريد
 است. يتقو وا مالزمت ورع ي

طان فرصت يش ،دينمايم يغضب و يقوه شهو يل به مقتضايکه انسان م يپس وقت
ت فاسده در االيشان از وساوس و خيو انواع آثار ا شونديموارد قلب  دداکرده با لشکر خويپ

جنود  ،شد يل نفس به ورع و تقويکرد و مخدا  ذکر بهدل توجه  اگر .رسديم ظهور بهدل 
 دا گردد.يشان از افکار حسنه در دل پيوضات ايف رند ويک دل را فرا گيمال

خانه دل  طان غالب شد دري، اگر شهستند روداريگ و شد ووسته در آمد يپ لشکر دون يا
وطن خود  ار دل ،ک شديغلبه با جنود مال اگر وم باز دارد يق مستقياز طر را اوساکن شود و 

ود، مگر شبسته  گريکديه ب شد ور آن هنگام راه آمد د ،آنجا رحل اقامت کنند در ونموده 
 ل از آنجا بگذرد.يت تعجيدر نها يگاه

لب شوند وان غاين و دياطيش ،نديامداد نما شهوت وغضب  االت فاسده و باطله وياگر خ
 دک غالب شدنيمال اگر و .دشو يانطيدل خانه ش يايزوا زه ايزاو هر وانه سازند يو در دل آش
 ممرد ير دلهاتشيکن بيدل رسد، له تازه ب يشان نوريند و هر لحظه از ايجالل نمااِ لدر دل نزو

جه صاحب يتندر  که قادرندکه خواهند  يتصرف نوع هرو  اندشدهو مالک  هگرفت افر نياطيشرا 
 .افکننديموسواس و هالکت  هياوددل را به 
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 7گفتار 
 

 ،هر جا که افتاده طان از آتش است بيچون ش - خصوصيات خواطر نفساني و شيطاني
 کنديم تناسل و توالدسرعت  تيافت در نهايکه  ياهيو با اندک ما ديگشايم را خود يزود جا

اخالق حسنه حکم  .کنديمع يوس ،افتيدر خانه دل  يراه اين کهبه مجرد  را خود يجا و
ش يب يزيسط هر چو ،له حکم اطراف و جوانب را دارنديو صفات رذ درا دارن انيم ووسط 

در  را خود يطان جاياند. چون شتينهايب و دح يب ،اطراف و جوانب يول ،ستين يکياز 
 شونديمدا يپ يگريد يهاآتشو در اطراف و جوانب آن  کنديمو تناسل  توالد نموددل محکم 

 يتيال معصيو از خ رسنديماو  اليخ به هاراهب و شَع ،داد يال فاسديرا به خ لد يآدم اگر و
 . گردندينم يمنته ييجاه و هر گز ب شونديمگر متولد يد يمعاص لاين خيچند

ز حد و ا راههيب واست  يکي لهر منزه ب راه و ،است به مقصود يراه قاز اخال کي هر
 هاکه ر يدر ورون، ياز حساب ب تطان اسيکه در معبر ش ييدرهاپس  ،حصر متجاوز است

ن يا هب و ،تاس ترآسانشتر و يآن ب هغلب ،شترين بآکه راه  يلشکر و، است يکيلک است َم
 واْ َتتَِّبعُ  َوالَ  َفاتَِّبُعوهُ  َتِقيًماُمسْ  ِصَراِطي َهَذا َوَأنَّ »: ديفرمايمح شده که يد هم تصريمج قرآنمطلب در 

د يرو آن راه باشياست است، پس پن راه من است که ريا اين که و:  «َسِبيِلِه َعن ِبُكمْ  َفَتَفرَّقَ  السُُّبلَ 
 .متفرق سازد از راه راست  را شما اين کهگر تا يد يهاراهد از ينکن يرويو پ

ن ي: ا فرمودندده يک خط کشياصحاب خود  ياز برا ص()ماکر رسولحضرت  يروز
 طن خطويودند: او فرم تراس و چپ ازدند يار کشيو بعد از آن خطوط بس تراه خداس

 هانياجود با و و ،خوانديم خود به ار يو آدم هطان نشستيش يراه رهه هستند که ب ييهاراه
 تسکه راه فرشتگان ا يدر و تاس قحاذ يبه راهنما جمشکل و محتا تشناختن راه راس

دد و در مفتوح را ببن رکه د است نو بر انسا ،طان مفتوحيش يهادر ومسدود و بسته است 
 ِعَباَدكَ  ِإلَّاَأْجَمِعيَن  ْغِوَينَُّهمْ َلأُ  َفِبِعزَِّتكَ  َقالَ  » تطان گفيش نناياطم نيبا ا ؛ديان بسته را بگشاپنه

بندگان خالص  هاز آنا مگر ، بميفريم نها راآهمه پس به عزت تو که حتمًا  «اْلُمْخَلِصيَن ِمْنُهمُ 
 .ترا  شده

خود را به  لشکر و ديبه نماتباطل را مش س کند و حق ويتلب هن ملعون بسا باشد کيا
آن  عاقبت و ميه عظيطانيوساوس ش ند. ضررکبه مهلکه اف ار يس سازد تا آدمملّبلک لباس َم

 .تار سخت اسيحق بس يل به سويکن ميل ،است ترآساناسهل و  لبه باط ليم و تم اسيوخ
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دا يپ .گردديمکدورت  و يرا باعث افسردگ نفس وو ظلمت،  يرگيل به باطل دل را سبب تيم
 است. روشن و واضحباطل بر همه کس  يهاراهبه خالف،  است مشکل ،کردن راه راست

صول وت يفيو ک خدعه وطنت يو ش لهيح ومکر  يهاراه ندا کرديدر پ يال آدمياغلب خ
 ،دشمنان شه در دل خود مشغول منازعه با خصمان و دفعيمه. تل به لذات اسيبه شهوات و ن

 ه ويش را مشغول تنبيدوستان کرده و دل خو عداوت وکه فرض مخالفت  شوديم بسا و
دل را  که ياالتيخبه  دينمايمصرف  را خود شب و؛ روز کنديمشان يا ييو جوابگو اخذهؤم
ر آن، يا غيباح و خواه درباره امور م ،الت فاسدهيع تخي. جمکننديمن را تباه يو د ايدن واه يس

 هاآنعذاب بر  وقوعبودن  تياما در معص ،مت و کدورت در دلاحداث ظل رمشترکند د
 ستند.يکسان ني

ر يامور غ رد و ،تسين يباشد مطلقًا گناه هاآندر و تفکر  مباحه امور درل ينچه تخآ پس
 تسير آن نب يو عقاب هاخذؤم هم باز ،ار باشدياختيب رل و خطور در دل اگيمجرد تخمشروعه 

و دل  دشبه قصد با اگر و. ستيز نيرون است جايار بيز تحت اختکه ا يف به امريرا تکليز
ه چرا فالن خورد ک تأسفا ي ،سازد و مصمم باشد بر انجام آن ليمشغول تخ رايخود را با اخت

و مستحق  گناهکارو  ين شخص عاصيسر شد نکردم، چنيت را در فالن موقع که ميمعص
کن اگر ينکند، ل و دده يرو يمانع دشو ياگر مصمم به انجام فعل تن اسيعذاب است. همچن

ر او بلکه نخواهد داشت، ب يکند، گناه ترک خدااز انجام آن فعل از خوف  قبل ومصمم شود 
 .شوديمحسنه نوشته 

ه را به يه و شهويواهمه و غضب قوه و کنديمطان مانند خون در بدن انسان گردش يش
ق يشه عالير که يکسانمگر  ماند،ينماز وسوسه او محفوظ و  آورديموسوسه در حرکت 

ر طرق را از ياالت و هموم سايم، خيک راه مستقير از فکر يغ به ون دل کنده يرا از زم هيويدن
آن کسان از جمله بندگان خالص خدا هستند  ،بسپارند خدا به را خودو  درون کننيدل خود ب

 « .ُمْخَلِصيَنالْ  ِمْنُهمُ  ِعَباَدكَ  ِإلَّا» هاستثنا کرد را شانياطان يکه ش
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 8گفتار 
 

آن را  ههم و اليس و يطان مانند خون در بدن انسان جاريش - عالج وساوس شيطاني
 را آند نتواند تا ينما يرا از هوا خال يخواهد قدح يکس اگر و ،فرا گرفته، مانند هوا در قدح

خدا و فکر  ادي بهن است که اگر آن را مشغول يز چنيدل ن ظرف پسنسازد. گر پريز ديبا چ
غافل ماند در آن دم  خدا ازا هر لحظه که اّل و ،طان بسته شوديه کند راه شينياز امور د يامر
 وَ »      م فرمودهيکرقرآن خداوند متعال در کتاب  چنان کهابد و وسوسه کند، يطان بدل راه يش

  « .َقِريٌن َلهُ  َفُهوَ  َشْيَطاًنا َلهُ  ُنَقي ضْ  الرَّْحَمنِ  ِذْكرِ  َعن َيْعشُ  َمن
 است: امر طان بر سهيوساوس ش يعالج قطع

ات و اصول ملک هميمذرئوس صفات که را در دل  نطايش مهيعظ يراهها اين که -اول
 تمحب وم يب و کبر وو عداوت  حسد و حرص و شهوت وانند غضب م ؛له است سد کنديرذ
د داخل يوح دچون آنرا مفتطان که يش ياست از برا يک دريکه هر  نها،يا نحو ه وّيدن يايدن

 ازعبور  ليبرسب يداخل شود، مگر گاه گاه تواندينمشود و وسوسه کند و بعد از سد راهها 
 ه.يخف يها راه

 وکه اضداد صفات مذکوره است از اخالق فاضله  يلک با صفاتگشودن در َم -دوم
 .عبادت و يبر تقو مواظبت و طاعت وفه و مالزمت ورع يصفات شر
اگر  .انطيشمه يمنان در دل و زبان بعد از سد ابواب عظ خداوند ذکر بهال اشتغ -سوم

گذر  يپنهان ياز راهها يگاهگاه يول شوديم تماماو از مملکت دل  تو تصرفا سلطنتچه 
 ياياز زوا يضدا کرده و در بعيخود پ يبرا يراه جيتدر بهخدا دفع نشود  ادي بهو چون  ،کند
 و مسکن کند.  يمأودل 

ابواب  کن اگر سديل ،طانيوساوس ش دفع درار دارد يت بسيخلداگرچه م دل در خداذکر 
از ذکر  يادهيندان فاچ ،ه از خود دور نکرده باشدّيدن يايمه و عالقه دنياو نکند و صفات ذم

که  يمانند حوض شوديماده از آن داخل يز ،دفع شود اخد ادي بهبلکه هرچه  شودينممترتب 
 .دزين ررويب را آنآب  يکوچک خواهد با ظرف يکس وآب متعفن داخل شود ار يبس ياز نهرها

اضعاف آن  ،زديرون ريرا که با آب پرکرده ب يهر ظرف ،چه تا سد راه نکند منع آب نتواند کرد
 .از نهر داخل شده و حوض را از آب متعفن مملو کند
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ر ورع انوا با لد و، پاک هوس و يب هوئظاهر شود که نفس از شوا يذکر هنگام دهيفا
است  يلبه است ذکر قيه و خواطر نفسانيطانيکه دافع وساوس ش يذکر .تابناک شود  يو تقو

آن  دهيفاد جمع شون يبا ذکر زبان يذکر قلب اگر و ،خدا ادي بهدل است  نکه آن مشغول ساخت
 يولست ياز ثواب ن يخال يياگرچه به تنها يطان ادخل است. ذکر زبانيشتر و در دفع شيب

 کرد. نتواند اوطان و مدافعه با وساوس يمقابله با ش
 ديم، کلياست بس عظ يامرتبه يول تاس مشکل وطان اگرچه صعب يسد ابواب ش

ا ي يوبودن آن از ه ياست که خال يمانند ظرف ابواب مرادات است. دل مفتاح وسعادات 
و نزول  محل ذکر خدا ،کند يفاسده تهاالت يگر ظرف دل را از خا. تمحال اس رگيد يزهايچ

اد خدا يوام از د هجينت در و شود گشودهض بر او ياز عالم ف فمعار ابواب و دک گرديجند مال
ز او ا اوهام وسبب ظلمات شکوک  نيبد و دياو حاصل آ يانس شوق لقا از و ،اوه بانس 

 نان رسد.ياطم مقام به نفس ول گردد يزا
 به هادلاد خدا يه به سبب ک: « وُبلُ الُق نُ ِئطمَ تَ  اللِ کرِ ذِ ال بِ َا»  خداوند متعال فرموده چنان که

فات ه نفس از صيتخل بر استطان موقوف ياز چنگ وساوس ش يخالص .نان رسد ياطم مرتبه
ه و يخلت زبعد ا آن که جهت بهبر ذکر خدا؛  مواظبت وه آن با صفات حسنه، يلحله و تيرذ

 از و دحاصل شو يعاقله را تسلط و قوت هقو ود يحاصل آ يو بهجت يينفس را صفا ،هيتحل
 همه وقوه وا عنان وگردد  غالب و يقوا مستول ريسا برگر مصون ماند و يد يقوا شکشاک
 يهر واده ب ونباشد  يتصرف هقوه عاقل ينه وبدون امر  را نهاآ چنان که. دله را ضبط کنيمتخ

ن دو يا ،ديملکه رس مرتبه بهن حالت مکرر شد و يا اين کهکه خواهند نتوانند رفت. بعد از 
ه ب و دستيز او اضطراب با يهرزه گرد از و دياد قوه عاقله حاصل آيقوه را ملکه اطاعت و انق

ک يجند مال نيب نزاع و دقوه عاقله شو منقاد نفس و نکند خطوراز دل  محمودهر از خواطر يغ
رد يرار گزع در آنجا قمتنايک بين شده و جند مالياطين بر طرف، بلکه سد ابواب شياطيو ش

 نان مستقر گردد.يدر کمال اطم نفس و
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 9گفتار 
 

 يک سازمان اجتماعي را خود تيترب وم ياسالم سازمان تعل -تضاد مسکرات با عقل     
 يت که هرگز انسان از آن مستغنينه مدنيت را در زميقرار داده است که سعادت انسان يجهان

 کند. نيتأمن افراد ايم يجاد اتحاد کامليست، با اين
را  يعيانسان طب يعني يانسان فطر ،ل جامعه مورد نظر خوديتشک يبرا اصلن يا يرو

اخته و با با موهبت عقل مجهز س ه وبوجود آوردنش يدستگاه آفر که يانسان ،در نظر گرفته
 ز داده است.يتم يوانير انواع حياز سا لهيوس نيا

 جهزمم يه و با عقل سلبوجود آوردنش يآفردستگاه  که يانسان دهديمص ياسالم تشخ
 رياس ون حال او يکه در ع کنديمدرک  يبا سالمت شعور و ادراک و فطرت خداداد ساخته

 شيدايخود است و در پ يسعادت و خواهان خوشبخت يايات جويدر شاهراه ح دگانيآفر
هر جهت  از و استقالل نداشته چ وجهيج به هيسعادت و رفع حوا نيتأمو خود  يبقا و دوجو

 .باشديمگر يد دافراه محتاج ب
 يبقا اورده و در اداره وجود ويبوجود ن را خوداز موجودات  يچ موجودين هيهم چن

جهان  گران است و مجموعهيج محتاج ديحوا رفع ووجود  شيدايپر د ؛خود استقالل ندارد
عت يطب يماورا که اينقطهک يه ب ،است يجهان يده هايپد ريسا وکه همان انسان  يهست

ت اداره يلت و معلوين عامه عليطبق قوان يبير غيشکست ناپذ يادارد و با اراده ياست بستگ
 .دهديموجود خود ادامه  يو به بقا شوديم

م يتعظ گانه سري يخدا بهد يکه با شوديمت يجه هداين نتيا يانسان بسو ،درک نيا از
 دست عقله شده و ب ينيش بيپ يو يدر ساختمان وجود هک يمقصد يو بسو هفرود آورد

 ش رود.يسپرده شده است پ
ح يز تصرين و ،گانه استي يخدا بهم ين همان تسليکه د کنديمح يد تصريقرآن مج

ق کرده يه و تطبژه انسان وفق دادينش وياست که با آفر يماتين همانا سلسله تعليکه د دنماييم
استوار  يينش خدايآفر ين رويد. کنديم نيتأمل يت تعديرا در نها يو يوجود هايخواستهو 

 ست.يل نير و تبدييقابل تغ يينش خداياست و آفر
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که  زنديمکند حدس  تأمل يده اگر کميرا بهم رسان قرآن يو قطع يکه درک کل يکس
 ،يبت خدادادن موهيتباه کردن ا يبرا يان اجازهيو اسالم کمتر تاس يعقالن يتمام اوامر اله

 .دهدينمهم  ايلحظه يحت
 چيو ه م سپرده استيدست عقل سله را ب يو اجتماع يانفراد ياسالم اداره امور زندگ

 .دهدينمله يرذ عواطف بهگونه اجازه مداخله 
زند، منع يبهم م اديز ايکم  را يخدادادن موهبت يت ايفعال که يزيچاسالم از هر 

 و هبود ليبقن ياز ا هرچه و تمالدر معا غش و ريتزو وو افتراء  غاز درو چنان که ديفرمايم
ر شرع که د ي؛ از آن جمله است استعمال مشروبات الکلکنديم ينه سازد،يمرا مختل  عقل

انه يتاز ک قطره از مسکرات هم هشتاديخوردن ه ب نسبت يحت ودًا ممنوع، يمقدس اسالم شد
 ن فرموده است.ييمجازات تع

ست که ا يتنها عمل ،ريمزاحم عقل و تدب ير کارهايان سايدر م يالکل مشروباتخوردن 
. شوديماده انجام د رمنظور کشتن تعقل و تفکه ب بوده و شعور ومًا با عقل يسرو کارش مستق

شت و ه از جهت بهداک ،آن ناهنجار و تزش يهاجهين جهت است که آثار شوم و نتيهمه ب
 ست.ير نقابل انکا ،شوديمبسط و توسعه داده  يبشرجامعه ان افراد و ين در مياخالق و د

مفاسد  ههم بهاجمال  طور به کنديم يرا نه ين بار که مشروبات الکلياول ياسالم برا
 ،مطلوب دارده ناکه دنبال يکار زشت يعنيم نام نهاده ثآن اشاره کرده و آنرا ا يو اجتماع يفرد

 است.انه صادر نموده يحد با تاز قرار وکرده  ينه ديکأت تيگر در نهايو بار د
ن سم يا يت مبتاليم کرد جامعه بشريرا تحر يمشروبات الکل لاسالم استعما که يروز

 يم خوردن و ترواج کامل داش ير مترقيو غ يمترق يهامهلک بودند که در همه جامعه
 بهمطلوب را ده و عادت ناين عقينداشت. در آن روز مردم هم يت قانونيچگونه ممنوعيه

ود، البته بده يشه دوانير افکارشان اعماقدر  دين افکار و عقايااخذ کرده و  يموروث صورت
ده يردن عقن بيداشت که از برا  ياسالم همان اشکال يبرا روز آن تن عاديشه کن نمودن اير

م ساده، يتحر عنوان بهن آم يل بعثت تحرياوا در .بود ترمشکل، بلکه از آن هم يبت پرست
ت صادر مجازاانه يتاز هشتاد يعنيذکر شد قرار حد  چنان کهد شده و يشد ميتحر سرانجام

ردند. در رون کيرا از سر ب ينوشکباره هوس بادهيمردم  ،يم قطعين تحريد و بعد از ايگرد
 يحًا نهيرمائده ص سوره در و، ترحيصرق ساده، و در سوره بقره نسبتًا يطره ب سوره اعراف

 ده است.يگرد
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ت است که الف يک اجتماع صالحيل يتشک يممات اساليتنها هدف تعل کهروشن است  
 يجرااول ؤمس را خود ييشگاه خدايدر پ نآ افراد وو عدالت در آن حکومت کرده  رأفت و

 را اخدبدانند و هرگز  ،شان را ضامن استيا يو اخرو يويکه سعادت دن ين انسانيقوان
 اعتنا نباشد.يش بيخو مسؤوليت به وفراموش نکرده 
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  10گفتار 
 
 يبيبه سبب غ ياو ارتباط يزندگ اين کهاز  تواندينمانسان هرگز  -ش ايمان به معادنق

معلوم بوده و  يو يباشد که برا يطيدلگرم علل و شرا دنموده و صد درص يدارد چشم پوش
 يماورا و بيمان به غيا هک يينهاآ. تده اسيرا چ هاآنبادست خود  يزندگ ددر راه مقاص

و  خشک و يديتقل ينيده ديک عقي اين که عنوان بهنداشته و پ خرافات ورا جز تعيطب
 اعتراف و ياز خضوع نفسان ماسال يهايبرتر رمعذلک در براب ،تر اسياز عهد اساط يادگاري

علل و  ريتأث از ياتير سلوک حيو س يامور زندگ اتيجزئ و تايکل در و هبود ريناگز يعمل
 اشند.نبر مترقبه يغ يهاشامديپنگران  دنانتوينمرون از فکر در امن نبوده و يب باسبا

 يليوسا ريتأث زاخود  ياتيست که انسان در مقاصد حين نيا يبيغ ريتأث به نمايا يالبته معن
 يبيار عامل غدست برداشته در انتظ ،بنددد آنهارا بکار يبا که يمعلوماتو که در دست دارد 

 به يخرد چيجهوالت فدا کردن است و هراه مر د امعلومات ر ،هيّ ن رويقت ايدر حق .دنيبنش
 .دهدينمفتوا  آن

 کار ريتأث ،اندکردهدعوت  عتيطب ماوراء وب يمان به غيا يبرا را انسانکه  يان آسمانياد
ان نموده و يا بر يبيغ ريتأث بهمان يد ايمج قرآن. اندفرمودهد ييانسان تا يز برايرا ن کوشش و
 ديفرمايمامت يباره روز قدر و «ىَسعَ  َما ِإلَّا ِلْلِإنَسانِ  لَّْيسَ  َوَأن»  ديفرمايمز راجع بکار و کوشش ين

رد انسان را آنچه که عمل آو ادي بهاست که  يروز تاميروز ق «َسَعى َما اْلِإنَسانُ  َيَتَذكَّرُ  َيْومَ » 
 است . کرده

در  يه اثرچ مان به معاديکه ا کننديم سؤال ،ندارند ييم اسالم آشنايبا تعال که يافراد
 ؟شوديمت با آن اصالح يجامعه بشر شؤوناز  کي دارد و کدام انسان اعمال واخالق 

ت افراد در اثر يو فعال برپاست وت افراد، زنده يبا فعال يست که جامعه بشرين يديترد
به  يديشدن جهت که انسان عالقه يز اا ،است يزندگ يهايازمندينبردن به  ياج و پياحت
 برد،يمل است خوشحال شده و لذت ين آرمان دخيو در ا آورديمآنچه بدست  خود دارد يبقا
داکرده يبش گردد نشاط کار پين راه نصيکن است در امم که ييايمزا و ين زندگيهم تصور با

ن اعمال که به ي. هر کدام از ادهديمر خود ادامه يناپذ يخستگ تيفعال به اراده و عزم باو 
 ادي به؛ اندازديمبکار  يشتريب هرادا و مو عزگردد يمت انسان يد موجب شدت فعاليهدف رس

 اراده واگر عزم  ،دنيپس از مرگ را در سر پروران يو زندگ يات اخرويمرگ افتادن و فکر ح
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در  يريتأث چيه ،را از کار باز ندارد هت روز افزون جامعيفعال يهاچرخرا فلج نکرده و  يفرد
 د.يدر قالبش نخواهد دم ياو روح تازه نداشته يسلوک زندگ و ريسن يا

 يرو يتا حد را خودسازمان دعوت  يان آسمانيد گفت: اديبا سؤالن يدر پاسخ ا
 را دخون اسالم که اساس دعوت يخصوصًا د اندگذاشته يو پاداش اعمال يفيتکل مسؤوليت

ن است يانند اد داشته باشد ميدر معاد ترد ياگر کس ،معاد نهاده و د، نبوتيسه اصل توح يرو
ج است. ن خارين نشده و از جرگه مسلميم ديو داخل در حر رفتهينپذ را نبوت ود يکه توح

 .گردديمکه اسالم به معاد داده روشن  يديت شدين جا اهمياز هم
اد به معاد را نهاده و اعتق يفطرت انسان يرو را خود تيترب وم يآرمان تعل يان آسمانياد

لت يکه فض روحيباست  ين شمرده که وجود انسان بدون آن مانند تنانسا ياتياز ارکان ح يکي
 داده است. دست ازخود را  سعادت و

با مرگ  گزان فرموده که هريت بينهايد و بيجاو يک زندگيرا  يات انسانين اسالم حييآ
 يسرا آن يبدبخت و يکه خوشبخت ينحو بهدار است يو پا يشه باقيهم يبرا و شودينمقطع 
رنامه ک بي انسان يبرا تن جهيهمه ب ؛اوست ين سرايتناسب صالح و فساد اعمال ااو به 

است  االجراالزممردم  تيواست اکثرخ ،ين مدنير قواند .يم فرموده نه عاطفيتنظ يات تعقليح
 مطابق وکه حق  دانديماجرا  لرا قاب ياسالم مقررات يول ،تاس ياز مواد قانون يکين يو ا

 .نه ايخواه وفق دهد  ،ت مردمياکثر عاطفه ول يبا م ،زان تعقل باشديم
 يا دارارجه خودش يو در نت داثبات معاد کن توانديم يانسان فطر :کنديمان يسالم با 

 يندگاست ز يت ويانسان يد تنها با تعقل که موهبت اختصاصيکه با نديبيمد يات جاويح
 خبريبو معاد  أمبد از هک ينه مانند فرد ،دغفلت نورز ينين واقع بياز لوازم ا ايلحظهکرده و 

. دنپروران دل در يذ ماديجز تسلط بر لذا يينداشته و آرزو يوانيجز منطق مشترک ح يمنطق و
ک انسان ي يو انفراد يو اعمال اجتماع يروح و ياخالق و يفکر شؤوندر همه  دمان به معايا

 دارد. يانيشا ريتأث نيبواقع 
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 11گفتار 
 

و  ياجات جسميات، شامل احتيح ياجات اساسياحت -روحي و روانياهميت تغذيه 
از مبرم به يز نين يروان آدم ،اج داردياحت غذا بهجسم انسان  چنان کهاست.  يو اجتماع يروح
 ياخالق يايجاس ،فکرت ،مان، علميد در مجموعه ايرا با يروح عکامل و جام يه دارد. غذايتغذ

 جستجو کرد. يروحان ياير مزايو سا
ته و معطوف داش يجسم يماريو ب يماد شتن را به جهاتيت افراد بشر، توجه خوياکثر

 تا رگيهمد بر روح وت جسم يفيک ريتأث. اندماندهغافل  يمعنو تو جها يروان يهايناتواناز 
 يهاتيفعالبا  يروان يهاتيفعالدر آن مقام  يعني، ياست قطع يمراحل امر يدر بعض يحد

ختالالت اوقات ا يدر بعض تاس يروان يماريب منشأ بداخالق  چنان که ،دارند يبستگ يجسم
است  ده شدهيار ديسب گردد،يم ييهايماريبش يدايدر جسم بوجود آورده و باعث پ يميعظ

داشته  لدنبا به، مرگ يا ترس ناگهانيده و يگرد يباعث سکته قلب يد روحيشد يکه ناراحت
 است. 

 ،است مؤثر العادهفوق نکودکاو شقاوت  يادران در بدبختم يو اخالق يروان يهاانحراف
ن مرض ي، ايروان يهايماريبت کودکان مبتال به ياکثر اندکردهکه دانشمندان ثابت  يطور به

ه يدارد و تغذ يانفراو ريتأث کودکز در وضع يه مادر نيتغذ يچگونگ . اندبردهبه ارث  ررا از ماد
ر يسماز  که يصورتدر  ،ت استيار حائز اهميبس دتولکودک نوزاد بعد از  يو روح يجسم
 درک و را کودک عقليز .شوديمر قابل جبران يغ يش مشکالتيدايرد باعث پيانجام نگ حيصح
ر جمله را است. ه يله دفاعيفاقد هر گونه وس يندارد و در مقابل واردات نادرست فکر يکاف

ک اشتباه ي .کنديمد يتقل نديبيمکه  ي، هر حرکتدوانديمشه يو در فکرش ر رديپذيمبشنود 
ه غلط يتغذ کي و دخارج ساز تشه از راه سعاديهم يکودک را برا تکوچک ممکن اس

 تا آخر عمر منحرف کند. را او، يفکر
وانشان به ر ،گريا اشخاص دي مادر وپدر  جاهالنه يهانيتلقر در اث که ياطفالار يچه بس

ص جه انحراف شخيک و بد است در نتيز نيدرت تم. چون کودک فاقد قکنديمه يغلط تغذ
ن يه در سنک يافکار غلط و نامناسب .ديببار آ تکاريجنا وائن خ ،گودروغ، النفسفيضعترسو، 

ده ن کرا جنويد يشد يدچار ناراحتاو را  تممکن اس ،شوديم نيگزيجات در روح طفل يطفول
 شرفته موجب انتحار گردد.يحالت پ در و
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 يها. رشتهشود ياج روان و فکر آدمياحت مورد و مه مواد الزيکل يد دارايبا يروح يغذا
فا يرا ا يمه روح بشر نقش مهيدر تغذ رهيغ و يدبا ،ياضي، ريعيمانند علوم طب يمختلف علم

ده يار ديبسحفظ کنند.  را يروح و روان آدم يسالمت توانندينمو  دستنين يکاف يول کنديم
در  يول ،اندبوده هزمان خود آگا مل علوياز مسا يکاف قدر به ايکردهل يشده است مردم تحص

ت برابر حمالت نفس، به جه در و يمواقع هجوم مصائب و طوفان حوادث ناگوار زندگ
 مقاومت کنند. اندنتوانستهمان و اخالق يا يهاهينداشتن سرما

 در و دفظ کننح را خود توانندينمو  انددهيرس يمنصب ودر جامعه به مقام  که يکسان
و بر  بازنديمت خود را يدر مقابل رشوه شخص که يافراد سازند،يمشه خود يجه ستم را پينت

 يقت اخالي، شخصيزه جنسيدر راه ارضاء غر که يکسان کنند،يمخالف حق و انصاف حکم 
 يود پسندخو مال دچار تکبر و  تله ثرويبوس آنهايي کهو  گذارنديم ر پايرا ز دخو شرف و
 است. يروح يينقص مواد غذا هجيدر نت هاآنهمه  ،گردنديم

 فاقد و ،اندافتهين ييکويت نياز پدر و مادر ترب يام کودکيدر ا که يفرزندانن لحاظ يبد
و  دننکام يد فورًا در اصالح جان خود قيبا ،لت هستنديفض يهاهيو سرما ياخالق يايسجا

و قصور گذشته  هاغفلتقادر خواهند بود که  ينيدستورات د يهامراقبت بامطمئن باشند که 
 ديپر از ام ننده درخشايآ يسو بهمان يمردان پاک و با ا يراه سعادت، پ در و درا جبران کنن

و بتواند  داسبشن را خودانسان کاماًل  که شودق قمح يامر وقت نيا وروان گردند؛  يابيو کام
 د.يمان يابيح ارزيصح قيطر بهرا  يو جسم يروح تاجاياحت

ر منزل سه ب و هافتيرا  تاز پرتو عقل راه سعاد يريگشناخت با بهره را خود که يکس
 يريگيپ را يگمراه ور ظلمت ياز خود غافل ماند ناچار مس که يکسو  شوديممقصود رهنمون 

 .کرد خواهد
 يهاهذخائر و نهفت از و تخود واقف نگش يارزش واقعه و ب تنشناخ را خود که يکس
 يهاستعدادد و نه قادر است ايام نمايق هاآن ياياحه ب تواندينم ،ماند خبريبش يووجود خ

 السالمهيعلن يمنؤالمريت در آورد. حضرت اميدار کرده و از مرحله قوه به فعليخفته را ب
 .تاس يشناسخود يانسان کمال ون معرفت ياالترب :ديفرمايم

ت يکه خاص «يوانيطبع ح»است و  نمو و ت آن رشديکه خاص «يطبع نبات»ر از يغ يآدم
که  يسعادتمند کساست.  يو روح ملکوت يعقل يجنبه ها يدارا ،است احساس وآن درک 

 يريگاندازهبا  درا به نوبه خو ش توجه کرده و همه آنهايخو يو معنو يماد يهابه تمام جنبه
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به  ،حيصح قيطر به ينفسان تاليو تما يذ ماديعالوه بر جلب لذا يعنيح ارضاء کند؛ يصح
 پاسخ مثبت دهد. ،ز که جزء سرشت و فطرت اوستين يمعنو يهاخواسته
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 12گفتار 
 

ص سعادت بشر يدر تشخ حاز طرفداران تکامل رو ايعده -اصالت فطرت و سرشت
ده يجسم را ناد التيتما و شؤونق مربوط به ياز حقا ياريبس وشده  يميدچار اشتباه عظ

گر يعارضه مبتال شده و از جنبه دن يز به همين اتيماد و مداران اصالت جسهوا .اندانگاشته
 يايو سجا يمانيا و يات اخالقياز واقع ياريرا بسيز ،انددهيگردر يناپذ رانکا ييخطا مرتکب

ست که ين يشک .اندنمودهحًا انکار يا صريکسره فراموش کرده يرا  ياعتقاد لو اصو يانسان
 است. ينفسان کماالت و يکو، صفات برجسته روحيات نياخالق ،ادتسع ياز ارکان واقع يکي

م يالنموده و ضمن تع يگذارهياو پا تاصالت فطرت و سرش ياسالم سعادت بشر را رو
ب هر کدام حسا يبرا ورا مد نظر قرار داده  يو روح يجسم ههردو جنب ،خود يآسمان

 منظور کرده است. ياجداگانه
 ؛است يانبوه يهابرگ وشاخه  را اواست که  يدسچون درخت مق يسعادت واقع

 ين کسآاز  يقيات است. سعادت حقيمربوط به ماد يبخش و تاياز آن مربوط به معنو يقسمت
 و يظاهر هايخواسته و افکندهه يسابر سر او  شيهايژگيومام تبه با ّين شجره طياست که ا

 .ديرا ارضاء نما يو يو فطر يعقل و يو جسم يروح ،يباطن
 او سرشت وات فطرت ياز خصوص يکيکه  نانسا يز جسميدر باره ارضاء غرااسالم 

که از  يشرطه ب ،ط سعادت شناخته استياز شرا را آناست نه تنها موافق است بلکه انجام 
ن خود يا ،ن صورتير ايفکند؛ در غين رذالت و يديحد اعتدال نگذرد و جامعه را در ورطه پل

 است. ختيببد هيما ونشانه نکبت 
انه نه تنها نش ينفسان يهايهو و تبه شهوا ييدر مورد پاسخگو وحصر حد يب يآزاد
ن است که عواقب شوم آ ييهايگرفتار و تمشکال هست، بلکه بوجود آورندين يخوشبخت

 خواهد شد. جامعه و در افرايدامنگ
 دهيپسند وکو يار نيمشروع بس قيطر بهز در حد اعتدال و يه غرايارضاء کل ن کهاي نتيجه

از  يريگاست که بشر را به بهره يليدال ود و گفتار بزرگان شواهد ياست. در قرآن مج
را  ذيلذا و هانعمتن يمشروع از ا قيطر به يمندبهره يب نموده و حتيترغ يويدن يهانعمت

 ِزيَنةَ  َحرَّمَ  َمْن ُقْل »دفرمايمي دي. خداوند متعال در قرآن مجاندکردهاد يسعادت  عالئم و آثار از
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خوب  يهابا و غذايز يهالباساستفاده از  يگو چه کسب( ص)رامبيپ يا:  «ِلِعَباِدهِ  َأْخَرجَ  الَِّتيَ  الّلهِ 
 را بر مردم حرام کرده است؟

 هايستهخواارضاء  يعني ،ل تمام جهاتيعبارت است از تکم يواقعاز نظر اسالم سعادت 
 ود.بر قرار ش جان ون جسم يب تعادل وکه موازنه  يطوره ، بخود حددر  يروح و يجسم

 را بشناسد: بد وک ين توانديم قيطربشر از دو 
 .سرشت وفطرت  قيطر از -اول
 .تيترب وم يق تعلياز طر -دوم

 و ريخه ما بشر را ب يعني: « النَّْجَدْيِن َوَهَدْيَناهُ » :ديفرمايمد يخداوند متعال در قرآن مج
 .ميت نموديداده و هدا يآگاهشرش 

. دانديم يجزء فطرت و سرشت آدم اصل در را آنز يتم قدرت وک و بد ياسالم درک ن
 تصور نيرا در ايز ،تسين يفطر هايبد و هايخوبشناخت تمام  اين کهنکته قابل توجه  يلو

 . کرديمهوده جلوه يو ب ير ضروريغ يبشر امر ييراهنما وت يهدا ياء برايفرستادن انب
اهتزاز  درشان يبر دوش ا تيپرچم هدا ،ن بشر هستنديالسالم معلمهمياء عليحضرات انب

 منشأ ودله دو قدرت بوده و از يبوس بد وک يدرک ن ،شدذکر  چنان کهن اصل يا يرو .تاس
ز اکه  يتيوجدان ترب يگريد ،که از سرشت و خلقت يوجدان فطر يکي:  رديگيمسرچشمه 

 .رنديگيمبر شهير اياوص واء يانب يت و رهبريهدا
 زيممش و ياند کين واور درستکار د ،يآسمان ي، ندايير خدايزه فنا ناپذيغر «وجدان» 

از  يندگزکه در تمام دوران  است يااکهدرّ  فعاله و يروين نهما «وجدان» .تو بد اس کين
ده يش از اعماق جان شنيپاک و ملکوت يمختلف ندا حاالتهمه  در و تت تا کهوليطفول

 .شوديم
از انجام  يريگجلو يبرا ييعوامل اجرا نيرومندترين ون ياز بهتر يکي «وجدان»

 .هاستيبد
 ه ونداشت ياج به قاضياست که احت ييمحکمه اجرا نيترمقدس و نيتريقيحق «وجدان»

محکمه عدل  ريا نظيدر دن ين دادگاه واقعيا يني. واقع برديگينمقرار  يقدرت هيچحت نفوذ ت
ت قير عدالت و انصاف منحرف نشده و از حق و حقيت است که از مساميدر روز ق ياله

 .کندينمعدول 
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 يگرا سرمشق زند يدرون ين ندايکه ا يکس .از وجدان موجب آرامش دل است يرويپ
 َأيَُّتَها َيا» قصداات خود ادامه داده، عاقبت به مي، به حيباطن ينگران وقرار دهد بدون اضطراب 

در محکمه عدل  يت و خشنوديمال رضاکبا  «مَّْرِضيَّةً  َراِضَيةً  َرب كِ  ِإَلى نَُّة اْرِجِعياْلُمْطَمئِ  النَّْفسُ 
 ابد.ييحضور م ياله
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 13گفتار 
 

عت يقرار داده و در طب ييقوا يانسان کمون و تقيخداوند متعال در حق -کنو سفر برخيز 
است  ييقت جويو حق يودر مقام کنجکا هوستينهاده که پ يمفرط محبت وعشق  يو يروحان

به بارگاه عظمت و جالل  دنيحق و طالب قرب و رس يسو بهو به رغبت و شوق عازم سفر 
 ،سرعت تمامه ب و دن راه پر خطر کنيا يط ترعيسرزود تر و  خواهديمو ا .است يخداوند

ن يدر آن سرزم شهيهم وب گردد اريبه سرچشمه زالل معرفت برساند و از آن آب س را خود
 از گردد.يار مشغول راز و نيد نعالم آ توبا موجودا دنيزل گزمن

ب بر سر ان افراشته و هزاران مراقين سدها در ميچند يوانيو نفس ح يعيطب يقوا يول
 انسان و دهديمنشان  يدن به مطلوب را بسته و مطلوب را عوضيراه گماشته و راه چاره و رس

ن است که هرچه يا کند؛يمراه  نمودياهه مشغول پريبه ب را او، و کنديمبه راه کج دعوت  را
از مطلوب  کنديممسافت  يشتر طيو هر قدر ب ابدييمکمتر  ديجويم را خودشتر مطلوب يب

 .گردديمدورتر 
 يلودر تمام افراد بشر موجود است  يسعادتمند شوق و يقت شناسيحس حق آن کهبا 

 يو را در نظر يوانيح يظوظ قواح ،يقيحق بعوض مطلو در و دادهب يفر را او سو نفيد
صور ت يزيدر چ اسعادت خود ر يب نفس، هرکسين است که به فريهم ديآرايم جلوه داده و

 .کوشديمدر طلب آن  و نموده
 بر آن مصروف را خودتصور نموده و همت  يزيدر چ خود را يزندگ يهر کس بها 
 هاز را وبان هولناک پرتاب کرده ايرا به ب يو يپسندو خود نخوت و رغرو يادهاب ،داشته

نهاده  عهيود بهعت بشر يکه خداوند متعال در طب هيما گرانمنحرف ساخته و آن گوهر  تراس
 «.َأنُفَسُهمْ  َفَأنَساُهمْ  اللَّهَ  َنُسوا»خود را فراموش کرده است.  يخدا وچه از دست داده، خود يبه باز

ا يود دنکه شراب گل آل فهمديم يخوب به ،عبرت در احوال خلق بنگرد نظر به ياگر کس
و  يداريبن فرو برده که انتظار يخواب سنگه غفلت ب بستر در وچنان مست کرده  را شانيا

 يفقط برا ار آنانکه خداوند متعال  کننديمشان تصور يده است. اياز آنان مرتفع گرد يبهبود
قران و ر َاب يا و برتريش دنيدر تع اشان سعادت خود ريده است. ايت سرا آفرين عارير ايتعم

 زننديم قتيز دم از حقين ايعده، پندارنديم نايپايب يآرزوهاگردآوردن مال و بر آوردن 
 .گرددينمدر اعمالشان مشاهده  قتيحقاز آثار  يکن اثريل
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ود را خ روح و زيو بر خ يآ خوده ب يده بگشا. اندکيد ؟!يانسان! خواب غفلت تاک يا
 يارزان را وا لمتعا دکه خداون ير عزت، به تاج کرامتيبر سر رون آور ويب عتيچال طب هيس از

 شخو دستو  يوانيح يقوا بتو لگد کو ين گردان، مگذار که روح الهيداشته مسند نش
 گردد. ينفسان يهايهو

 ردهبوجودش بکار  رد يو اسرار زو رمو هافتيخلقت  يتعال حق قدرت بهکه  يانسان
 يوچککعالم بخواهند جزء  لسوفانيفو  نکه اگر دانشمندا يبيغر ب وي، آن خلقت عجشده

 وت سرا يرن عاير ايتعم ،ن خلقتياز ا يح کنند، نتوانند. مقصود اصليتشر را آناز اجزاء 
  .«ونَ َجعُ ُترْ  َلا ِإَلْيَنا َوَأنَُّكمْ  َعَبًثا َخَلْقَناُكمْ  َأنََّما َأَفَحِسْبُتمْ » ست:ين گرداب پر بال نيشدن در ا ورغوطه

مندرج  يجاودان روح و يک امر ربانيقت منبسطه و يحق کي و لايک قوه سيدر باطن ما 
آن روح م و يکن مبارزهاستوار، با نفس  يثابت و متانت يراسخ و استقامت يد با عزميبا ،است

م ينيچبر ين ويمينگار از چهره سزم و يرون آريب يوانيح يمجرد و پاک را از پشت پرده قوا
 م.يدا سازيظاهر و هو را او بنور رخسار جهانتاو 

د تابان در يخورش چون وگشته  ياست که روح او قو يب کسينص يقيسعادت حق
 ظلمت وخود اضائه دهد  ييک بدن را به روشنايتار مملکت وکند  يآسمان دلش نور افشان

 تازه بخشد. يرا نابود سازد و نفس ناطقه را رونق ينادان
نت يکمال مبا ،باشديمات يمادو مجردات است و بدن از عالم  يامر اله چون روح از عالم

را  يرگين غلبه، ديدر ح هاآناز  کي هرتقابل،  حکم بهموجود است و  ين مجرد و ماديب
 يقوا به امر روح و يتياهم يکس آن که سبب و آورديمتصرف خود در  تحت ومغلوب کرده 

 است. يدر اثر غلبه جسم خاک دهدينم يروحان
 ياقو يظلمان ينموده و از پشت ابرها بروز ودر مملکت بدن ظهور  ياگر روح اله

حق  ندهينما وفه ين حال خلي، او در اخواهند شدمنقاد او  و عير قوا مطيد سايرون آيب يعيطب
او  ييناساو به معرفت و ش کنديمک ينزد يبه جوار حق تعال را انسانکه  يزيگانه چي. است
و آشنا اساحت قدس  به و ميد بدانيکه با يزيچ نينخست وشناختن روح است.  ،زدسايمآشنا 

ر ياده سات ديتقو اخود ر يو روح اله ميبکوش نيد با اراده متياب. تم شناختن روح اسيشو
 م.يقوا را تحت تصرف او در آور

 هربه  و زننديمدر جاده تکامل قدم الدوام ين، عليّين و سفلييّ کون از علو عالم اجزاء
قت هر يدر حق ين قانون ازليا .رونديمبه باال  رو هترک گفت را آنکه برسند  لاز کما درجه
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 يجوهر يت و بندگي: عبودديفرمايم السالمهيعل. حضرت صادق فرماستحکم يموجود
آن  يين جمله خدايمقدس ا ياز معان يمعن کي وت است. يربوبآن قت يو حق باطناست که 
 مظهر صفات خدا گردد. ،ديتکامل را به انتها رسان درجات يکس يوقتاست که 
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  14گفتار 
 

 يقوا ددر معرض ظهور و بروز گذار را خود، يروح اله يوقت -آثار الهي تجلي روح
 حق تخالف تانسان به خلع هاست ک وقت آن ،گردد يقو يروحان يو قوا فيضع يجسمان

را در صدر دل پهن کند و مملکت دل را  خود ييسلطنت خدا همفتخر شده و دستگا يتعال
 را هاآناز  کي هررا تحت حکومت خود در آورده و  يوانيو ح يعيطب ير نموده و قوايتسخ

 .ديفرمايمق رتبه و مقام اوست امر يکه ال يخدمت به
 حضور در و قلب و دل را ،ش رو رهنمايشرع را در پ چراغ وعقل را به وزارت انتخاب، 

، و قوه دارخزانهوهم را  قوه و،  باندر وغضب را پاسبان  قوه وم الحضور، دائ يسلطان ازل
در  دع خوهر کدام به سهم و نو ،بدن اعضاء ؛يلوازم مملکت لبه حمل و نق مشغول راشهوت 

 يسمانج يف و قوايضع يروحان يچون اول امر قوا .باشنديمروح  نمقام اجراء اوامر سلطا
 .باشديمعه اضات صعبه مشروير اعمال شاقه و ممحتاج به انجا حرو تيدر تقو الذ ،غالب است

ملکت است در م يالهظهور روح  کنديمک ينزد يکه انسان را به حق تعال يزيگانه چي
 :ديفرمايماو  نأش درکه  رسانديم ييد شرافت روح را به جايمج قرآندر ن است که يا بدن،

بلکه او  شودينم ينبه مرگ فا يو آن شعاع نور احد يالهفه يآن لط .«رُّوِحي ِمن ِفيهِ  َوَنَفْختُ »
ت او ياننور شدت وز بر قوت ين نبد يفنا به و ،تاوس يبه بقا يو باق يتعال حققائم به 
 .گردديمافزوده 

 يوح الهر ييفرمانروا و تسر گردد که آثار سلطنيم را انسان يوقت روح وشناختن نفس 
 ديوذ نمااو در اعضاء بدن نف حکم ود يغالب آ يوانيح يقوا وبر ددر مملکت بدن ظاهر شو

و  تملکو را او از عالميافت زياو نخواهد  ييبه شناسا يچ وجه انسان راهيبه ه وگرنه، 
 را اواست هرگز  اتيماد و يوانيح ير سرپنجه قواياس که يمادام نمجردات است. انسا

نسان امحجوب گشته چگونه  يانويح يمجرد تا پشت پرده قوا روح ونفس ناطقه  ابد؛يينم
 ؟!بشناسد را او توانديم

 و يقت نورانيک حقي، يوانيح يو قوا يداخل اجزاء و ياجزاء خارج ياودر انسان س
 والم ع ،قت انسان همان استيوجود دارد که حق ير جسمانيجوهر غ کي و يفه ربانيلط کي

 يفه الهيلمنصب خ قيال و هافتياز يوانات امتير حيآن انسان از سا لهيوس بهو  تاوس عارف
 گشته است.
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ست ين يديترد وچ شک يه يبه عقل و نقل و برهان و وجدان ثابت شده و جا چنان که
 ريز ساآن ا واسطه بهه کرده و يتعب يگريد قتيحق وک قوه يکه خداوند متعال در انسان 

 ماز کتم عد عالم رپروردگا که يزيچاوست، و اول  يداکرده که انسان واقعياز پيامت توانايح
 بود. يروح اله يعني «يقت وحدانيحق» آن آوردبر عرصه وجود 

 يطقه انساننا نفس واکه را که قوه درّ يند زيعقل گو ياعتباره را ب «حقيقت وحداني» نآ
ورش ن ياعتباره ب و ؛ات استيگر روحش نامند چون سبب حيد اعتبار بهو  ؛از شعب اوست

قلمش  يراعتباه و ب ؛ر باشديظهر غخود ظاهر و مُ  ذات بهه است ک يزيرا نور چيخوانند ز
 و رنو ونامند چون واسطه و سبب نقوش کائنات است و در اخبار هم اطالق عقل و روح 

 شده است. آن بر قلم
 .کنديموحدت  عالم به ييرهنما و کردهحق دعوت  يسو بهانسان را باطنًا  يروح اله

 يظلمان المع به پشت ود: عازم سفر شو يالدوام گويعل ،رپروردگا يو مناد يست رسول باطناو
تر ن نافذدر مملکت بد يروح اله تهر قدر سلطن .ت نمايالوه يعالم نورانه ب عت، و رويطب

 . گردانديم ياله مجذوب شتريبشود انسان را 
 ،تسين يجسمان ندن به مکايو رس يظاهر جادهمودن يو پ بدن بهن سفر، مسافرت يا
 تاس ينفس آدم ،مسافر .است تيربوب و تيعبود سرحد به دنيرس ومودن راه باطن يبلکه پ

 يوارس مرکب و تاس يتقو ،ن سفريا توشه و زاد وت است ّيدرگاه احده بوصول  ،مقصد و
د انسان ياد او است. باي و يتعال حقتوجه به  ،دفع دشمن يبرا او اسلحه و حق بهمحبت  او

 د.ينخواهد رس منزل بهد وگرنه ياز او استعانت جو
طرف در بر و گرفتهفرا را شانياچشم و گوش  ،عتيک طبيهستند که پرده تار يافراد

پس  ن کهايل گردند تا اضات و عبادات را متحميبار گران ر تو مشق تد زحميبا هاآنکردن 
هم  جماعتن يا .دنيل آيرا پاره کنند و به مقام مشاهده نا ياندازه پرده ظلمانياز زحمت ب

 ساحل به ايگرداب پر بالء دن نيا وعت ين آب و گل طبيو از ا گردنديمباالخره مجذوب حق 
روردگار پتا استعداد حضور  دو مشقات را متحمل گردن تد آن زحمايکن بايل ،رسنديم تنجا

 دا کنند.يمتعال را پ
 يده تقواء را سر مشق خود قرار دهد و از جايو اول راگر انسان روش حضرات ائمه اطها

 يرا از پا يوانيح تشهوا ريزنج ونفروشد  ايدن به را خود نيد و  منحرف نگردد و شرافت
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 يقيت را در راه سعادت حقين خلوص و محبت و اراده و فکر وعقل  يقوا ورون آرد يعقل ب
 .ديبکار برد عاقبت به مقصود خواهد رس

زو و آر خاشاک و خاک و غبار و گرد و دنا کنيب را خودد قلب يبا تپس طالب سعاد 
 او و دشستشو ده يميبه تخود را از صفا دل وش چشم عقل پاک کند ياز پ ار يعيآمال طب

 حاصل گردد. ار او يض سبحانياز منبع ف ينوران تحاال آن کهتا  ديارايب يروحان قرا با اخال
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 15گفتار 
 

 رديگيمقرار  يطيحو م يعوامل ارث ريتأث تحت يانسان در زندگ -تصرف الهي در محيط
. سازنديمنده را روشن يآ يت زندگيفيعوامل ک نيا و، مضر يبعضدند و يمف هاآناز  يکه بعض

 آن برده يز عقينرا  ايعده، بارزترند و ترمهم يمعتقدند که عوامل ارث ناز دانشمندا ايعده
ده ياثبات عق يران دو گروه بيکدام از ا هر وهستند  مؤثرتردتر و يشد يطياست که عوامل مح

 .دهنديمارائه  يمدارک ول يدال دخو
 يارث آن است که عوامل دو دانشمندان قبول دارن شناسانستيزه يکه کلاي نکته يول

برعکس  و ،ن بروندياز ب يکل بهز ممکن است يو ن گردنديمف يط نامناسب ضعيغالبًا در مح
از  که يانکودکمثاًل  .کننديمدا يپط مناسب تکامل يف هم باشند در محيضع ياگر عوامل ارث

 هانآاگر  ، باشنديم فيضعط ير شراد ،يجسم يعوامل ارث نظر از و نديآيا ميدن به مادر نارس
مخصوص که از نظر  يهارا در محفظه لن اطفايا يول ،رونديم نيب ازخود گذارند  حال بهرا 

، دهنديمرار طفل مناسب باشد ق الح بهآن، که نسبت  طيشرا ريسا وه يهوا، درجه حرارت، تغذ
ز رفع ا پس و دخود ادامه ده اتيح بهاو قادر است  يط مساعدين محين چنبوجود آوردبا 
 د.ينما يرا ط يزندگ ريمسن يريمثل سا صينقا

ل تازه د اطفايم ديخواه ميق شويالت دقيا افراد اي يمردم شهر يبرعکس اگر در زندگ
 ،باشنديمد ط مساعيدر شرا يجسم يبوده و از نظر عوامل ارث يقو و مافته اکثرًا ساليتولد 

 يماريب نيا ومبتال شده  هايماريب انواع به رنديگيمف و آلوده قرار يط کثيبعد چون در مح يول
 در يقو يکه عوامل ارث کنديمثابت  مشاهداتن يا .گردديمشدن او  ليف و عليموجب ضع

 .بخشديمتکامل  اف ريضع يمساعد عوامل ارثط يو مح گردديمف ينامساعد تضع طيمح
اف ار صيآب بس يچشمه دارااست که در سر يامانند رودخانه يگر زندگيد عبارت به

د برخورد مساعنا و گوناگونو عوامل  هايآلودگ انواع به در خويدر مس بعد و تاس گوارا و
 رند. د کننده دايشدتا يکننده  کند اثر يدر عوامل ارث يطيعوامل مح يبطورکل .کنديم

انسان  يول ،دهنديمتطابق  طيبدن خود را با مح يداخل طياز موجودات زنده شرا ياريبس
ش يخو نبد يداخل طيرا با شرا يطيمح عوامل و کنديم تصرف ودخل  داطراف خو طيدر مح
تطابق  يول تاس يطرف دو هاانسانو در  يطرف کي ،واناتيتطابق در ح تيخاص .دهديموفق 

اگر  يول ،دمقاومت امکان دار دار سرد نباشيط بسيمح ياگر هوا چنان که :دارد يز حدين
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و بر عوامل او  دط تصرف کريد در محيبا ستين يهوا از حد بگذرد تطابق بدن کاف يسرما
 د.يره گرديچ

ط يشرا ن عوامل ويبهتر ،يطيمح دن است که عالوه بر حذف عوامل نامساعيفه بشر ايوظ
در مورد  هطالعن ميو همچن ،دکنن يزندگ ترسالمروحًا  د جسمًا ونکه مردم بتوان دجاد کنيارا 

 هاآندن ن برين عوامل و از بيا يارتباط يهاراه قطع و ،انسان روح وعوامل مضر به جسم 
 ت ضرورت را دارد.ينها
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 16گفتار 
 

سرش را  افتاده که نکه بر گردن انسا تاس يريفلت چون زنجغ -زندان نامرئي غفلت
که در  دهستن يز مردم غافل کسانيو ن ،ممنوعش کند يحکمت سخنانرفتن يباال ببرد و از پذ

قطع کرده و  جلو وخود را با پشت سر  ارتباط وساخته  يش سد محکميخو عقب وجلو 
 ِفي َجَعْلَنا ِإنَّا»دننيز را نبيچ چيده که هيخود کش يبر رو ايپرده ،دان آن سيدر م نعالوه بر آ

 َفَأْغَشْيَناُهمْ  َسدًّا َخْلِفِهمْ  َوِمْن َسدًّا َأْيِديِهمْ  َبْينِ  ِمن َوَجَعْلَنا مُّْقَمُحونَ  َفُهم اأَلْذَقانِ  ِإَلى َفِهيَ  َأْغاَلًلا َأْعَناِقِهمْ 

 .«ُيْبِصُروَن الَ  َفُهمْ 
 سازديم نده غافليگذشته و آ راز امو را اوانسان، که  ياست برا يچون سد محکم غفلت

ن پهناور ن جهايبه ا را اورو ين کدام وست يچ مبدأش از کجا آمده و داندينمو شخص غافل 
 سعادتمندپس  ؟بختيبدا ي روديمسعادت  يسو به ايآ ؟روديمز نداند به کجا يو ن ،آورده

ر گذشته د اگر وز غافل نباشد يننده يچ وقت گذشته را فراموش نکند و از آيکه ه تاس يکس
 اشدهنيآد تا ينما يآن اعمال زشت را جبران کند و سع ،شده ييو خطا اهاتاشتب مرتکب

 نگردد. گناه وت يصرف معص
جا کو معادش  مبدأ نداند و دو غافل باش خبريب هنديکه از گذشته و آ يبدبخت کس

ه چ ياست که بداند از کجا آمده و برا يث آمده: رحمت خدا شامل آن کسيدر حد .تسا
 وب يعکه انسان به قبح و  شوديمظر در امور گذشته سبب ن. تخواهد رفکجا  به و هآمد

نگ زده زگناه مانند آهن  اثر بررا که  روح ورا جبران کند  هاآنبرده و  يپش يخو صنق
صفا  هجير نتدن ببرد تا يرا از ب هايرگيت و هازنگ، آن يمانيده بود در آتش ندامت و پشيگرد

 روح باز گردد. يو جال
ا در ي دجهل مرکب داشته باش اصطالح، به فهمدينماصاًل نداند که  که يکس نيرابناب

جلو  گردد و از يالت پست ماديشهوت غرق و گرفتار تخ يايت محبوس و در دريزندان ماد
 ت منقطع است.ين اشخاص از انسانيچن ،دساز يش سد محکميخو عقب و

ه ين آير اد «ُيْؤِمُنوَن الَ  ُتنِذْرُهمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأنَذْرَتُهمْ  َعَلْيِهمْ  َسَواءٌ »ن است که يگر غافل ايعالمت د
جه در نيآخراست که در  يصفت کسان نيا و ،هان شديب نيغافل يبرا يگريفه صفت ديشر

و  يورک ،يبد و يخوب دکسان باشيشان يدر نزد ا دز متضايدو چ هک ينحو به دنغفلت باش
 .هانيا مانند و ،ارانذار و عدم انذ و ،جهل وانش د ،يينايب
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 ودخ يروه بفهم را  چهيدرقفل بسته و  شانيهاکه بر دل دن هستنين مردم غافليچن
 يمانع دگانناگر شنو که رايزست، ين ينقص (ص)ان انذار حضرت رسول اکرميدر ب .ندينگشا

نه  تاس هشنوند از ير و کوتاهيتقص ،رنديغمبر را نپذيداشته باشند و سخن پ عاستما يبرا
 نده.يگو

و  بودهحبوس که در اطاق در بسته م يانيزندان بهن را يخداوند متعال غافل يه قبليدر آ
 نزدگاغفلت يراب يشتريه انحطاط بين آيدر ا يول کنديمه يبا خارج نداشته باشند، تشب يارتباط

شده  ر بستهيجبه زن شيپا وکه دست  يشده است. مرد زندان قائلا ياز دستورات انب نيدمتمّر و
در  هک يکسان يول ،ش باز يروه فهم ب چهيدر وممکن است بدان ببالد که دلش آزاد است 

 ريزنج و هان سدها محبوس کرديم را خود اين کهعالوه بر  برنديم بسردرجه غفلت  نيآخر
خنان حق و سکه مانع نفوذ  اندبه قفل بستهنيز چه دل را يدر ،اندانداخته گردن به يخبريب

 !شان اصاًل قلب ندارنديا که ايگو ،گردددل کالم مست
 زيتم وص يتشخ قوه وانسان مسدود گردد  يبرا ادراک و شعور وراه حس  که يروز

و کار  نما سرن مردگان زندهيا اکه ب يکس واست متحرک،  يابدهد مرده دست از را خود
 ،ان را زندهن مردگيا تواندينمت سخن باشد يجاذب ان ويقوه ب يهر قدر هم دارا ،داشته باشد

نذار و ا ،برغميپ ي: اديفرمايمن است که خداوند متعال يا .دندار کيرا از خواب ب خفتگان و
 ات که خود راس مؤثر يکسان بهبلکه سخنان تو  ،تکسان اسين يدر باره آن غافل وعدم انذار ت

 َفَبش ْرهُ  ِباْلَغْيبِ  الرَّْحَمن َوَخِشَي لذ ْكرَ ا اتََّبَع َمنِ  ُتنِذُر ِإنََّما» :دسخنان حق آماده کنن رفتنيپذ يبرا

ه آماده يلم عايفتن تعالريل و پذيتحص يبرا را خودشه يشانند که هميا. « َكِريم   َوَأْجر   ِبَمْغِفَرة  
 .کننديم

 :دارد يحصول علم مراتب
 د.يحه حاصل آيق اکتساب و استفاضه صحيطر از و نوشتن وبا خواندن  -مرتبه اول 

که معرفت  شوديمافاضه  انسان به ياست که از جانب حق تعال يات الهيتجل -تبه دوممر
 د.يع مراتب از آن حاصل آيتامه در جم

 فرستادا يند بهنهاد و  عتيود بهست که خداوند متعال در اوالد آدم ا ياحبه -مرتبه سوم
 ايثمره و ددهآب اضات و مجاهدات ياعمال صالحه و ر آب به را آنده و يزحمت کش که
 ابد.يدر
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شان همواره ي. فکر ااندوارستهات يق ماديعال از وآراسته  يبه تقو را خودشانند که جان يا
مستعد  يلها تايقبول تجل يهمواره برا را خودشانند که قلب يا ،ران استيدر عالم قدس در ط

ل يکم يکه ا: ديافرميمل يکم جناب به السالمهيعل المؤمنيناميرحضرت  چنان که .کننديم
شان يا نزلتم ومقام  يول تار کم اسيشان بسيا که عده دنباش يشان هرگز خالين از ايزم يرو

مغمور،  ائف وخ يبعض وشان ظاهر و مشهور باشند ياز ا يبعض .تم اسيبس عظ يتعال حقنزد 
سان ود آآنهارا بر خ شانيا ،اندگرفتها بر خود سخت يدن نعمت ورا که اهل ثروت  آنچه و

 .کننديمر يس يهارواحشان در عالم قدس ال يول يندايشان به ابدان، مصاحب اهل دنيا .اندنموده
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 17گفتار 
 

 تز و شهوايغرا يانسان در آزاد يکه آزاد اندکردهگمان  يافراد -تقّدم تزکيه بر تعليم
 و زند پاپشت ياجتماع مقررات و ياخالق اصول به يکه اگر کس کننديم تصور و تاو اس
اطاعت  اين کهغافل از  ،ابدييدست م يآزاد به دش باشيخو ينفسان يهاخواهش وريپ تنها
 و يريه اسين خود مايبلکه برعکس ا ،ستين يار آزادينه تنها مع يوانيالت حيز و تمايغرا

 رديپذيم را خودشهوات  يش باشد در واقع بندگينفس خو ياتابع هو که يکس . تاس يبردگ
 .دهديمتن در  هايبردگ نيترپستن عمل به يو با ا

 يکس:« ِقالرِّ  وکِ مُلن مَ مِ  لُ ذَّاَ  هِ هوَ الشَّ  وبُ غلُ مَ »: ديفرمايم السالمهيعل المؤمنيناميرحضرت 
 .تاس ديش از برده زر خريب مراتب به ذلتش و يکه مغلوب ومقهور شهوات خود باشد خوار

مال ک مورد وآمده  حساب به ينيمهم د ن اسالم مسئله اخالق از جمله مسائلييدر آ
اه ردر  يرستگار لده را عامياخالق حمه ق به نفس و تخّليف تزکيقرآن شر .توجه است

ناخته ش ضرر وان يه زيو ما يبدبخت منشأ راکرده و فساد اخالق  يوصول به سعادت معرف
 .«َدسَّاَها َمن َخابَ  َقدْ  وَ  َزكَّاَها َمن َأْفَلحَ  َقدْ »است. 

 ير کسخاطر نشان فرموده است که اگ دوند متعال در سوره شمس بعد از چند سوگنخدا
د رستگار و منزه دار دناپسن اخالق وبد  يهاشهياز اند را خود ريضم وه نفس بکوشد يدر تزک

 دل ود يداصفحه خاطرات را نزبد و اخالق ناپسند  يهاشهيکه از اند يکس و ،است سعادتمند
 است. انکاريز وبدبخت  ،سوق دهد يراهفساد و گم راه بهرا 

 :« دِقالص بِ  يّ حلتَّ الوَ  لقِ الخُ  سنُ حُ  انِ مَ ياال سُ أَر»: ديفرمايم السالمهيعل المؤمنيناميرحضرت 
خالق ده و ايبه صفات حم را خودست که ا نيا نمايافراد با ا يبرا فيوظاآمد تمام سر

 ند.يارايب ييگوور راستيزه ب ده ويپسند
اداش خداوند به بنده خود در مقابل حسن خلق پ:نديفرمايم السالمهيعلادق حضرت ص

 باشد. کوشش وت يدر فعال شب وانند اجر مجاهد راه حق که روز م دهديم
روز اول  ،است ه نماند يباق روز دوش از ي: اگر اعالم شد که از عمرت بديفرمايمز يون

 .يريروز مرگت کمک گ يااختصاص ده تا از آن بر ادبت واخالق  يرا برا
اصالح  يبرا يشرط اساس ،ليل از رذايز فضايمه و تميذم ده ويشناخت صفات حم

 اخالق است.
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 بهنان را آ ،ه نفس سوق دهنديتزک راه به را خودروان يپ اين که يان اسالم برايشوايپ
ضرت ح .داناشتهدر علوم مقدم يبر سا را آن گرفتنفرا ودرس اخالق موظف نموده  آموختن

 يعلم تاس الزم تو برر علوم يش از سايکه ب يعلم :ديفرمايم السالمهيعل جعفر بن يموس
 ارائه کند. تو بهو صالح دلت را  ريخ کهاست 
ق را در اساس مکارم اخال يتعال يت مردم از طرف حضرت باريترب يبرا يامبران الهيپ

به  ار يقنمودند و کرائم اخال انيبن را يانسان يايسجا يبنا وکرده  يزيريپت يجهان بشر
 ن اساس مقدسيا گسترش وم يدر تحک يمتماد يهاقرنروان خود آموختند و در طول يپ

ت بدس يج درخشانيش نتايخو تدادند و از مجاهداپرورش بزرگي  يهاانسان ودند يکوش
 آوردند.

 رمافت که مکاي تيمأمور شد و مبعوث خدااز طرف  (ص)سرانجام حضرت رسول اکرم
 وکند  ميد تتمکرده بودن يگذارهيپا يکه رجال اله ييبنا ش برساند وايينها کمال بهاخالق را 

خته ينگ: من برافرموديمآن حضرت برخوردار سازد.  يصفات انسان نيتريعالرا از  نيمسلم
ز خود را ا توانديمدر پرتو مکارم اخالق انسان  .مکن ليتکم وم يشدم تا مکارم اخالق را تتم

 د.يغالب آ ينفسان التيتما و زيو بر غرا دبرهان يوانيح يخو و يخودپرست
اخالق را  يهاروشداشتند و  يرفتار انسان مردم باافتگان مکتب اسالم نه تنها يت يترب

نفس  متکرا و يبزرگوار آمديمش يپ که يمواقعبلکه در هر  ،کردنديمت يباره آنان رعادر
را برخوردار  هاآنخود  يو از عواطف انسان کردنديمز اعمال يوانات نيباره حدر را خود

 .نمودنديم
در اصالح خود شخص  لتيرذ ولت يص فضيو تشخ يبد و يخوب بهد علم يبدون ترد

از جهل  يشست مردم نايناشا يکارها و داز اخالق ناپسن ياست و قسمت مؤثرار يبس نيريسا و
ش يعلم خو طبق برکه افراد عالم  ده را اصالح کنجامع توانديمآن علم  يول است. يو نادان

د جامعه يعا يقاخال جهيعماًل بکار ببندند وگرنه از علم نت را خود يهايدانست و دقدم بردارن
 سانند.کين صورت عالم و جاهل يدر ا،  گرددينم

 اْلَحاِئرِ  َكاْلَجاِهلِ  ِعْلِمهِ  ِبَغْيرِ  اْلَعاِملَ  اْلَعاِلمَ  َفِإنَّ  »ديفرمايم السالمهيعلن يرالمومنيحضرت ام

 يگرداناهل سرجش رفتار کند مانند يبر خالف علم خو که يعالم: «  ِههلِ جَ  ِمن َيْسَتِفيقُ  َلا الَِّذي
: ديفرمايمز ي؛ ونديآينم هوش بهش يخو ينادان وجهل  از و داندينمرا  خطا واست که صواب 
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 اينتيجه يوه ش باييک او شده و داناخالف علمش موجب هال يکارها که يعالم بساچه 
  نرسانده است.

 ونفس  تکرام مقام به ي، افراددل پاکسته و يان شايم مربيتعال پرتو و يدر اثر تقو
نان يا .گردنديمبرخوردار  يانسان يايسجا و يمعنو يايو از مزا شونديمل يطبع نا يبزرگوار
ز ينگران يبلکه در سعادت د خواهندينمخود  ي، تنها سعادت را براياجتماع يدر زندگ

دانند که اگر يم . اينانکنندينممحصور  يالت فرديدر محدوده تما را خودو هرگز  کوشنديم
مل، ع شرط بهن حس را داشته باشد و بداند که صالح کل مقدم بر صالح جزء است يا يکس

 ظهور کند. ومکارم واال از ا
 ووب خمستلزم انجام عمل  يبد و يانستن خوبمالزمه وجود ندارد؛ د عمل ون علم يب

اعمال  شر و ريخ ودانند يکه خوب و بد را م يارند افراديه بسچ. تسياز اعمال بد ن اجتناب
 .ترندکينزد هالکت بهشان يخود هستند، ا شهوات وز ير غراياس يول شناسنديمرا بهتر 

 اند:قسمو عالم دو  کردهليتحصفرمود: افراد  (ص)اکرمحضرت رسول 
 و د.يل آو نجات نائ سعادت و يرستگاره ب ، اوکنديرفتار م خودکه بر طبق علم  يعالم

 لٌ جُ رَ  النِ جُ رَ  ءُ مالَ لعُ اَ  »ه هالکت اوست:ين مايد که ايش رفتار ننمايکه بر طبق علم خو يعالم

 .«کٌ ذا هالِ هَ فَ  هِ لمِ عِ بِ کٌ تارِ ناج  َو عاِلٌم ذا هَ فَ  هِ لمِ عِ بِ  ذٌ خِ آ مٌ عالِ 
 هايخواستهر خود را از ياست که ضم يلت و اخالق کسيدر مکتب اسالم اهل فض

ن ا عَ ههَ زَّ نَ  هُ فسُ نَ  فَ رُ ن شَ َم » ديفرمايم السالمهيعل يحضرت عل دارد. منزه وپاک  خود آورذلت

 .«ِبطالِ المَ  هِ لَّ ِذ
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 18گفتار 
 

م شده يتقس و گروهده ده بيات حميدر مکتب اسالم خلق -مکارم اخالق محاسن اخالق و
 اخالق. مکارم ومحاسن اخالق  است:

است  يزندگو بهبود  يو باعث جلب منافع ماد يه حسن ارتباط اجتماعيما که ياتيخلق
 يتعال وبع ط ياز بزرگوار يت و حاکيار انسانيکه مع ياتياز گروه محاسن اخالق است؛ و خلق

 است از گروه مکارم اخالق است. يروحان
ق حاسن اخالم ،با کلمات حسن خلق يات اسالميدر روا باخالق خو گريد عبارت به

 ر شده است.ياخالق تعب مکارم و
حسن خلق  يدر زندگ يط سعادت آدمياز شرا يکي:دفرمايمي (ص)اکرمحضرت رسول 

 وَ  لقِ الخُ  سنُ حُ  لِ جُ الرَّ  هِ عادَ ن سَ مِ  »است:  خلق سوء يجمله عوامل شقاوت و بدبخت از واست 

 .«لقِ الُخ وءُ سُ  هِ تِ قاوَ ن شَ ِم
 خي وکه اشعه آفتاب برف  يطوره ب کنديم:حسن خلق گناهان را محو ديفرمايمز يون

 که سرکه عسل را. طور همان کنديمبد عمل خوب را فاسد  اخالق ورا، 
 وند يسخن گو يروحان کمال و يمعنو ياز تعال خواستنديم نيد اءياول که يموارددر 

و به  برنديم، از مکارم اخالق نام متوجه سازند يانسان يعال يايسجا يهاارزشه برا  جامعه
را با اخالق  ست که مردمين نيرهبران مکتب اسالم تنها ا يکه هدف عال فهماننديمروان خود يپ

پرورش  ينانسا يايآنان را با سجا دنخواهيمبلکه عالوه بر آن  ،دننت کيترب يخوب اجتماع
 وَ    اْلَأْخَلاق ِبَمَكاِرمَ   ُبِعْثتُ : )ص(اللِ  لُ وُسرَ  الَ َق ».ت برخوردار سازنديانسان يايدهند و از مزا

 .امشده اخالق مبعوث محاسن ومکارم اخالق  يبرا يتعال يمن از طرف بار: « اهَ نِ اِسحَ َم
ده رام يمح: اخالق خود را در آغاز با صفات ديفرمايم السالمهيعل المؤمنيناميرحضرت 

 بهد يگو يد. راويبکشان يانسان يعال يايمکارم اخالق و سجا يسو به را نآسپس  ديکن
 يبه نرم ست؟ فرمودند با مردميعرض کردم حد حسن خلق چ السالمهيعلصادق  حضرت

  .يمواجهه با برادرانت گشاده رو باش در و ،ييسخن بگو مؤدب اک وپ ،يخورد کنبر
شد و عرض کرد مرا از مکارم  ابيشرف السالمهيعلبه محضر حضرت صادق  يمرد

از  گذشت ونام برد: بخشش  ياخالق آگاه ساز. آن حضرت در جواب او از چند صفت انسان
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 و بذل و ،ده استياز تو بر که يکسبه  اتصال ووست يکرده است، پ يستم تو بهکه  يآن کس
 باشد.سخن گفتن، اگرچه بر ضررت  يدرست و حق بهترا محروم کرده است،  آن که به اعطا

الصه خ، عقل و، طبع يمعن و، ماده جان واست از جسم  ياختهيهم آمه مجموعه ب يآدم
 يود زندگو بهب يات بشريح نيتأم ياخالق برا محاسن؛ يو انسان ياست: بشر جنبه دو يدارا
 .است يات معنويل حيو تکم يانسان يهاجنبه ياياح ياخالق برا مکارم واست،  يماد

 بهرا  يات ماديو ح يات معنوياست که ح يب کسيجانبه نصو همه  يسعادت واقع
 ش قرار دهد.يشرع مورد توجه خو حدود

 راره مردم ن هموايد اءياول وم شده است ين برنامه، جامع و کامل تنظيدر مکتب اسالم ا
اطر خگر يکدي موازات بهاخالق دعوت کرده و هر دو قسمت را  مکارم واخالق  محاسن به

اخالق  کارمم ريتأثکه  اندفهماندهروان خود يش به پيدر خالل سخنان خو يول ،اندنمودهنشان 
 اخالق است. محاسنشتر از يب مراتب بهو سعادت بشر  يرستگار نيتأم در

 ور توسعه اخالق د: «اِقرزَ االَ  وزُ ُنکُ  خالقِ االَ  ة  ع  س   يفِ » دفرمايمي السالمهيعل يحضرت عل
 نهفته است. يزندگ رفاه وارزاق  يهانهيبرخورد با مردم گنج حسن

و پر برکت  تريغن ياتيو ح يچ زندگي: هدفرمايمي السالمهيجعفر علبن يحضرت موس
 ست.يتر از حسن خلق ن

 و کنديمرا آباد  شهرهاو حسن خلق  يکو کاري: نديفرمايم السالمهيعلحضرت صادق 
 .«اْلَأْعَمار  ِفي َيِزيَدانِ  وَ  َيارَ الد   َيْعُمَرانِ  ُخُلقِ الْ  ُحْسنَ  وَ  اْلِبرَّ  ِإنَّ  »:دهديمش يافزا را عمرها

: « ُخُلُقه َأَعزَّهُ  َذِليل   ُربَّ  وَ  ُخُلُقهُ  َأَذلَّهُ  َعِزيز   ُربَّ  »ديفرمايم السالمهيعل المؤمنيناميرحضرت 
، کيالق نکه اخ يلياو شده و چه بسا ذل يه ذلت و خوارياخالق بد او ما که يزيعزچه بسا 

ت يمناحفظ  يت محاسن اخالق برايرعا آن کهجه يرسانده است. نت ياو را به عزت و بزرگ
و  ينيد نظرافراد جامعه از  همه و است يامر الزم و ضرور کي يزندگو بهبود  ياجتماع

 يومبا مصالح عم را خودن را محترم شمرند و منافع يريمکلفند حقوق و حدود سا يعلم
 کنند. يداراخالق خود خالف التيتماند و از اعمال يل نمايرا تعد ز خوديق کرده و غرايتطب

ت يترب يانانس يافتند که مردم را با صفات عالي تيمأمور ياله فرمان بهاء يحضرات انب
امت نفس و و آنان را از نعمت پرارج کر دپرورش دهن شانيهادلکرائم اخالق را در  و دکنن

 طبع برخوردار سازند.  يبزرگوار
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هاد نو کرامت نفس است در  يه بزرگواريکه پا يانسان يعال التيتما و يدوست دگر
 به يآدم ،ابنديپرورش  يدرسته ب و دکه اگر مورد توجه واقع شون ددارن يشه فطرير نانسا

 آنچنان يزيغر يهاکشش و يخود دوست ،انيدر اثر عص يول .اخالق متخلق شود مکارم
 را آنانبلکه  دندهينمت يمجال فعال يانسان يالت عاليتماو  يدوست دگر بهرومند گشته که ين

 . سپارنديم يدست فراموشه سرکوب کرده و ب
 واخالق  و با مکارم دببار آورن انسانرا  يجوامع بشر آن که ين براياء ديحضرات اول

اموش شده ات فريفطر افتند کهي تيمأمور ياله فرمان به ،متصف سازند يانسان يعال يايسجا
 سرکوب يعال تاليتما و ددار کننيب شانيهادلدر  اخفته ر ياد مردم آورند و دگر دوستيه ب را

 را خود يتيآگاهشان انتقال دهند و مکتب تربر يمغفول به ضم ريضمرانده را از  عقب وشده 
 مَ کارِ مَ م بِ کُ يلَ عَ  : هِ آلِ  وَ  هِ يلَ عَ  اللُ  يلَّصَ  اللِ  ولُ ُسرَ  قالَ »  .دکنن يه گذاريپا يات انسانيفطر سبر اسا

 يد، چه، من برايابيق تخلق اخال مکارم بهد و يبکوش :« هابِ  ينثَ عَ بَ  لَّ جَ وَ زَّ عَ  اللَ  نَّ اِ فَ  قِ خال االَ 
 .امشدهمه مبعوث ياخالق کر بسط وگسترش 
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 19گفتار 
 

 يايفرد پرستان بر ضد مکارم اخالق و سجا يروش اخالق -فردپرستي و اخالق انتفاعي
ز يشه ارضاء غرايدر اند همواره وخود متوجه بوده  يوانينان تنها به جنبه حيا چه است يانسان

است  يا عمليفت ن صآ ،در نظر فرد پرست اخالق خوب .ش هستنديو اعمال شهوات خو
و اخالق بد آن  ،ش دهديافزا را او يويدن لذت و شده او يع شخصتتمو  يابيه کاميکه ما
 نفس باز دارد. يو خشنود يراگکاماست که او را از  يصفت

با  يمدردهافتادگان و  ياريراه  در و دتوجه ندارن يفرد پرستان نه تنها به دگر دوست
باعث  نآ ون يا حقوق به تجاوز و گرانيد به يبلکه اگر تعد ،دارندينمبر يقدم دردمندان

مال کردن يپا و دارنديمن تجاوز را روا يعماًل ا ،دشان باشيو اقناع شهوت ا زهيغر ارضاء
با  را آنان و هافتيتخلق  يوانين گروه با اخالق حيا .دهنديماجازه  خود بهرا  گرانيد قحقو

 .تسين ياخالق کار مکارم به لين و يانسان يالت عاليپرورش تما
 يز تعالاروان آن ياست، پ يمنافع ماد جلب و يبر خود خواه يز مبتنين ياخالق انتفاع

، يقخالا اصولت يآنان در رعا ي، محرک اصلچه ستندين رخوردارب يروحان کمال و يمعنو
 يندگزشتر و يبلکه هدفشان سود ب ،ستين يانسان يارزشهاه افتن بيدست  و يفه شناسيوظ

 و رونديمخود  شهوات و زيغرا يپ از و گفتهرا ترک  يو اخالق يف انسانيبهتر است. وظا
 ت. واضح اسدنکنينمابا  ياخالق ضد و يسانان رياز ارتکاب اعمال غ يجلب منافع ماد يبرا

را  يانسان يلعا التيتماست ين قادر وبسازد  يمردم را انسان واقع تواندينم ين اخالقيکه چن
 دوست بار آورد. دگر وکار  فدا راپرورش داده و آنان  ندر نهادشا

 يازسو ظاهر  يا کاريجنبه ر تنها و تاس يمعنو يهاارزشکه فاقد  ياخالق انتفاع
 آن بهب طل ايدن وز نفوذ کرده و مسلمانان سود جو ين نيش در جوامع مسلميکم و ب ،دارد
 .اندافتهيش يگرا

امت  يرا برا ين روزيدن چنيات خود فرا رسيدر حال ح (ص)اکرمحضرت رسول 
 يظاهر و، ديپل وناپاک  يکه امت من باطن يزمان ديآيم: ديفرمايم چنان کهاسالم خبر داده 

 اداشپ وخدا  يرضا بهنان آ کوشند؛يم يدر جلب منافع ماد همواره ودارند  کوين وش خو
 است. نماييخود و اير کارشان وندارند  ياو توجه
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 اءياح و تيذکر نشده و در باره انسان يرامون مکارم اخالق سخنيسم پيدر مکتب کمون
دگاه يز دتب، اخالق را ان مکيرهبران ا است. دهماين انيبه م يانسان سخن يالت عاليتما

ت روابط يفيبه ک همنحصرًا وابست را آن يو چگونگ نگرنديم يماد شؤونو  يوانيح يهاجنبه
است  يسانده را که نشانه شرف انيات حميو خلق ،داننديم ياقتصاد تايد و تابع خصوصيتول
 .انداوردهين حساب به است سو کرامت نف يآن بزرگوار منشأو 

 ره در واست  مؤثرهر جامعه در اخالق مردم آن جامعه  يع اقتصادد وضيبدون ترد
ط يل شراآن زمان است وبا تحو يط اقتصاديشرا ريتأث تحت اياندازهاخالق مردم تا  نزما

 ين معنن بدايا يول .شوديمدگرگون  رفتارشانابد و ييز تحول مي، اخالق مردم نياقتصاد
 م. يده پنداريادنگر را يم و عوامل دياخالق اجتماع بدانگانه عامل سازنده يست که اقتصاد را ين

نکرده  يرامون مکارم اخالق بحثيپ ،سميروان مکتب کمونيو پ نايدجوسو وفرد پرستان 
 و يت افراطيبا حما بلکه بر عکس ،اندنداشتهبر  يانسان قدم يالت عاليتما يايو در راه اح

 ار يانسان يهاارزش و يه جهات معنوکرد يماد و يوانيح يهاجنبهکه در  يحداز  شيب
رسول  حضرت وخدا عمومًا  امبرانيپ يول .اندسپرده يسرکوب کرده و بدست فراموش

ف يظااز جمله و را آنتوجه مخصوص داشته و  يانسان يايخصوصًا به پرورش سجا (ص)اکرم
را  يانسان يعال التيتما ومردم را انسان ببار آورند  کردنديم يو سع دانستنديمخود  ياساس
 .سازند شکوفا نهادشاندر 

خدا،  بمحبو وواسته خ ،مهيات کريکه خلق نمودنديمهمواره خاطر نشان  ياء گرامياول
 و يمعنو يرا از تعال ودخروان يپ آن که يبرا ومبغوض خدا است؛  مطرود و ،مهيذم صفات و

خدا است  يه خشنوديق که ماگرفتن مکارم اخالفرا به را نناآبرخوردار سازند  يروحان کمال
 .داشتنديم رحذاست بر يکه باعث خشم اله يئات اخالقيسبه ش يگرا از و، کردنديمق يتشو

اخالق است و  کرائم و ي: خدا دوستدار بزرگوارفرمودند (ص)اکرمحضرت رسول 
 .دارديماست دشمن  يگيفروماصفات پست را که نشانه 

د يق بکوشق به مکارم اخالخلّ ت راه درباد که  شما برفرمود:  السالمهيعلحضرت صادق 
 . دارديممه را دشمن يمه را دوست، و صفات ذميکه خدا اخالق کر

 مردم با يهمدرد و يدگر دوست حس و دآزاد شون ياز خود خواه نيمسلم اين که يبرا
 در راه (ص)اکرمحضرت رسول  ،ابنديش يده گرايشکوفان گردد و به صفات حم ندر نهادشا
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 نمکارم اخالق را خاطر نشا يهاارزش کرد،يماستفاده  ياز هر فرصت مت مرديم و تربيتعل
 .کرديمق يتشو يانسان يايبه سجا را نناآفرموده و 

 يهمدرد ون يمسلم ياري فکر بهصبح کند و  که يکسفرمود:  (ص)اکرمحضرت رسول 
را  يظلومستغاثه و استنصار ما که يکس و، شودينمن شمرده يبا آنان نباشد از گروه مسلم

ر يا سرشب  که يکس ستين مؤمنز فرمود: يست. ونيمسلمان ن درا پاسخ نده شيندا و دبشنو
 گرسنه. اشهيهمساو بخوابد 

وست د را اون است که در باطن يا مؤمنبر  مؤمنفرمود:حق  السالمهيعلحضرت صادق 
 که يوقعم ود ينما يپرستسر اشادهخانواب او از يکند و در غ ريشايش يبدارد و با مال خو

 دست ظالمش برهاند. از و دزيت او بر خيقرار گرفت به حما يمورد ستم
 ضامن و افتهين کاهش يده و نفوذ دييگرا يبه سست يخدا شناس يدر جهان امروز از طرف

ساس اح يخوب بهمه يکر اتيخلق و يانسان يايسجا خألف شده و يمکارم اخالق ضع ياجرا
  .شوديم

 يموجبات و آرزو دارند که برنديمرنج  يانحطاط روحان و يمعنون کمبود ياز ا نيمؤمن
 .ديارايببه کرائم اخالق  را خود ،هر چه زوتر بشر ديفراهم آ
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  20گفتار 
 

ن يو آن عبارت از ا تمان تغافل بجا اسيده افراد با اياز صفات حم يکي - تغافل بجا
غافل نشان دهد  را خود، اراده وبا عمد  يز آن آگاه باشد ولرا بداند و ا يزيچ ياست که آدم

ح يمورد صح در ون عمل اگر بجا يا .اطالع استيب که از آن نا آگاه و دوانمود کن چنان و
در پاره از موارد ثمرات  توانديماست و  دهيپسند وار ممدوح يبس يرد از نظر اخالقيانجام پذ

 ج مهم ببار آورد.يو نتا يعال
 ،ان دادنغافل نش را خود آن ون يا يهالغزش در و نده گرفتيرا ناد نگرايوب ديع يگاه

اقتضا  لحتمص واست  آوردن به رو واظهار کردن  زتر امؤثرشان يا اعمال و قدر اصالح اخال
 .ميينماانتقاد  نيگزيجارا  تغافل وم يش را پنهان داريکه دانسته خو کنديم

 صينقا و بوياز ع که يمواقعافراد موظفند در  ،معه استاز عوامل اصالح جا يکيانتقاد 
 لشانعم به ير خواهيخ يرو از و ددهن رتذک را آن تيبا حسن ن دگران با اطالع شدنيد

 وابل گناه سکوت در مقباز دارند چه،  يت ادب و اخالق از نادرستيند و با رعاياعتراض نما
  .است ياجتماع يهاانحرافدر  موافقتو  يامضاء ناپاک منزله به ياخالق ئاتيس

 ،ددار هراس وم يگران بيد يآگاه از و هشد يشخص مرتکب گناه که ييجا در اما
 نطالعمام و ايرا نا آگاه جلوه ده خود وم يده داريکه رازش را پوش کنديمجاب يمصلحت ا

فت راشمصون داشتن  يتا شخص برا ،ميينما لش تغافيخو يهاهدانست از وم يگو نکنرا باز
 .ديرا که مرتکب شده تکرار ننما يرامون آن عمل نگردد و گناهيش پيخو

 خودعات الزم است اطال ددر اغلب موار يو اخالق يقانون يهاانحرافنه يخالصه در زم
خود  دز مواراکه در پاره  کنديمجاب يمصلحت ا يول ،ميينماانتقاد  آگاهانه وم يآشکار کن را

و  يد جرخو يانجام عمل ناروا در و دپاره نشو گنهکاراء يحتا پرده  ميرا غافل نشان ده
 جسور نگردد.

اخته گوشزد س او ارزش تغافل رت ياهم يمتعدد تاياسالم در ضمن روا ياء گرامياول
 مان است.يده افراد با ايصفات حم از و قل اخاليکه تغافل از فضا اندنمودهو خاطر نشان 
فل نشان غا را خودکه  يچه بسا افراد ،ستين وحممد وده يشه و همه جا پسنديتغافل هم

گر يد و ينفس و خود خواه يت ندارند بلکه محرکشان هواين کار حسن نيدر ا يول دهنديم
 د است.يپل يهاشهياند
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آن  تيعار به را خودروان يپ ياء گراميو اول هممدوح شناخته شد مکه در اسال يتغافل
 لتيفض وبا اخالق  هماهنگ و مصلحت وز عقل ا ياست که ناش يتغافل ،اندکردهق يتشو

 پاک انجام دهد. شهياند و تيبا حسن ن را آنباشد و تغافل کننده 
د که مور يموضوعات و ،ر باطنير ظاهر به ضمياست از ضم يتغافل واپس زدن مطلب

ا ي يلتکه به ع دهستن يتلخ خاطرات الت سر کوب شده ويهمانند تما رنديگيمتغافل قرار 
 . شونديمرانده  باطن ريضمبه  رر ظاهياز ضم يعلل

ر دالزم است که شخص را  ييرويانجام آن ن يبرا و تاس ير عاديک عمل غيتغافل 
خود را از آن غافل  خواهديم و دانديمرا  يزيچ که يکس. دواو را به تغافل وادار دفشار بگذار
د و يرش نماذهن نا آگاه مستق در واز ذهن آگاه رانده  را خود يهاد دانستهيبا ،نشان دهد

 رون نجهد.يمراقبت کند که از کانون خفا ب
سر يمم قاطع يو تصم خآن بدون عزم راس انجام و ،دشوارست بس ا يادامه تغافل کار

که در  کنديمبه او فشار وارد  متصل و گذاردينمخص را آرام ش ،غضب يرويرا نيز تسين
زه يدن غرفرو نشان يبرا نيبنابرا .ديتن را ترک گوده گرفيبر دارد و ناد مجهت مخالف قد

 استفاده کرد. اراده ود از عقل يانتقاد با ِليغضب و مهار کردن تما
 ماتيمالل ناير تقلد ،مدت کوتاهواه ممتد و خواه خ ،موقع بهگرفتن  دهيناد وتغافل بجا 

 يايبالواع ا را انيات دنيم حيا نخواهيم يا بخواهم. ددار يمؤثرنقش  يآالم زندگ فيتخف و
 با شيب وکم  يدر طول زندگ يانسان هر و تاحاطه کرده اس يو آفات اجتماع يعيطب
با حادثه  ياند وقتتيظرف کم وف يکه روحًا ضع يافراد .شوديمناگوار روبرو  يشامدهايپ

 نرا در ذه مداشيو آن پ دارنديممعطوف  آن بهش از حد يتوجه خود را ب ،ناگوار روبرو شدند
 .نديافزايمش يخو يناراحت وو بر رنج  کننديم تربزرگ تمکرر از آنچه هس ياد آوريخود با 

خورد ناگوار بر يشامدهايپبه  کهيهنگام دانتيظرف و با يروحشان قو که ياشخاص
ش را فراهم يخو ييرها موجبات و هرفع کرد را آنو اگر بتوانند  شنديانديمنمودند، عاقالنه 

 و دکاهنب يو ناراحت رفشا تبا تغافل از شد کوشنديم المقدوريحتاگر نتوانند  و سازنديم
 بسپارند. يفراموشبدست آن را  هرفت رفته

 که يکسانم. يکه تغافل کن کنديمجاب يا مصلحت و عقل و رخاط شيآسا وآرامش فکر 
و  عذابندج و ر رنهمواره د ،رنديبگده يرا ناد رناگوا يمدهاشايپ ندخواهميون کنندينمتغافل 

 .ندرانگذيم يکامتلخات را با يح اميا و شوديم يط خشونت وبا خشم  عمرشان
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را  يترق وراه رشد  کند،يم ح، اعمال مردم را اصالسازديمن يانتقاد بجا مردم را واقع ب
 يهارتو انتقادپدانش بشر در  .سازديمتکامل را فراهم  نهيزم و د،يگشايم جامعه وفرد  يروه ب

 يعلم يهاهيسقم نظر صحت و د،يمايپيم را خود يعال مدارج وشرفت کرده يپ حيصح وبجا 
 .دينمايم را ارائه يو رستگار سعادت ريمسح است. انتقاد بجاست که يصح يانتقادها اثر بر

 يعمل يکي: کنديماصابت  يدو هدف اصله سخنان منتقد ب ياخالق يهامعمواًل در انتقاد
 است که يشخص يگريو د سازد،يمنشان  خاطر و دهديمص ينادرست تشخ را آناست که 

و  خشونت و انتقاد قرار گرفته است. آنچه باعث خشم مورد و هرا انجام داد تآن عمل نادرس
است که بر حب ذات شخص وارد  يبيو آس يضربت روح شوديم عداوت ونه يک يگاه

 .ديآيم
وادار  لجاج و مقاومت بهاو را  و دنرسان يبيسانتقاد به حب ذات شخص آ آن که يبرا

از  ياصل د که هدفيالقا نما يشکل بهش را يد و گفتار خويسخن گو يد منتقد طوريبا ،نکند
ان يشوايو پ گردديمد يعا بجه مطلويصورت نت ني؛ در اانتقاد ظاهرًا عمل باشد نه عامل

 .اندهبردکار ب مکررش ين روش را در انتقادات خويمقدس اسالم ا
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 21گفتار 
 

گفتار ه ب و دخود را بشناس صينقا ووب يع خواهديم که يکس -انتقاد و شرايطي از آن
استفاده  دل پاکاز انتقاد افراد  ديبا ،ديش واقف گردد و آنهارا عالج نمايح خويصحرفتار نا و
 .ش را تذکر دهنديند و نقاط ضعف اخالقيبگو را صشينقاآنان بخواهد که  از و دکن

د: چهار قسمت شو نتايداريد تا اوقات بيفرمود: کوشش کن )ع(جعفربن يحضرت موس
با  ينينشهم يبرا يقسمت وامر معاش،  يبرا يبا خدا، و قسمت خلوت ومناجات  يبرا يقسمت

 جلب بها ر يقسمت ودارند،  صفا وخلوص  شما به تدل نسب در و دمورد اعتمادن که يبرادران
شاط و ن شما به يابيو کام تلذ تد که ساعايمتوجه باشد و يصاص دهذ مشروع خود اختيلذا

ت يتقو ديدار عهده برگر يکه در ساعات د يفيانجام وظا يو قدرتتان را برا بخشديممسرت 
 .کنديم

قرار گرفته  مورد انتقاد که يموضوع اعتبارت انتقاد و لزوم آن با ياهم يم الهيدر تعال
ردم از آن مد تمام يره شناخته شده که باياسالم از گناهان کباعمال در  يبعض ؛متفاوت است

ل موارد انتقاد از ين قبيدر ا ها؛نياو مانند  تدر امان انتيخ واجتناب کنند مانند دروغ، افترا 
را  يماعفه اجتين وظيفند ان مکلّ يمسلم ،از منکر يقانون نه موجب بهاست و  ينيض ديفرا

 کنند. يش نهيروال ناا از عمر انجام دهند و گنهکار
 پسندنا ومذموم  ياز جهت اخالق يست ولين اسالم گناه نياز نظر قواناعمال  يبعض

ر يخورد کردن و نظابر يتلخ بهمردم  با بودن و ياد حرف زدن، از خود راضياست؛ مانند ز
ر يخ يز روا ديبا مسلمانان و تاس يف اخالقيز انتقاد از وظايل موارد نين قبيدر ا .هانيا

رف هم برط ياريگر را با يکدي صينقادهند و  رتذک را خودنقاط ضعف برادران  يخواه
 سازند.

با علم  و هاختشن يانتقاد را به خوب دمنتقد مطلب مور ديبا کهن است ين شرط انتقاد اياول
مل ع که يافرادد. چه بسا يمان سخن گوگحدس و  ينه از رو دده رتذک را آن يآگاه و

 ييرواا عمل ي ،کننديم يگران را از آن نهياز منکر د يعنوان نه به و هکرد ياه تلقرا گن يمباح
 را خداحالل  يرفاز ط لن عمينان با ايا .دهنديمقرار اشخاص را مورد انتقاد  هناروا پنداشت ار
 جهل و  رـگيرف دـو از ط وندـشيمنا آگاه  دراـاف يـگمراه باعث و دـنکنمي ودـوانمرام ـح
 .سازنديمفراهم  را دخو ريتحق وهتک  موجبات و سازنديمآشکار  را خود يطالعايب
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 بدر آفتا السالمهيعل باقردم حضرت يد ،نه رفته بودميمد خارج به يد روزيگو يشخص
گران دستور کاره ب خت،يريمنش يعرق از جب که يحالدر  ،است يسوزان گرم کار کشاورز

ا يلب دندر ط لن حاين ساعت و با ايش در ايقر نز بزرگاا ير مرديپ م، با خود گفتداديم
 يکياست  ستهيا شايآ گفتم وکردم  سالم و مش رفتيپ ،موعظه کنم را اوم گرفتم يتصم .تاس

در  د اگربو يچگونه خواه ؟!ا باشديطلب دن ياز پ لن حايگرم با ا يدر هوا شيوخ قرياز ش
قسم،  خدا بهرد؟ آن حضرت فرمود: يان پذيااتت پيرد و حين حال مرگت فرا گين موقع با ايا

 را خودتا  کوشميم. من امسپرده نخدا جا طاعاتاز  ين طاعتيرم، در حين حال بميبا ا راگ
ت يرسد و با معص بترسم که مرگم در حال گناه فرا يد زمانياز گردانم، باين يب گرانيدو  واز ت
 خواستميمدا شامل حال تو باد، من د: عرض کردم رحمت خيا بروم. آن شخص گوياز دن ياله
 .يکن تو مرا موعظه فرموديم وليحت گوينص را تو

 دنتقاابا زبان  يدم مردياب شدم، ديشرف السالمهيعلد به محضر حضرت صادق يگو يراو
 يعل ديگفتيم خودتان، ديفرما يرهبر صالحت ور يبه خ خدا کرديمعرض  تحضر آن به
هم اکنون  کردينمدر بر نوهمانند آ يهمراهن چهار دريو پ ديپوشيملباس خشن  السالمهيعل
ن حضرت در جواب آ .دياکردهبه بر ديپوشيم جدتانآنچه  ريغ يالباس تازه خودتانکه  نميبيم

نداشت  يدگنکه در نظر مردم قبح و زن ديپوشيم يآن لباس را زمان السالمهيعل يفرمود : عل
ر هر زمان دلباس ن يهترب ؛دبو يعاد ريغ و مأنوسر يغ ديپوشيم زو اگر او آن لباس را امرو

 اهل آن زمان است. لباس
د خو نوبه بهاز آن صور  يکيو هر  تصورت قابل عمل اس چند به يبررس وانتقاد 

ل روا را از ده را از ناپسند و اعمايرا از نادرست و اخالق پسند تدرس يهاشهياند توانديم
 فراهم سازد. انه اصالح ريو زم دک کنيناروا تفک
 لتيضف وحق  نيخود باشد، افکار خود را با مواز داول منتق سته است فرديشا اول:

سم انتقاد قن يا .ديد را از صفحه خاطر بزدايبشناسد و فکر پل را آن ميسق و حيصح وبسنجد 
به  يراماء گي. اولياخالق تئايرفع س ياست برا ايوسيله نيمؤثرتر و نيترآسانن و يبهتر

ن يحس حضرت و ،استفاده کنند شن روياز ا يسازه کردند که در راه خوديروان خود توصيپ
دهد  رنتقاد قراان است که خود گفته خود را مورد يانسان ا دفرمود: از عوامل ارشا السالمهيعل

 آگاه باشد. هاآن از و ببيند فق را از جهات مختليو حقا
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ش را يخو و اعمال و افکار دش استفاده کنياز عقل خو دتوانيم ياگرچه هر انسان دوم:
 را او تواندينم ين بررسيا ينقائص خود واقف گردد ول وب ويمورد انتقاد قرار داده و به ع

 يهر کس و زيرا از هر چ نشتيکه خو تزه حب ذايغر يطرف ازوبش واقف گرداند، يع مبه تما
 از، پندارديم دهيپسند وروا  تاس يو يدش را که اثر وجويخو اعمال و ددار تشتر دوسيب

دت آن عا رسوم و آداب بهافته و ياست که در آن پرورش  يطيمح ريتأث تحتگر يد طرف
ک و بد اعمال يو ن نديبيمط يدگاه همان محيرا از د افکار واعمال  قبح و حسن و تکرده اس
 .دکنيم يريگاندازه هت خود فرا گرفتيدر ترب هک ييهااريرا با مع

و  مانديمباز ينيو از واقع ب گردديمره ين عوامل مخالف، عقل تيواضح است با وجود ا
ستند ه که همچنان هاييبايزح و يقبا و هايزشت هباردر و دهديماز دست  را خود يآزاد

 قضاوت کند. يدرست به تواندينم
مه يان را ضمگريد عقل ديبا ،ببرند يپ شينقائص خو و بويبه ع خواهنديم که آنان

 پاک و دانا واشخاص آگاه  از وشان استفاده کنند يا يبررس وانتقاد  از و دداننگر شيخوعقل 
  .کنند يواقفند طلب رهبر احوالشانو  اوضاع به که دل

شان استفاده يت اق عرضه دارند و از تذکراير و اليبص افراد بهخود را  افکار واعمال  يدبا
 ازند.سفراهم  را خوداصالح  هنيبرده و زم يش پيص خوينقا وب ويق به عين طريکنند، بد

را ارائه  هايزشتو  هاييبايزکه  دهستن نهييآهمانند  هو دانا در جامع تليافراد با فض
ذکر  چنان کهاست  لتيفض و يکه خواستار پاک ي. کسسازنديمق را آشکار يو حقا کننديم

 ند. يماپاک استفاده ن نآن مردا تنتقاداعرضه دارد و از ا نشاياه ش را بيد خويشد با
است که  نهييآش مانند يبرادر خو يبرا مؤمن :دفرمايمي (ص)اکرمحضرت رسول 

 .سازديمدور  يرا از و هايبدمات و ينامال
م يکه انتقاد کن کنديمموظف  را ما ،جامعه صالح و يش دگر دوستيپس از اصالح خو

ق يش تشوياصالح خو يبرا را شانيام و يکر دهش را تذيبرادران خو صو نقائ وبيع و
 دينمايما يلت را احيو فض حق و کنديموادار  يساز خود بهمردم را  ،را انتقاد بجايز .ميينما

 يانسان يو زندگ يو جامعه را از سعادت واقع دهديمو اعمال زشت را کاهش  رو افکا
 .سازديمبرخوردار 
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  22گفتار 
 

دوش ه دوش ب ياجتماع و ين اسالم مصالح فردييدر آ -کرنز مامر به معروف و نهي ا
، دگر يخود دوست موازات بهمکلفند  ينياز نظر د مسلمانان وهم مورد توجه قرار گرفته است 

 و يماد ريخ و شندينديابز يبرادران خود ن صالح بهدوست هم باشند و با حفظ منافع شخص 
 يکيخود  نيا وفراهم سازند  را سعادتشانو  يرستگار موجبات وتذکر دهند  را آنان يمعنو

 در اسالم است. ياز حقوق برادر
ت ن اسيحقوق برادرت ا نيترواجب: از ديفرمايم السالمهيعل جعفربن  يحضرت موس

د و نافع يمف آخرت وا يامر دن يکه برا يزيچ هر و يو صالحش متوجه ساز ريخ به را اوکه 
 .يپنهان ندار ياست از و
از حقوق  يکينه تنها  ندينمايم يدارانتقاد خود از و دارنديم مقت را مکتويحق هک يکسان

 دو تذکر ندهن داشنمطمئن ب دانتقا ريتأث بهبلکه اگر  کننديممال ين عمل پايبا ا را خود نبرادرا
 .اندشدهانت يمرتکب خ

 يمطلوبنا لعم رگرفتا را خودبرادر  که يکس: دفرمايمي السالمهيعلحضرت صادق 
 يوه د بينمان منعش و دسکوت کن که يصورتدر  دن کار باز دارياز ا را او توانديمو  نديبيم

 انت کرده است.يخ
اين ز جمله ذکر شده، ا يطياز منکر شرا ينه يعنيانتقاد واجب،  يبرا يات اسالميدر روا

 آن که گريد و ،دنباش لغو وهوده يکننده در گفته خود احتمال اثر بدهد و تذکرش ب ينه که
 يرضو ِع ينضرر جا مسلمانان گريداو و  يبرا ونگردد  فساد و لاو باعث اختال راز منک ينه

 اورد.يببار ن يو مال
روان يه پاست ک نيا کنديمک يتفک ييکه برنامه اسالم را از اخالق سود جو اينکته يول

، ياجتماع را به مصلحت يخصو همه جا سود ش کننديمتنها به منافع خود فکر  ياخالق انتفاع
 منافع به يردن اسالم با حفظ منافع فيي. اما آدارنديممقدم  يرا به دگر دوست يدوست خود و

را  يد شخصامر فرموده که سو االزم مسلمانان ر عمواق در و هز توجه کامل کردين ياجتماع
 ند. ينما يمصلحت اجتماع يفدا
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 وان يز او مستلزم ين نهيا يولمثبت دارد  از منکرش اثر يبداند که نه ياگر مسلمان
بسنجد  يان شخصيضرر گناه را با ز که ستا آن ن موارديدر ا ينيفه دياو است، وظ خسارات

 بررا  هجامع ون يباشد تحمل کند و صالح د يان شخصياز ز ترمهماز گناه  يريگو اگر جلو
 مقدم بدارد. يشخص سود و يفرد مصلحت

اشد ب ياشخاص نزد تو کس نيترمحبوبد يالبته با :ديفرمايم ()عالمؤمنيناميرحضرت 
ز فرمود: يون .دهديم تياريبه نفس سرکش  يروزيپ در و کنديمتو اهدا ه را بو ب تيکه ع

 کند تيرايگران ياز د شيب تور و صالح ياست که در خ ينسبت به تو کس دافرا نيترمهربان
 .کنديمحت يصن تو به يادترينت با خلوص زيو در امر د

 ورط بهش را ينقائص برادران خو وب ويکه ع اندفرمودهه يکنندگان توص انتقاد به
 از گرانيو با حضور د دنيت نمايرعا را آنان يآبرو و تيثيتذکر دهند و ح يخصوص

 حضرت .دآنان را فراهم نسازن خجلت و يو موجبات شرمندگ دکنن يدارخود حتشانينص
 يسک تيثيح وارزش  نکوب کردسر معا مألدر  تييحت گوي: نصديافرميم السالمهيعل يعل

ادر بر که يکس: دفرمايمي السالمهيعل يحضرت امام حسن عسکر . يدهيم اندرزشاست که 
 يموجب زشت کنديمحت يآشکارا نص اگر و سازديمش يبايز کنديمدر پنهان موعظه  را خود

 . گردديماو 
 اوو  رسديمجه مثبت ياغلب به نت هح و عاقالنيقاد صحو انت محرمانه و يخصوص مواعظ

 و رنديگيمرا فرا حينصا و رديپذيمذکرات دوستانه را ت سازد،يممتوجه  شيخو صينقابه  را
 لاق حد،  دحاصل نشو يج مطلوبيهم نتا يو اگر در موارد کننديمبر طرف  را خود وبيع

 ورد.آيبار نمب ينه و دشمنيو ک شودينمخاش و خشونت سبب پر
 اهشاشتب و گران تذکر دادنيدر حضور د را او يحت کردن و خطايرا آشکار نص يکس 

در  ،کردن از لغزشش انتقاد يعلن وتخطئه نمودن،  آن ون يدن و در مقابل ايرخش کشه را ب
 گذارديمن دينه تنها اثر مف کنادرد وجا ين انتقاد بيا. تاوس تيشخص وواقع شکستن ارزش 

 يبخش انيکرده و آثار ز کيرا تحر ييو حس انتقام جو گردديم يسبب عداوت و دشمنبلکه 
 .آورديمببار 

د و با يتذکر ده يخصوص طور بهکه انتقادات خود را  اندفرمودهه يتوص ياء گرامياول
با مردم  که يکس :ديفرمايم السالمهيعلحضرت صادق  .دييگوسخن  متيمالو  يمنره مردم ب
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از مردم  که ياخواستهه ب ،م استيو مال خونرمو در گفتار و رفتار  کنديممدارا عمل و  رفق به
 ابد.ي دستدارد 

 شؤونر يبخش است بلکه در ساانتقاد ثمر دنه تنها در مور قاخال ينرم وحسن برخورد 
مال و ج يزندگ به او مدار قمت و رفي. مالشوديماز آن حاصل  يج مطلوبيز نتاين يزندگ

 جامعه و آورديم بوجود احترام و ميط تکريو مح کنديمک ي، مردم را بهم نزدبخشديم ييبايز
شت زات را يچهره ح ،خشونت و ييبرعکس تند خو .سازديم برخوردارگوارا  يرا از زندگ

 .سازديموار گنا ورا تلخ  يوزندگ دارديم واگر يکدي اهانت بهرا  مردم و کنديمو نا مطبوع 
 هکاين مگر  رديگينمقرار  يزيبر چ مدارا و: رفق ديفرمايم (ص)رماکحضرت رسول 

 يکي. گردديم قبحش و يسبب زشت اين کهمگر  شودينمجدا  يزيو از چ سازديم شيبايز
 شل رسالتپر مهر او در طو رگفتار و رفتا (ص)اکرمحضرت رسول  تيمحبوب و يروزياز علل پ
خود جمع  گرده بتوانست مردم را  تکه داش يميمال با اخالق نرم و يگرام يشوايبود. آن پ

ت يدر پرتو عنا نکته اشاره فرموده که نيا بهد يمج قرآن .دياعماق جانشان نفوذ نما در و دکن
اگر کالمت خشن  يکنيم رمت رفتايو مال ينرمه است که تو با مردم ب يتعال يبار رحمت و
 .شدنديم پراکندهسخت بود مردم از گرد تو  دلت و

دادن  ه تذکريلغزش شخص عاقل را با کنا :ديفرمايم السالمهيعل المؤمنيناميرحضرت 
ف يوظا وانتقادات بجا را از حقوق  من اسالييآ .تاس تردردناکح ياز مالمت صر يو يبرا

مثبت داده و  پاسخ ؟نه ايگران انتقاد کرد يد از ديا بايپرسش که آ نيا بهن شناخته و يمسلم
راتر فنکنند و از مرز حق و مصلحت قدم  يش تند رويخو تدر تذکرا دافرا اين که يبرا

د يبا نيمسلم و همقرر فرمود يطيشرا ،گران نشونديد ريتحق و کنام انتقاد سبب هته و ب دننهن
عادت برادران و س يرستگار لهيوسن يکنند و بد راز منک يط انتقاد و نهيدر چهار چوبه آن شرا

 ناميقت ايحق تواندينم ي: آدمدفرمايمي (ص)اکرمحضرت رسول  .دش را فراهم سازنيخو
 زيخصومت آم يهابحثاز مجادله و  اين کهمگر ل کند يو تکم ميمتش تيرا در نهاد خو

 چه حق با او باشد. زد اگريبپره
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  23گفتار 
 

اهل  مقام بهکه  يفه هر مسلمانيوظ فرمود: السالمهيعلحضرت صادق  - انتقاد سازنده
 خود نفسش را به يدر هر شب و روز اعمال خو که ستا نيات عصمت معرفت دارد يب

 يتعال يد شکر خدايد يخود خوب يهااگر در کار .باشد خود حسابرسش دعرضه دارد و خو
طلب عفو  يشگاه الهيپ از ود از آن توبه کند يد يبد اگر و دش دهيافزا را آنآرد و  يرا بجا

 . دينما
 را خودبدن  يهاقسمتد همه روزه تمام يباشد با فيظن زه ويپاک خواهديم که يکس

هاي آن را بر ببيند و پليديت است يؤر قابل او يرا که برا يسمتق ،دهد قرار يمورد بررس
از  ،ورتو ص مانند سر تسيت نيؤقابل رم يمستق طور بهاو  يرا که برا يقسمت وطرف سازد 

 وزه يپاک را خود يو مو يله روين وسيه دارد و بداستفاده کند و خود را بر آن عرض نهييآ
 دارد. منظم

 يکس. دشو اجران برنامه يد هميبا يمعنو يهايديپلبر طرف ساختن  ه نفس ويتزک يبرا
ندازد و با ابکار  را خودد عقل يبا شود مبرا يوب اخالقيع از و دکن يپاک زندگ خواهديم که

ز اش يص خويموازات تشخه ب و دقرار ده ادانتق و يرا مورد بررس شتنيخورت يچشم بص
 د.له موجبات اصالح خود را فراهم سازين وسيز استفاده کند و بديگران نيص ديتشخ

 هيتزک وو کاوش را درباره سالمت فکر  يرسن برياز مسلمانان، ا يدر صدر اسالم بعض
ق و اخال يچگونگ از و دببرن يخود پ يروح وضع به که نآ يو برا دادنديمنفس انجام 

شان يو از ا داشتنديمبه صاحب نظران و افراد دانا عرضه  را خود ،ش آگاه گردندياعمال خو
باره در يانن خدمت بزرگ انسيمقابل ا در ورا تذکر دهند،  صشانينقا ووب يکه ع خواستنديم

ت يناعباد که مرا مورد  يشامل حال کس يرحمت اله گفتنديمو  کردنديمر يخ يآنان دعا
 د.ياهدا نما من بهم را يوب اخالقيخود قرار دهد و ع

از خلق مذموم  ينفسان شرافت و يطبع انسان بهخواه  ريخ و دل پاکاشخاص  يگاه
به منظور دگر  ،خاطر شده دهيرنج و متأثر آن ون يا دگران و مشاهده رفتار و گفتار ناپسنيد

د که يام نيا به ند،ينمايمت انتقاد يو با حسن ن دهنديمانتباه آنان، خالصانه تذکر  و يدوست
 دارند اعمال وکه در اخالق  يبيرا اصالح کنند و هر ع خود وش شده يمتوجه اخالق خو

شخص مورد  اين کهبدون  کنديم، خود آغاز سخن منتقدکه  انتقادن قسم يا .سازند برطرف
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است و انتقاد  گران ون يسنگ شيب واکثر مردم کم  ين انتقاد برايچن ،ود خواسته باشدخ انتقاد
 .گردنديم مواجه العملعکساغلب با  کنندگان

 آنکنند و  انتقاد را تحمل ينيممکن است سنگ يار معدوديل انتقادها عده بسين قبيدر ا
ن انتقاد يدن ايز شناکثر مردم ا يا خاموش باشند، وليرند و از منتقد کننده تشکر کنند و يبپذ را

 را ودخ يند و تمام مساعکنمي ن شده از خود دفاعيخشمگ يو گاه شونديمناراحت  ييابتدا
تا  کوشنديم يختا خود را تبرئه کنند و بر برنديم ، بکارانددادهکه انجام  يح عمليتصح يبرا

دفاع  وازاتم به يگروه .انددادهشان انجام يح منحصرًا همان بود که ايثابت کنند که عمل صح
ند، يگويم هزنند وسخنان تند  يو در باره و دنکنيماو پرخاش ا ب از خود بر منتقد تاخته و

 .نديآيمو انتقام بر  يدر دل گرفته و در صدد اعمال دشمن را اونه يک يگاه
ک فرد ي با ماسخن  يکه روم ياوريب خاطر بهد يبا ميدهيمرا مخاطب قرار  يکس يوقت

ستاده يا ايدهيت؛ در برابر ما آفراس يجود احساسو کي با ما کارو  ست بلکه سرين يمنطق
راره است. انتقاد ش يپسند خود واو غرور  محرک و ،ليدليک پارچه بيدش ياست که عقا

 د.يمانم يد انفجار عظياست که ممکن است در انبار باروت غرور تول يرقب ،است يناکخطر
و وض ساختن لگذر کردند که مشغو ير مرديا السالم به پمهيعل نيحس وحضرت حسن 

هم به  د بامورد انتقاد قرار دهن را او اين که يبجا .رديخوب وضو بگ توانستينم يول دبو
 ميريگيمر مرد گفتند ما وضو يخود گفتگو کردند و به پ يوضوباره در و پرداختندکشمکش 

 ي. سپس وضو گرفتند و از وضورديگيمک از ما خوب وضو ي کدام بگو و باش محَکتو 
ح يحصشما  نفر هردو يوضوده بود گفت ير مرد که مطلب را فهميآن پ د؛خود پرسش نمودن

ر وهم اکنون از شما دو نف دانستينمخوب را  ير مرد جاهل است که وضوين پياست ا
 آموخت.

ر اسالم به از دستو را او ياطالعينکردند و ب انتقاد مردر يهما السالم به پين عليحسن
ت يمنام حکَ را باطل نخواندند، بلکه ب عملش بودساخته  که ييباره وضو در واوردند يرخش ن
اندند. فهم اوه ب ش رايوضو ينادرست مير مستقيمعطوف ساختند و غ شيوضو به را اوتوجه 
عتراف کرد ش ايبه جهل خو تر مرد با صراحين شد که پيو عاقالنه ا مؤدبن انتقاد اي نتيجه

 .نمود تشکرآنان  از مهر ييح را آموخت و با گشاده رويصح يو وضو
 ود يمطلب سخن گو شدن روشنقت و به منظور يکشف حق زهيانگ بهاگر منتقد فقط 

ت کند يرا رعا اخالق و، اصول ادب ينقد و بررس در وباشد  مستدل وح يانتقادش صح اساس
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بخش مواجه  تيرضا و ب، اغلب با واکنش مطلودينما ادا متيمال و ينرم بارا  شيهاگفتهو 
 .گردديم

راه برطرف  نيا از بخواهد و دانتقاد کن ييجو يو برتر يتفوق طلب زهيانگ بهاگر منتقد 
حترم ت طرف بحث را ميقبول سخنانش وادار سازد و شخصه ب را اوبحث خود غلبه کند و 

 يدفاع با واقع شود طرف بحث ناراحت شده و حالت مطابق وح ينشمرد، هرچند انتقادش صح
 .کوشديمود ده خيمنتقد مقاومت کرده تا قدرت دارد در اثبات عق لابمق در و رديگيم خود به

را  يدمآ ؛بار استانيز وست بلکه مضر يبخش ن ثمر ود يل انتقادها نه تنها مفين قبيا
 در و شوديم يخصومت و دشمن هيما و دزنيهم مبر رامطرود جامعه کرده و روابط دوستانه 

 .دينمايموادار  ييجوامه انتقاز موارد افراد را ب ياپاره
کهن را  يهايدوستز يخصومت آم يهابحث: دفرمايمي السالمهيعل يهادحضرت امام 

 يئات اخالقيسن انتقاد از ين اسالم چنيير آد. ديگشايمرا  ممحک يهاونديو پ برديمان ياز م
در  ي؛ حتاندداشته حذربرن صفت يروان خود را از داشتن ايپ نياء ديشناخته شده است. اول

 گارسازمان کامل يز با ايخصومت آم يهابحثات خاطر نشان شده که ورود در يروا يبعض
 ست.ين
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)ع( از آيات متعدد قرآن مجيد و اخبار اهل بيت عصمت -تعليم و تزکيه، هدف انبياء

تبليغي و مأموريت  ةشود كه پروردگار عالم دو امر مهم را هدف اساسي و برنامچنين استفاده مي
 تعليم و تزكيه. :رسمي فرستادگان خود قرار داده است و آنها عبارتند از

ه الزم تر هستند. تعليم و تزكياين دو در حقيقت در مسير و در طريق يك هدف اساسي
ال انسانيت، ندارند و براي رسيدن به كم ييو ملزوم يكديگرند و به هيچ وجه از يكديگر جدا

السالم قرار  و نيست وگرنه خداوند عالم آنها را برنامه حضرات انبياء عليهمراهي جز اين د
 نمي داد.

ن مجيد تبليغي فرستادگان آسماني است، آنچه از نص قرآ ةمقصود از تعليم كه برنام
ست كه در حقيقت يك چيز امربوط به دو چيز   «َوُيَعل ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ » شوداستفاده مي

 باشد؛ دانش قرآن و راز آفرينش.مي
عبير ديگر تدوم كه برنامه تبليغي و مأموريت حضرات انبياء است تزكيه است، به  ةمرحل

 ودن زمينه است براي بارور شدن اعتقاد و عمل.ممساعد ن
بكارند، نه  ها را با آبياري مرتب، ولي در زمين نامساعدبديهي است كه اگر بهترين تخم

رستادگان آسماني ف ةست كه برناما اند، اينبلكه خود آن تخم را نيز از كف داده تنها نفعي ندارد
 صلي تأمين گردد. باشد و بايد تعليم همراه تزكيه باشد تا هدف اعالوه بر تعليم، تزكيه نيز مي

ه عكس اگر بيماري رواني برطرف نشود، آنچه اسباب هدايت از جهت تعليمي است نتيج
هاي ايشان فرمايد: در دلمنافقين مي ةدربار که شودقرآن مجيد استفاده ميدهد، چنانچه از نص 

فرمايد: افزايد. و نيز ميبيماري است و خدا با فرستادن آيات و اتمام حجت بر بيماريشان مي
ان چيزي ، ولي اين آيات قرآني بر ستمكارفرستاديم  آنچه شفا و رحمت است براي مؤمنين

 .افزايدنمي جز زيان
معاد  و أعليم آيات دو جهت دارد: يكي حكمت كه همان راز آفرينش و مربوط به مبدت

فعل  ندرون، ياااست و ديگري بيان احكام حالل و حرام؛ و تزكيه را نيز در دو مرحله بيرون و 
 اند.و نفس بيان فرموده
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زد، پرهينتزكيه نسبت به افعال عبارتست از ترك گناهان، و تا شخص از كبائر گناهان 
شود و نيز فرمايد: عمل تنها از پرهيزكاران پذيرفته مياعمالش سودي ندهد چنانچه مي

يشانند افرمايد: كساني كه ايمانشان را به ستم نپوشاندند براي ايشان است امنيت و مي
يشانند شان جلوگيري كنند افرمايد: كساني كه از بخل نفسرستگاران. و در جاي ديگر مي

 رستگاران.
اند؛ مؤمن كه فرموده شود كساني كه بخيل باشند از رستگاري بدورند چنانمعلوم ميپس 

د، كمال تر است از كافر سخي، بنابراين تا رذايل اخالقي زدوده نشوبخيل به آتش نزديك
 گردد.انسانيت و نجات حقيقي نصيب نمي

شود يممعلوم  پس از دقت در پيدايش انواع فسادها -کاريهو انواع تبروان سالمي نا
 كند.سببش يك نوع بيماري رواني است كه انسان را وادار به كردار غير انساني مي

حشاء و اعتياد به فها، آلودگيها به انواع بندوباريانواع تبهكاريها، خونريزيها، دزديها، بي
 و ها، خشونتهاها، قساوتييها و جداو برهم خوردن اساس خانواده هرمخّد الكل و مواد

 هاي انساني است.روان و كمبود ارزش ها در اثر ناسالميخودكشي
مراه تن براي حفظ سالمتي تن رعايت اموري چند الزم است از جمله، مواد زائدي كه ه

يرون بدر رحم مادر است و نفعش براي مدتي است كه جنين در رحم مادر بوده و بعد از 
نين جكه بدن  طفل جدا كرد مانند پوست نازكي آمدن، جز زيان سودي ندارد و بايد آنها را از

تن در خطر  را پوشانيده و ناف و پوست نازكي كه در موقع ختنه بايد جدا شود وگرنه سالمت
ت كه در است. همچنين در روان آدمي صفاتي چند در اول تكوين و تعلقش به بدن با او اس

انند جهل قل و شرع مصرف كند ماست و بايد انسان آنها را برطبق دستور ع ييهاآنها حكمت
 شده است. و حرص، بخل، ظلم، عجله، مجادله ... كه به هريك از آنها در قرآن مجيد اشاره

  به درستي که او ستمکار نادان باشد.« ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوالً »
  شد. ه درستي كه انسان بسيار حريص آفريدهب «انَّ اْلِإْنساَن ُخِلَق َهُلوعًا»
 انسان از شتاب آفريده شد. «ِلَق اْلِإنَساُن ِمْن َعَجل  خُ »
و نيز به اوصاف . تر استآدمي از همه آفريدگان جدل كننده « َكانَ اْلِإنَسانُ َأْكَثرَ َشْيء  َجَدالً »

يؤوس: بسيار نااميد  ، قتور: بسيار بخيل ، كفور: بسيار ناسپاسمانند  نيز ياد فرمودهديگر  ةرذيل
 مثالً  .عجول: بسيار شتابنده، كه بايد هريك را در موردش صرف كند ،سيار ناشكيباجزوع: ب، 

در مواردي كه شرع مقدس مصرف در آن را نهي كرده، بخيل باشد و حتي  ،صفت بخل به مال
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ست كه حتي ا جا و در راه حرام مصرف نكند، و بخل به وقت آنييك درهم از مالش را نيز ب
حرام صرف نكند. پس بايد در صرف مال و عمرش نسبت به غير  يك آن از عمرش را نيز در

 رضاي حق بخيل باشد و در راه خشنودي حق تعالي سخي.
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نه چيزي  ،هاي رواني و تحصيل قلب سالمبيماري ةمعالج -مطه ر بيماريهاي دل ايمان ،

دست آوردنش ه براي ب و چون .نظر نمايد است كه عاقل آن را آسان بگيرد و يا از آن صرف
ها بگذرد نبايد دست از آن بردارد، بايد زحمت بكشد و جهاد با نفس نمايد و از بعضي خوشي

انسانيت است توجه كند تا  ةآن نيز كه براي زندگي پاكيز ةبلكه به فوايد بزرگ و مقامات عالي
 ها راحت گردد.رنجها آسان و سختي

برد يل امن و خشنودي از پروردگارش بسر مصاحب قلب سليم تا در دنيا است با كما
رگذشت به يك دو رنجهاي عالم مادي را به لذايذ روحاني جبران كند، و وقتي كه از اين عالم 

 زندگي سراسر خوشي و سرور نائل گردد.
مغز رت بياي دستورات قرآن مجيد ظاهرًا عمل كرده و به صوبعضي از مسلمانان به پاره

ب سليم اند و خود را صاحب قلاير دستورات قرآن را ناديده گرفتهو جان آن قناعت، و س
رباره كفار دهايي كه براي بيماران رواني است ها و عقوبتكه آن عذاب دانند به خيال اينمي

 مانند.است، از اين جهت مغرور گشته در جهل مركب مي
 ،ر استا همان كفكنند بيماري رواني تنهسبب اين پندار نادرست اين است كه خيال مي

 آنها است. ةغافل از اين كه بيماري رواني بسيار است و كفر نيز از جمل
به كوري و  يرهايي دارد كه قرآن مجيد از آن تعبدلي كه خالي از نور ايمان باشد بيماري

ز گفتن كري و گنگي نموده است، يعني گوش دلشان از شنيدن حق كر است، و زبان دلشان ا
و نيز   .«ْرِجُعونَ ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل يَ »:دلشان از ديدن حق كور استحق گنگ، و چشم 

ي َهـِذِه َأْعَمى َفُهَو فِ َوَمن َكاَن »:ايشان روز قيامت هم مانند دنيا كور خواهد شد ةفرمايد: ديدمي

ها ها مانند درونرونبشود كه روز قيامت از اين آيه و آيات ديگر معلوم مي . «ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى
 خواهند شد.

بيند در آخرت نيز نعمت هاي الهي را دل نمي ةپس كسي كه در دنيا آيات حق را به ديد
فردا نغمات الهي را نخواهد  ،نخواهد ديد، و كسي كه گوش دلش از شنيدن حق كر است

َفُطِبَع »: هر شدهُم،  «ِفي ُقُلوِبِهم مََّرضٌ »: شنيد. قرآن مجيد چنين دلهاي خالي از ايمان را بيمار
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َبْل َراَن َعَلى  اَكلَّ»: چرك شده يا زنگ زدهو   «َأْم َعَلى ُقُلوب  َأْقَفاُلَها»:بسته شده ،«  َعَلى ُقُلوِبِهمْ 

ُأْوَلـِئَك »:تر از آنها دانسته استو ايشان را در رديف جانوران و پست  «ُقُلوِبِهم مَّا َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

 .«َبْل ُهْم َأَضلُّ َكاأَلْنَعاِم 
بيند و بشنود و خداوند متعال بشر را به دادن قوا و استعدادي كه بتواند با آنها حق را ب

انسانيت محروم،  بپذيرد بر ساير مخلوقات برتري داده، كساني كه اين قوا را هدر دهند از مقام
ه اگر كه است و در همان حد حيوانيت باقي هستند. در دعاي حضرت سجاد عليه السالم آمد

ا بجاي رهايش را صرف كند ليكن شكر او بشر خدا را نشناسد و او را منعم نداند و نعمت
و نيز قرآن  .ستهر آينه از مقام شامخ انسانيت بيرون و در حد حيوانات قرار گرفته ا ،نياورد

مردگانند  ي كهتواني سخن حق را به كسانفرمايد: تو نميمجيد ايشان را مردگان ياد كرده و مي
 بشنواني.

وري كه طغذاي مناسب براي بدن است، همان  ةبايد دانست كه ايمان، روان را به منزل
افتند و باالخره بدن نرسد قواي نباتي و حيواني ضعيف شده و از كار مي مناسب بهغذاي اگر 

ز اهاي رواني، جهت انسانيتش ضعيف شده و بيماري ةميرد، روان نيز در نتيجشخص مي
ه هالكت هميشگي بهره گشته تا جايي كه از مقام انسانيت افتاده و بندگي پاكيزه و روحاني بيز

 شود.و مرگ جاوداني مبتال مي
ميشه در د اهل ايمان در هر دو سرا در زندگي پاكيزه، و هييگواگر كسي گويد شما مي

دبختي نفس و بنعمت و خوشبختي و سرور است و جز او هميشه در رنج و بال و اسير هواي 
ها نجها و سختيربينيم كه در دنيا گرفتار انواع و اندوه است، ما بسياري از اهل ايمان را مي

ست ا پاسخ اين برند.بينيم كه در خوشي و كامراني بسر ميايمانها را ميهستند و بسياري از بي
هرچه رنج و  ندهد وها و اندوه عالم طبيعت را به گلزار دل خويش راه كه اهل ايمان ناراحتي

مني و ايشانند براي ايشان است اي :فرمايدسختي بيند به جانش آفتي نرسد، و قرآن مجيد هم مي
 راه يافتگان.

مي و جز خشنودي پروردگارش ندارد كه دچار ناكا ييمرد مؤمن واقعي در دنيا آرزو
مهرباني  حكمت ونامرادي گردد، خدا را سرپرست خود و ديگران دانسته و او را به قدرت و 

وار دچار اضطراب پذيرفته، دل او در برابر پيشامدهاي ناگي شناخته و خود را بنده و او را مول
 پش نخواهد شد.تو 
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بريد و مي فرمايد: اي اهل ايمان اگر شما در دنيا رنجخداوند متعال در سوره نساء مي
شما اميد به خدا  با اين تفاوت كه ند،تبرند و ناراحايمانان نيز مانند شما رنج ميناراحتيد بي

ن َتُكوُنوْا َتْأَلُموَن إِ » :داريد ليكن ايشان اميدي ندارند و در ظلمت نااميدي و سرگرداني گرفتارند

ايمان در دنيا ظاهرًا خوش است اگر بي  .«ُجوَنَفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلموَن َوَتْرُجوَن ِمَن الّلِه َما اَل َيرْ 
يش پايان دارد و او به صد يك آرزوهاش در اضطراب است، زيرا بشر آرزوهاي بيباطن
ا است سوزد، و نيز آنچه را دارست كه هميشه در آتش محروميت و سختي ميا رسد ايننمي

ال آن هاي دنيا در معرض فنا است، با مرگ شخص يا زوييترسد زيرا دارااز زوال آن مي
 افتد. ييبين ايشان جدا ،نعمت

تب توحيد و همانا يقين به مرا، هاي دل است پاكي از بيماري ةمراد از ايماني كه وسيل
دست هر كه  خدا دانست و آنچه در ةكسي كه به نور يقين، خود و ديگران را بند. معاد است 

 همه را مال خدا ديد و دانست كه بازگشت همه به سوي اوست، براي اين شخص ،هست
رود. پس ها از بين ميدارد زيرا با تابش نور يقين، ظلمت اين بيماريرواني موردي ن بيمارِي

ساس دنيا و آخرت، تحصيل كمال يقين را كه اسعادت بايد طالب قلب سليم و خواستار 
 هاي خويش مقدم دارد.هاي رواني است بر ساير خواستهبيماري ةاعتقادات و چار
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 26تار گف
 

هاي رواني در زندگي بشر يكي از بيماري -در بدنروحي  هايعقدهها وتأثير نگراني
كساني كه بر اثر اين بيماريها نگران و مضطربند و از احساس . بزرگترين عوامل بدبختي است 

اگر به فكر درمان خويش نباشند و خود را از فشارهاي  برند،آن حاالت رواني همواره رنج مي
گي برايشان تلخ و غيرقابل تحمل خواهد بود و زند ،سنگين و طاقت فرساي روحي نرهانند

 ست سرانجام به عوارض گوناگون دچار شوند.ا ممكن
يك بر  نفس و بدن آدمي به قدري با يكديگر مرتبط و متحدند كه حاالت نيك و بد هر

ست. بدن اديگري مؤثر است، و اين مطلب مورد قبول تمام دانشمندان ديروز و امروز جهان 
ه دچار حاالت روان است و روان نيز تحت تأثير حاالت بدن است. كسي ك آدمي تحت تأثير

ه آن خواه ناخوا، برد خاطر است و در ضمير خود از احساس آن رنج مي شنگراني و تشوي
عتدال اگذارد و بدن او را از مسير صحت و حاالت رواني آثار نامطلوبي روي جسم وي مي

 كند.منحرف مي
هاي بدن ندان جهان ثابت شده است كه يك قسمت از بيماريدانشمدر تحقيقات علمي

يماران ببراي درمان اساسي اين قبيل  .هاي رواني است هاي روحي و نگرانيناشي از عقده
ها ا نگرانيب ،ييبايد در درجه اول به ريشه مرض توجه كرد و قبل از معالجات پزشكي و دارو

 خاطر بيمار برطرف نمود. ةاز صفحهاي جان مبارزه كرد و آنها را قرارييو ب
جه كامل به موجب رواياتي كه رسيده اولياي بزرگ اسالم به اين امر مهم بهداشتي تو

هاي ها و ساير بيماريها، ترسها، عقدهاند كه نگرانيداشته و به پيروان خود خاطر نشان ساخته
 ويراني زندگي است. ةرواني، باعث بيماري جسم و ماي

آتش اندوه و غم  «َاْلَهمُّ ُيِذيُب اْلَجَسَد»حضرت علي عليه السالم است كه:  از فرمايشات
 كند.د و مانند فلز مذابي آب ميزادگبدن آدمي را مي

كند و در جواني او را فرسوده اثر اندوه و غم انسان نيرومند را ناتوان مي« اْلَهمُّ ِنْصفُ اْلَهَرمِ »
 سازد.و نيمه پير مي
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يش خاطر كسي كه گرفتار ترس و وحشت است در زندگي آسا «ال َعْيَش َلهُ َاْلخاِئُف » 
 ندارد.
زند و بدن آدمي را ويران اندوه و غم تعادل جسم را برهم مي «اْلَجَسَد ْهِدمُ يَ َاْلُحْزُن »

 سازد.مي
ين كه باعث هاي رواني عالوه بر اها و ساير بيماريها، ترسها، نگرانينتيجه آن كه غصه

ا از صراط گذارد و مزاج ردر بدن نيز آثار نامطلوبي مي، ل فكر و تشويش خاطر است اختال
 گردد.هاي مختلفي ميمستقيم صحت و اعتدال منحرف كرده و منشأ بيماري

هاي اريهاي دروني و ساير بيمها و عقدهنگراني  -محاسبه نفس و زدودن خاطرات تيره
 .ير هستنداز نظر ديني و علمي درمان پذ ،وان استرواني كه سبب رنجهاي گوناگون جسم و ر

ي درمان كرده و توانند خود را در پرتو اراده محكم و تصميم قطعمبتاليان به اين بيماريها مي
ها و افكار پليد تطهير كنند و هاي خود خاتمه دهند. بايد اينان دل خود را از ناپاكيبه ناراحتي

اياي خاطر بشويند، و در عوض خود را به سج ةصفحتيرگيهاي بدبيني و بدخواهي را از 
 ست.ااين برنامه هدف تربيتي مكتب مقدس اسالم  ؛اخالقي و ملكات پسنديده بيارايند

ي دچار اگر به مصيبت ،فرمايد: اهل ايمان در همه حاالت آزاد استمي )ع(حضرت صادق
شود، ستم  مان اگر اسيرخورد. اهل ايشود صبر كند و اگر گرفتار هجوم بال گردد شكست نمي

ت يوسف به سختي مبدل گردد باز هم آزاد است، چنان كه به روح پاك حضر شآسايش و بيند
گير آن مرد عليه السالم آسيبي نرسيد. با آن كه زندان، وحشت حبس و مصائب ديگري كه دامن
به اوج  د والهي شد به روح آزاد او آسيبي نرسيد و خداوند متعال سرانجام بر او منت نها

 عظمت و اقتدارش رسانيد.
 امات. هاي روحي و نگراني ها در مكتب روانشناسي تنها متكي به علم اسدرمان عقده

افذ ايمان در ، و دانشمندان جهان به اثر ناست در مكتب روحاني اسالم متكي به علم و ايمان
 هاي رواني اعتراف دارند.عالج بيماري

تجزيه  نفس و ةهاي رواني از نظر علمي و ديني محاسباولين و مهمترين درمان بيماري
نشود  و تحليل حاالت روحي و شناختن علل واقعي است، زيرا اگر علت واقعي مرض معلوم

 درمان اساسي آن ميسر نخواهد شد.
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هاي مهم درماني كه در طب جديد نصيب پزشكان شده مديون يك قسمت از پيروزي
و طبيب  بيماري را در زواياي تاريك بدن تعيين كردهوسايل دقيق و حساسي است كه منشأ 

 كند.مي ييرا به علت واقعي آن مرض جسمي رهنما
اي هبزرگان گويند كسي كه گرفتار بيماري رواني است براي نجات خود بايد پروند

يكي كه عقل محاكمه نمايد. بايد آن خاطرات تيره و تار ةتشكيل دهد و خود را در محكم
 ند و باعث تشويش انسان است، روشن شود و اگر آن خاطرات كه بطوركمي ييخودنما

ا ردورنماي وحشت زايي باعث نگراني است روشن نشود و آن خياالت مبهمي كه صاحبش 
كن نخواهد كند از ابهام بيرون نيايد، رفع مرض مماي تهديد ميپيوسته به خطرات ناشناخته

 شد.
نظم و حساب دمي خودسرانه و بيآر طاخ ةهاي سركشي كه در صفحتا آن انديشه

ت ابرهاي تازند با محاسبه جدي و دقيق مهار نگردند، و خالصه آن مطالب كلي كه از پشمي
و تحليل  كنند به محيط روشن ذهن نيايند و با دقت تجزيهمي ييتيره تصور و خيال خودنما

 نشوند، بيماري دروني برطرف نخواهد شد.
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در بين ملل و اقوام مختلف جهان بعضي از چيزها شوم   -شومي و فال بدبا مبارزه 

زنند؛ مانند نحوست سيزده نزد بسياري از ملل، يا صداي شناخته شده و مردم به آنها فال بد مي
كالغ نزد عربها، يا خواندن جغد نزد ايرانيها. كساني كه به فال بد عقيده دارند اگر در معرض 

 گردند.خود را گم كرده و دچار نگراني و تشويش خاطر ميآن قرار گيرند 
دست داده،  گاهي بعضي از اين افراد بر اثر فال بد چنان شخصيت و اطمينان خاطر را از

وحي بسر رشوند كه زندگي بر آنان تلخ و ناگوار شده گاهي يك عمر در رنج آزرده خاطر مي
 برند.مي

و تشويش  رند يكي از عوامل مهم ايجاد نگرانيفال بد براي كساني كه به آن عقيده دا
ول خاطر است و اهميت آن به اختالف موارد و درجات شدت و ضعف نگراني و همچنين ط

اهي يك گهاي فال بد صاحبش را چند روز يا چند ماه و مدت تفاوت دارد. بعضي از نگراني
 كند.عمر دچار ناراحتي مي

ك آفت يته و پرداخته جهل بشر است و آن را دانشمندان عقيده دارند كه فال بد ساخ
ر مردم خاط ةدانند. فال بد يك نوع تلقين رنج آوري است كه صفححقيقي و خطر واقعي نمي

 كند و شومي آن جز ناراحتي و نگراني چيز ديگري نيست.ضعيف و جاهل را تيره مي
د شد و اين آن معتقولي اگر كسي به ، شناسند پيشوايان مذهبي براي فال بد واقعيتي نمي

ديهي است بدچار نگراني و اضطراب خواهد شد. ، امر غير واقعي را مهم و حقيقي تلقي كرد 
در  ييرهاتواند منشأ بيماريها و ضركه اين نگراني و اضطراب يك واقعيت رواني است و مي

 «.فال بد يك امر واقعي نيست» فرمايد: مي )ع(جسم و جان گردد. حضرت علي
دارد و آيد در نظام خلقت علل منظميگواري كه در بعضي مواقع پيش ميحوادث نا

اي دن پارهمربوط به فال بد نيست. اخالق زشت و رفتار ناپسند مردم است كه موجب پديد آم
 گذارند.آن را به حساب فال بد مي لگردد و جهااز حوادث نامطلوبي مي

مختصر با عبارت كوتاهي  ةقص قرآن شريف اين مطلب مهم رواني را در ضمن شرح يك
دعوت و چند نفر از رجال الهي براي  :بيان فرموده استاز سورة يس  19و  18آيات ر د
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متهم كردند و به اين هم  يياي بپاخاستند. مردم نادان ايشان را به دروغ گوتربيت مردم قريه
َقاُلوا َطاِئُرُكْم »فال بد گرفتيم. را به ه ما شما گفتند به درستي ك «َقاُلوا ِإنَّا َتَطيَّْرَنا ِبُكمْ »: قانع نشدند

شما با شماست؛ يعني شومي و نحوست در رجال الهي گفتند منشأ شومي« َمَعُكْم َأِئن ُذك ْرُتم
ضمير شما و در اخالق بد و رفتار ناپسند شما، در عقايد باطل و افكار منحرف خود شماست 

 را اصالح كنيد. اگر خواهيد از اين شومي خالص شويد خود
و تشويش  كساني كه به فال بد عقيده دارند اگر در معرض آن قرار گيرند دچار نگراني

روح  آورد كه موجب ناراحتياي بوجود ميشوند و اين اضطراب در ضميرشان عقدهخاطر مي
طر و تشويش خا ناراحتي فكر ةهاي رواني نه تنها ماين كه قباًل ذكر شد اين عقدهاچن .گرددمي

 تواند منشأ بيماريهاي مختلفي گردد.گذارد و مياست، بلكه در بدن نيز اثر مي
ه اوهام به پنا ،توانست علل حوادث عالم را درك كندروزگاري كه بشر جاهل بود و نمي

هاي مكرر گفت. يكي از آن اوهام فال بد است كه بر اثر تلقينمي رفت و سخن خرافي مي
ردم به آن مهاي سابق به نسل بعد منتقل شد و امروز هم بعضي از در قرنهاي متمادي از نسل

 گردند.كسي يا چيزي فال بد زنند دچار تشويش خاطر مي ةعقيده دارند و اگر دربار
سبت به قبول بايد به چنين بيماران گفت فال بد واقعيتي ندارد. ليكن حاالت روحي شما ن

صونيد؛ و اگر مگر آن را قبول نكنيد از نگراني يا رد آن يك امر واقعي است. شما هستيد كه ا
افروزيد ي ميدر باطن خويش آتش، واقعي را حقيقي تلقي كنيد  آن را بپذيريد و اين امر غير

ك امر واقعي يكه بايد در آن آتش بسوزيد و جسم و جان خويشتن را تباه كنيد. بنابراين فال 
به نفس  مادشهامت و شجاعت و اعت ااگر ب نيست ولي طرز تفكر ما نسبت بدانها اهميت دارد؛

دان دهيم و ضرري عايد جسم و جان ما نخواهد شد ليكن اگر بدانها مي ،با آنها روبرو شويم
ده و سالمت در اندك مدتي بر اعصاب و شخصيت ما غلبه كر، خود را فرمانبردار آنها سازيم 

 سازند.جسمي و روحي ما را مختل مي
مي سخن ياي بزرگ اسالم براي نگراني مردم با همين منطق علدر چهارده قرن قبل اول

تحليل  شدند، تجزيه وگفته و حاالت روحي كساني را كه بر اثر فال بد دچار اضطراب مي
 اند.كرده

به شخصي فرمود: قوت و ضعف فال بد در روان تو با وضع روحي  )ع(حضرت صادق
اچيز بگيري اثر آن نيز در تو سست و ناچيز را سست و ن ات بستگي دارد، اگر آنو عقيده قلبي

اثر آن نيز در تو شديد و مهم خواهد شد.  ،را مهم و مؤثر تلقي كني خواهد بود؛ ولي اگر آن
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براساس علم سخن گفته و در بيان خود به منطق  )ع(بينيم كه در اين حديث حضرت صادقمي
 روانشناسي تكيه فرموده است. علمي
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 28گفتار 

 
دانشمندان روانشناس اگر بتوانند با منطق علمي و   -درمان بيماري روانيايمان در  نقش

اساس بودن فال بد را به او بفهمانند و روح وي را از عقلي بر احساس بيمار غلبه كنند و بي
 بدون ترديد بيمار درمان شده و اضطراب نفس جاي خود را به ،اين قيد و بند واهي برهانند

 آرامش ضمير و اطمينان خاطر خواهد داد.
د كه شود. زيرا كساني هستنولي چنين موفقيت درخشاني همه جا نصيب روانشناس نمي

ذ كرده است، و به فال بد چنان گرفتار و پاي بندند كه اين عقيده باطل در اعماق جانشان نفو
د و از نگراني ا تأثير نمايهيچ روانشناس زبردستي قادر نيست با منطق عقل و استدالل در آنه

 و رنجهاي روحي، آزادشان گرداند.
ه کت، بلهاي روحي تنها متكي به علم نيسمكتب ديني براي درمان نگراني و ساير بيماري

رمان بيماري روحي دكند. اثر ايمان براي تسكين خاطر و در اين راه از نيروي ايمان نيز استفاده مي
 تر است.ثمربخش به مراتب از منطق علم مهمتر و

هاي رواني موقعي كه يك فرد با ايمان دچار نگراني فال بد باشد و يا به ساير بيماري
شوند؛ يكي منطق علمي پيشوايان روحاني اسالم براي درمان او از دو راه وارد مي ،مبتال گردد

تي دانسته اپرسدين اسالم اعتقاد به فال بد را منافي با اساس يكتاست و ديگري منطق ايمان. 
طَِّيَرُة َال»فرمايد: مي )ص(. حضرت رسول اكرمهاي شرك شناخته استو آن را يكي از شاخه

ا منشأ اثر ريعني كسي كه در نظام عالم فال بد  .شرك به خداوند بزرگ است ،فال بد« ِشركُ 
 نْ َم» د:فرمايمي خير و شر داند، در مقام توحيد افعالي براي خدا شريكي قرار داده است. و نيز

رود برگردد و از ز راهي كه مياكسي كه به علت فال بد  «َكرَ شْ اَ  دْ َقفَ  هِ تِ حاجَ  نْ َع هُ رَ يَ الطِّ  هُ تَ ْعجَ رَ 
 است. اي كه گرفته منصرف شود، با اين عمل براي خدا شريكي قرار دادهتصميم عاقالنه

ي ير واقعي نيست. جابد يك ام يعني فال «َالطَِّيَرُه َلْيَسْت ِبَحق ّ »فرمايد: )ع( ميحضرت علي
مان استفاده كرده كه بيمار با منطق علمي قانع نشود، پيشواي اسالم براي درمان او از نيروي اي

ن خارج گويد: متوجه باش كه تو با اعتقاد به فال بد خويشتن را از صف موحديبه او مي
 ،بداني ظام خلقت مؤثربه هوش باش كه اگر فال بد را كه ساخته جهل بشر است در نكني. مي

 اي.براي خداوند متعال شريكي قرار داده
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واري كه ترسي و از حوادث مجهول ناگگويد: اگر از فال بد ميپيشواي اسالم به او مي
استمداد كن.  گذرد، هراس داري به پناه خداوند برو، خود را بدو بسپار و از اوبه خاطرت مي

آدمي را در  را بگرداند و ييتواند هر حادثه و بالمياوست حافظ و نگهدار واقعي. اوست كه 
 حمايت خود از هر خطر حفظ نمايد.

كند: پروردگارا از ضمن مناجات با خداي خويش چنين عرض مي )ع(حضرت رضا
وظ كنم به تو ملتجي هستم مرا از خطر آن محفبدي كه در ضمير خود احساس مي ةخاطر
 بدار.

اي است ه وسيلهخدا و استمداد از نيروي اليزال الهي، يگانبراي افراد با ايمان توجه به 
آيد، منطق  كه منطق علم از عالج بيماري روحي عاجز ييبراي نجات از بيماريهاي رواني. جا

  «ِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ َأاَل ِبِذكْ »ايمان آن را درمان كند و روح خودباخته را مطمئن و آرام سازد.
ات براي نج ،گويند: كسي كه گرفتار بيماري روحي استد بزرگان ميكه ذكر ش چنان

كمه عقل محا ةاي تشكيل دهد و خود را در محكمخويش از اين بيماري براي خود پرونده
 نمايد.

آنها،  عيوب و نوشتن اولياء بزرگ اسالم نيز رسيدگي به حساب نفس، احصاء نقايص و
ي اخالقي هاي نيك و بد را براي درمان بيمارشههمچنين بررسي آرزوهاي دل و شناختن اندي

 اند.و روحي به پيروان خود دستور داده
در نظرها  فرمايد: انسان عاقل بايد خويشتن را در امور ديني خود،مي )ع(حضرت علي

و آراء خود، در خلقيات و ملكات خود، در آداب و طرز معاشرت خود، با شمارش صحيح 
كسي كه به  )ع( فرمود:حضرت علي .نمودن قبايح فعاليت نمايداحصاء كند و براي برطرف 

عيوب و نقائص خويش آگاه شود و از گناهان خود مطلع به حساب نفس خود رسيدگي كند، 
تواند خود را درمان كند و گناهان را ترك گويد و عيوب گردد، در اين موقع است كه مي

برد حساب نفس خود رسيدگي كند سود ميخويش را اصالح نمايد. و نيز فرموده: كسي كه به 
هاي بيماري بردن به ريشهمحاسبه نفس پي ةكه در اين كار غفلت نمايد زيان بيند. نتيج و آن

گشايد و از نگراني مبهمي كه هر لحظه هاي روحي را مياست و اين خود بسياري از عقده
ست كه راه درمان و اصالح ا آنرهاند ولي درمان صحيح  و چاره كامل آن، نمايد، ميتهديد مي

چنين  )ص(اقدام كند. خداوند متعال در قرآن مجيد به حضرت رسول اكرم را بشناسد و عماًل
يعني سيئه و بدي را با نيكي و عمل پسنديده   «اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن السَّي َئَة » دستور داده است: 
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را همه جا بكار بندند و هر زشتي و بدي را  اگر مردم اين برنامه سعادت بخش برطرف نما.
مثاًل اگر ستم را با عدل، غضب را با حلم، نقص را با كمال، و هر  ،به نيكي برطرف كنند

 جامعه به كمال اليق انساني نائل خواهد آمد. ،اي برطرف نمايندناپسندي را با عمل پسنديده
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    29گفتار 

 
كه در پرورش صحيح كودك بايد ترين اصلي مهم - فطرتبا  يتربيت هماهنگي برنامه

هاي تربيت با قوانين طبيعت است. پدران و مادران موظفند كه مراعات شود، هماهنگي برنامه
غذاي  در راه پرورش كودك پا به پاي فطرت راه روند و طفل را براساس آن تربيت كنند؛ مثاًل

دن متفاوت است. الزم است مربي در ييز رودن دندانها و بعد اييمناسب با طبع طفل قبل از رو
كودك را با موازين  ييتغذيه و مواد غذايي طفل از اين قانون خلقت پيروي كند و مواد غذا

 طبيعي و تكامل تدريجي وي منطبق نمايد.
تي خود مربي بايد برنامه تربي عشق و عالقه به بازي از خواهشهاي فطري كودك است.

خطري را در برنامه هاي سالم و بيفطري هماهنگ كند و بازي را با اين خواسته طبيعي و
 تربيت كودك قرار دهد.

ه ترين فطريات كودك است، اين غريزه در پرتو يك سلسلجنسي يكي از مهم ةغريز
ه ايام بلوغ پيمايد و تا رسيدن بقوانين و مقررات دقيق طبيعي راه رشد و تكامل خود را مي

 نمايد.خلقت است، قدم به قدم طي ميمنازلي را كه طبق برنامه 
ردند، براي اين كه كودكان دچار انحراف جنسي نشوند و با صفت عالي عفت آراسته گ

ود را از خفرزندان  ،تربيتي خود كه هماهنگ فطرت باشد ةالزم است پدران و مادران با برنام
بري ادت بخش رهلحاظ غريزه جنسي تحت مراقبت قرار دهند، و آنان را به راه صحيح و سع

 از لحاظ جسمي و روحي مافوق تصور است. نمايند، زيرا كه ضررهاي بلوغ زودرس
عني ي ،سنين بين شش و دوازده، از لحاظ تمايل جنسي متوقف استدر پيشرفت اطفال 

هايي بتدر اين دوران بين پسران و دختران يا اطفال هم جنس مح .يك دوران اختفاء است
نسي به جباشد. اما نيروي محرك غريزه هيچگونه بستگي شهواني نمي شود كه دارايپيدا مي

ن آتش در شود و قبل از رسيدن به بلوغ ايخصوص در زمان بلوغ، بيش از هر زمان بيدار مي
ظاهر خود مولي از زمان بلوغ به بعد تمام  ،عين حال كه روشن است زير خاكستر پنهان است

 ته قابل مالحظه است:سازد. در اينجا سه نكرا نمايان مي
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ي جنسي يك دوران مخصوص ةكه دوران سنين شش تا دوازده از نظر غريز آن -اول 
 است.

نهان است كه در اين دوره غريزه جنسي مانند آتشي است كه در زير خاكستر پ آن -دوم 
 رود.و در زمان بلوغ اين خاكستر كنار مي

زده بايد جنسي بين سنين شش تا دوا ةكه از نظر قانون طبيعت و فطرت، غريز آن -سوم 
 در حال اختفاء باشد.

 ،وازدهتربيت در راه پرورش صحيح غريزه جنسي كودكان سنين شش تا د ةبهترين برنام
ختفاء ااي است كه با اختفاء تمايل جنسي هماهنگ باشد و شرايط پرورش كودك به برنامه

 اين غريزه ياري كند.
ده و به منظور تا قبل از بلوغ را مورد توجه قرار داال ساسالم برنامه تربيت كودكان شش 

ود آموخته م را به پيروان خزپرورش صحيح غريزه جنسي آنها و ايجاد ملكه عفت، تعاليم ال
 است.

كه باعث  اسالم كودكان از شش سال به باال را تا قبل از بلوغ از هرگونه عمل مهيجي
يط مساعد به دران و مادران را براي ايجاد محتحريك تمايل جنسي باشد، دور نگاه داشته و پ

وايات بسيار و در اين باره اخبار و ر جهت پنهان داشتن غريزه جنسي آنان مكلف نموده است،
 رسيده است.

فرمود: بستر خواب پسربچه با پسربچه، و پسربچه با مي )ص(حضرت رسول اكرم
وقتي فرمايد: جدا شوند. و نيز مي دختربچه، و دختربچه با دختربچه بايد در ده سالگي از هم

ر عليه . و حضرت باقكه فرزندان شما هفت ساله شدند، بستر خواب آنها را از هم جدا كنيد
طرت اين است ففرمايد: بستر خواب پسر ده ساله را بايد از زنها جدا كنيد. قانون السالم مي

اشد. اسالم فاء و خاموشي بجنسي كودكان سنين شش تا زمان بلوغ بايد در حال اخت ةكه غريز
واب كودكان خبرنامه تربيت خود را با قانون فطرت هماهنگ كرده و دستور داده است كه بستر 

ه جنسي از شش سال به باال بايد مستقل باشد تا از راه تماس بدني موجبات تحريك غريز
 فراهم نشود.

د و همچنين زنها بچه نبوس بچه شش ساله را پسر فرموده: دختر )ص(حضرت رسول اكرم

و حضرت رضا عليه السالم . اي كه سنش از هفت تجاوز كرده خودداري كننداز بوسيدن پسربچه
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تواند او را در آغوش اي كه شش ساله شد مرد نامحرم نبايد او را ببوسد و نميفرموده: دختربچه

 .بگيرد
ر ميزد و دفرموده: سوگند به خدا اگر مردي با همسر خود بيا )ص(حضرت رسول اكرم

شان را بشنود اطاق، كودك بيداري آن دو را در حال آميزش ببيند و سخنان آنها و صداي تنفس

. و رددگهرگز آن كودك رستگار نخواهد شد، پسر باشد يا دختر سرانجام به زناكاري آلوده 
د و بينا ميرو كه كودك مميزي ت ييحضرت باقر عليه السالم فرموده: بپرهيز از مواقعه در جا

 .كند قادر است براي ديگران توصيف و تشريح نمايدچنان كه درك مي رفتارت را آن
نامه جنسي كودك، بر ةاسالم به منظور پيروي از قانون طبيعت و پرورش صحيح غريز

ران، فرزندان تربيت خود را با برنامه فطرت هماهنگ كرده و دستور داده است كه پدران و ماد
اي بيدار شهوت انگيز و شنيدن سخنان مهيج كه عامل مؤثري است برخود را از ديدن مناظر 

انون طبيعت قاي است كه با دارند. بهترين برنامه تربيت برنامهكردن غريزه جنسي، دور نگاه
نهان شدن پوسايل  ن طبيعت پيروي نمايد و عماًلييهماهنگ شده، يعني راه فطرت رود و از آ

 حيط زندگيش فراهم سازد.غريزه جنسي كودك نابالغ را در م
و اولياء  آنها اين هدف اصلي مورد كمال توجه قرار گرفته ةرواياتي كه ذكر شد در هم

رزندان خود فاند كه بايد پدران و مادران كمال مراقبت را در وضع زندگي اسالم دستور داده
 ةن را از كلياعمال كنند و شرايط پنهان نگاهداشتن غريزه جنسي آنان را فراهم سازند و آنا

 عواملي كه باعث تحريك و تهييج شهوت جنسي شود، بركنار نگاه دارند.
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زندگي و روشهاي اخالقي دوران عمر تمام زنان و  ةبرنام  -احترام به شخصيت کودک
هايي است كه در دوران كودكي از پدران و مادران، تربيت ةمردان اجتماع عبارت از مجموع

اند؛ هر نواده و يا از مربيان، در محيط آموزشگاهها و يا محيط جامعه فرا گرفتهدر محيط خا
 دهند و عمالً اند در بزرگسالي از خود بروز ميخوب و بدي كه آنان در ايام طفوليت ياد گرفته

 بندند.بكار مي
حصول م ،به عبارت ديگر وضع روحي و اخالقي و كيفيت رفتار و گفتار مردم هر عصري

دي، پاكي بخوبي و ي تربيتي است كه در دوران كودكي در مغز آنان افشانده شده است. بذرها
 و ناپاكي، قوت و ضعف ملت فردا را بايد در روش تربيت كودكان امروز جستجو كرد.

به  عتمادنفس و همچنين زبوني، فرومايگي، عدم اه ب شخصيت، استقالل اراده و اعتماد
لي كه ريزي شده است. طفدر دامن پدر و آغوش مادر پي از صفاتي است كه اساس آن ،نفس

ترم خانواده در خانواده زبون و پست به بار آمده، كودكي كه پدر و مادر، او را يك عضو مح
 توان از او توقع استقالل و شخصيت داشت.اند در بزرگي نميبه حساب نياورده

جاد ترين عوامل اياساسياحترام به كودك و حسن معاشرت پدر و مادر با او يكي از 

بزرگ را  ةاين برنام )ص(رهبر گرامي اسالم حضرت رسول اكرم شخصيت در كودك است.
دستور داده  در يك عبارت بسيار كوتاهي بيان فرموده و صريحًا اجراي آن را به پيروان خود

كنيد و با آداب و روش پسنديده  رامبه فرزندان خود احت:  «ُنوا آداَبُكمْ سِ حْ اَ  وَ  الَدُكمْ وْ اَ ُموا رِ كْ اَ »است 
 با آنان معاشرت كنيد.

ش عميق و قطعًا بايد به اين آموز ،خواهند فرزندشان با شخصيت ببار آيدكساني كه مي
احترام  نمايند. پدران و مادراني كه فرزندان خود راعمل  (ص)حكيمانه حضرت رسول اكرم

توانند فرزندان ارزنده نمي ،نمايندو تحقير ميكنند و با رفتار زشت و ناپسند آنان را توهين نمي
  و با شخصيت تربيت كنند.
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ن و احترام و تكريم يا توهين و تحقير فرزند منحصر به وضع مخصوصي نيست. پدرا
وناگون آنها را يا به صور گ ،توانند از راههاي مختلفي فرزندان خود را احترام كنندمادران مي

 اهانت نمايند.
ندان ست كه پدران و مادران فرزا پرورش شخصيت و استقالل كودك آنتربيت صحيح و 

نها يك انسان آو بدانند كه طفل  ،خود را بشناسند و ارزش حقيقي آنان را از نظر دور ندارند
ه بايد هاي بزرگ انساني است كاست ولي كوچك و ضعيف و ناتوان، داراي ذخاير و سرمايه

 از قوه به فعليت آيند. آن استعدادهاي دروني شكفته شوند و
هاي فطري آنان يتپدران و مادراني كه در خانواده با فرزندان مهربانند و ميدان را براي فعال

ه رشد معنوي و كودكانشان خيلي زود ب ،كنندآنها را تحقير نمي ةگذارند و كارهاي كودكانباز مي
كنند تار مينواده به خشونت رفگردند، و نيز پدران و مادراني كه در خاشخصيت رواني نائل مي

كان استعدادهاي دروني كود ،كنندو با كارها و سخنان خود محيط وحشت و ترس ايجاد مي
 دارند.خويش را از رشد طبيعي باز مي

ه تو كفرمايد: بايد كه پدر و مادر به فرزند خويش نگويند مي )ص(حضرت رسول اكرم
يت كودك احترامي به شخصتنهايي اهانت و بي سفيهي، پستي، زيرا هر يك از اين كلمات به

 و مانع رشد معنوي و تكامل اوست.
كودك  ست.اتمايل به بازي  ،يكي از غرايز طفل كه خداوند حكيم در باطن او قرار داده

هاي خود سرگرم كند و گاهي با اسباب بازيدود، جست و خيز ميميل به بازي دارد، گاهي مي
آيد باعث اثر مييببرد؛ اين كارها كه به نظر ابتدايي، لغو و ا لذت مياست و از جابجا كردن آنه

تر حكمتكامل جسم و جان اوست. بازي عضالت كودك را نيرومند و استخوان بندي او را م
سازد. ار ميسازد. بازي، قدرت ابتكار كودك را تقويت كرده و استعدادهاي درونيش را آشكمي

 جه مخصوص شده است.در اسالم به بازي كودكان تو
 نَ يتاَب َسْبَع ِسناْلکِ  مُ َََتَعلَّ يَ َو  نَ يَسْبَع ِسن ْلَعبُ يَ ُغالُم لْ اَ»فرمايد: حضرت صادق عليه السالم مي

ي كند و هفت سال خواندن و بايد كودك هفت سال باز «َنيَحراَم َسْبَع ِسناْلَحالَل َو الْ  مُ َََتَعلَّ يَ َو 
 زندگي حالل و حرام را ياد بگيرد. نوشتن بياموزد و هفت سال مقررات

ودك روي كموقعي كه  .يكي از فوايد بازي، تمرين استقالل اراده و احياي حس ابتكار است
كرش مانند فدستگاه  ،سازدزده براي خود اطاقك مي ييكند و يا دست به كار بناخاكها چاه مي

 هاي خود شاداب است.كند و از موفقيتيك مهندس ساختمان كار مي
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خصيت او شكودكي كه رفتار ناپسند دارد بايد پدر و مادر عاقالنه و بدون اين كه به 
توهين از دارند. راه صحيح را به كودك خود نشان دهند و او را از رفتار ناپسند ب ،اهانت كنند

ت اي است كه به شخصياو بزرگترين ضربه ةبه شخصيت كودك و اهانت به كارهاي كودكان

عليه  و پدر و مادر نبايد فرزند خود را مالمت كنند. حضرت علي ،شودروحي او وارد مي
زياده روي در مالمت و سرزنش آتش  «َجاَجاللَّ  َرانَ ينِ  بُّ شُ يَ  اْلَمَلاَمهِ  يْفَراُط فِ َاالِ »فرمايد: السالم مي

 سازد.ور ميلجاجت را شعله
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روي در محبت حقارت، زياده ةش عقديكي از علل پيداي -روي در محبتخطرات زياده
شوند و در نتيجه مورد مهر و نوازش واقع مي هكودكاني كه بيش از اندازنسبت به كودك است. 

آيند، در طول ايام عمر به خصوص در مواقع برخورد با مشكالت لوس و از خودراضي ببار مي

 ،زننداشايستي دست مياعمال ن هو ب گردندزندگي به سختي دچار احساس حقارت و پستي مي
هاي رواني و فشارهاي روحي كار آنان را به ديوانگي يا خودكشي و در بعضي مواقع ناراحتي

 كشاند.مي
محبت در پرورش جان كودك مانند غذا براي پرورش جسم الزم و ضروري است؛ 

ياري رض بسهمانطور كه خودداري از غذا و زياده روي در غذا و مسموم بودن غذا، هريك عوا
ابجا نروي در محبت و محبت  گذارد، همچنين خودداري از محبت و زيادهدر بدن كودك مي

 گذارد.و منحرف كننده، آثار شومي در روان كودك مي
ها ها، محروميتها و بلنديزندگي سرتاسر مبارزه و مشكالت است، در راه زندگي پستي

خوبي  ست كه جسم و جان كودك را بها ها بسيار است. مربي اليق آنها و شكستو ناكامي
 د.و او را براي مبارزه و مقاومت در صحنه پر فشار زندگي مجهز نماي ،پرورش دهد

واب و خهاي بهداشتي و اندازه گيري در غذا و همانطور كه بدن كودك در اثر مراقبت
ري ماگردد و در مقابل گرما و سرما و تشنگي و گرسنگي و بيحركت و ورزش نيرومند مي

گيري ندازهاكند، همچنين روان او نيز در پرتو بهداشت روحي و تعاليم اخالقي و مقاومت مي
ها و ها و محروميتتواند در برابر مصائب و ناكاميدر مهر و محبت و تندي و خشونت مي

 هاي روحي مقاومت كند.شكست
سليم آنها تو شرط  بينند و پدر و مادر بي قيداطفالي كه بيش از اندازه مهر و محبت مي

كتاتور و از پوشند و در نتيجه ديعمل مي ةهاي نيك و بد آنان جامشوند و به تمام خواستهمي
ين ناراحتي آيند، روحي ضعيف و رواني زودرنج دارند و در برابر كوچكترخودراضي به بار مي

 ورند.خشوند؛ آنان خيلي زود در نبردهاي زندگي شكست ميآزرده خاطر و ناراحت مي
بوني و ذلت زرند و در مشكالت زندگي با تمام دوران حيات ناكام و متأّثگروه نازپرور در 

 زنند.كنند و در لحظات سخت نيز دست به خودكشي مينشيني ميعقب
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آوردن كودك از بزرگترين خطاهاي تربيتي است. روي در محبت و لوس بارزياده
 شود بسيار مهم و خطرناك است.ندان ميهايي كه از اين راه دامنگير فرزبدبختي
روي در محبت نسبت ن مقدس اسالم در برنامه تربيت كودك، اولياء اطفال را از زيادهييآ

كنند روي مي و آنان را كه در محبت نسبت به فرزندان زياده ،به فرزندان خويش برحذر داشته
 مورد مالمت قرار داده است.

سبت به ند: بدترين پدران كساني هستند كه در محبت فرمايحضرت باقر عليه السالم مي
وتاهي در انجام و بدترين فرزندان كساني هستند كه در اثر تقصير و ك ،روي كنندفرزندان زياده

 وظايف، پدر را از خود ناراضي كنند.
ناك است، شود، بسيار خطرهايي كه از راه افراط در محبت، دامنگير فرزندان ميبدبختي

 ،كنندفراط مياهت امام باقر عليه السالم پدراني را كه در محبت نسبت به فرزندان به همين ج
 بدترين پدران معرفي نموده است.

ر چيزي خواهد بكند و دست به هطفل فطرتًا مايل است كه آزاد باشد، هر كاري كه مي
او نيك  هاي او نشود. ولي اين كار به صالح او نيست زيرابزند و هيچ كس سد راه خواهش

خواهشهاي  مربي اليق كسي است كه عاقالنهفهمد. شناسد و خير و شر خود را نميو بد را نمي
ح او نيست او با مهرباني انجام دهد و آنچه به صال ،طفل را تعديل كند و آنچه به صالح او است

 ناروايش منع كند. ةرا از اين خواست
شان تنها كودك خود ندارند، هدف بعضي از پدران و مادران كمترين توجهي به تربيت

خويش  خود را تسليم فرزندان هاي آنان است، عمالً راضي كردن آنها و برآوردن خواسته
بداد و هاي خانمان برانداز استتر شده و ريشهكنند؛ اين كودكان رفته رفته خودخواهمي

 خودسري در فكرش محكمتر خواهد شد.
زنند ود ميفرزندان خ ةت، تيشه به ريشستي و موّدصورت دوه اين قبيل پدران و مادران ب

 دهند.و آنان را به راه بدبختي و سيه روزي سوق مي
آيند. اين شوند، لوس و از خودراضي ببار ميكودكاني كه با اين روش مذموم تربيت مي

ك هاي خطرناك رواني است و عوارض بسياري در جسم وجان كودخلق ناپسند از بيماري
 و نتايج شومش از خالل رفتار و گفتار بيمار مشهود است.گذارد مي

 از خودپسندي و  «ْفسِ ِن النَّ ُموِر الرِّضا عَ  االُ َشرُّ»فرمايد: حضرت علي عليه السالم مي
از بدترين بيماريهاي رواني است. طفلي كه در محيط خانواده مستبدانه حكومت  ييخودرضا
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آيد. شوند، خودپسند و از خودراضي ببار ميم او ميكند و پدر و مادر بي قيد و شرط تسليمي
او متوقع است كه تمام مردان مانند پدر و تمام زنان مانند مادر مطيع او شوند و اوامر او را بي 

مورد  ،داشته باشد ييچون و چرا بكار بندند. بديهي است كسي كه از جامعه چنين توقع نابجا
 نفرت و انزجار مردم است.

كسي  «هِ يْ  السَّاِخُطوَن َعلَ َعْن َنْفِسِه َکُثرَ  َيَمْن َرضِ » فرمايد:ادي عليه السالم ميحضرت امام ه
 كه خودپسند و از خودراضي است، غضب كنندگان به وي بسيار خواهند بود.

دليل  ،فرمايد: خودپسندي و از خودراضي بودن هركسحضرت علي عليه السالم مي
 «ِتهِ هاُن ِسخافَ ُبرْ  ِسهِ َنفْ  ِد َعنْ َعْبالْ  ِرضاءُ » نقص و كوتاهي عقل او است.
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كودكاني كه در اثر محبت زياد لوس بار آمده و گرفتار  -کودکتغذيه مناسب روحي 

توانند خويشتن را با قوانين اجتناب ناپذير زندگي منطبق نمي ،خوي پليد خودپسندي هستند
آنان تا پايان عمر به اين بيماري دچارند و از عوارض آن  اكثر ،كنند و بر مشكالت فائق آيند

 برند.رنج مي
نده زشود. طفل يك انسان دانند كه تغذيه كودك از روز اول والدت شروع ميهمه مي

، ولي اي براي حفظ حيات مادي خود غذا الزم دارداست و بديهي است كه هر موجود زنده
فات رورش عادات خوب و بد كه منشأ پيدايش صدانند پبسياري از پدران و مادران نمي

دك است، روي در محبت كه باعث لوس بار آمدن كوو همچنين زياده ،پسنديده و ناپسند است
 شود.از چه زماني شروع مي
تياج كنند طفل يك پاره گوشت زنده است كه تنها به غذا و خواب احكساني تصور مي

در آن  ،ار شودبگذرد تا تدريجًا دستگاه درك او بيددارد و حداقل بايد يك سال از والدت او 
 موقع است كه بايد پدر و مادر به تربيت او شروع كنند.

ي تغذيه ول ،جسم كودك بايد از روز اول والدت شروع شود ةكنند كه تغذيآنان گمان مي
ول ي او مشغسپس پدر و مادر به تربيت روان ،جان او الاقل يك سال از روز والدت او بگذرد

ي هاي اول زندگشوند. چنين تصوري خطاي محض و اشتباهي آشكار است. كودك در هفته
فات ناپسند صگيرد كه اگر آن با سرمايه غرايز و استعدادهاي انعكاسي خود صفاتي را فرا مي

 مانع فراگرفتن صفات پسنديده خواهد شد. ،باشند
 .شوندريزي مين كودك پياروهاي اول زندگي در عادات پسنديده و ناپسند در هفته

ان او نفوذ جصفاتي كه طفل در ايام كودكي فراگرفته و به آنها عادت نموده است، در اعماق 
ر غذاي طور كه پدران و مادران دانا د كند و تغيير آن صفات بسيار مشكل است. همانمي

ه كودك ي بعمل ةكنند و با اندازه گيري صحيح و فواصل معيني طبق برنامكودك مراقبت مي
ده را در روان كنند و صفات حمي رواني او نيز توجه ةبايد از همان روز به تغذي ،دهندغذا مي

 او پرورش دهند.
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هاي طبيعي، تمايل بدون ترديد كودك عالوه بر تمايل به غذا و هوا و ساير نيازمندي
ح در صحي خود با وضع ةفطري به مهر و محبت دارد و بايد اين خواهش طبيعي هم به نوب

 و كودك طبق سنت خلقت و فطرت تربيت شده باشد. ،روان كودك ارضاء شود
بت را در ست كه بدانند مهر و محا دقيق و سنگين پدر و مادر در حسن تربيت آن ةوظيف

زيرا از خود  الزم چه مقدار از آن را اعمال نمايند؛در مورد چه مواردي بايد بكار برند و 
دن، و يا معلول يكي از اين دو امر است: يا محبت بيجا كر ،ودكو لوس بار آمدن ك ييرضا

 در مورد الزم زياده روي در مهر ورزيدن است.
 ،يقش نمايندها را به كودك بياموزند و بر انجام آنها تشوپدران و مادران موظفند خوبي

اين هدف با ه بها را نيز به او بفهمانند و از انجام آنها برحذرش دارند، نيل و همچنين بدي
مقابل  حساب ميسر نيست. كودكي كه از هر جهت خود را آزاد بداند و درمحبت بيجا و بي

ا از بدي اجتناب دهد از پدر و مادر تنها محبت بيند، او نه تنههر كار نيك و بدي كه انجام مي
 هايش نيز مورد تشويق واقع شود.كند، بلكه منتظر است كه بدينمي

هاي پدر بتر محيط خانه ميان اميدواري و ترس واقع شود، به مهر و محطفل بايد همواره د

داند كه در بكودك بايد اين مطلب را  .ض آنان بترسدو مادر  اميدوار باشد و از تندي و تعّر
وبيخ، تشود. خشونت و محبت،  اغماض و انجام كارهاي بد آزاد نيست و از وي مؤاخذه مي

ز اين صفات ر مورد خود الزم است و بايد پدر و مادر هريك ا، هركدام ديياعتناتشويق و بي
ه و ليت كردورا در مورد خود اعمال كنند؛ در چنين شرايطي كودك در خود احساس مسئو

 آيد.لوس و از خودراضي ببار نمي
ا دارند. آنان از پدر و تمام مردم توقعات بيج ،بينندكودكاني كه بيش از اندازه محبت مي

مردم از  ودر محيط خانه و اجتماع، رفتار و گفتارشان مورد تشويق واقع شود منتظرند كه 
يه السالم د. حضرت علي علنهاي نكرده و از كارهاي ناپسندي كه انجام داده تمجيد كننيكي

 ابلهي و حماقت است. ،فرمايد: توقع تمجيد بيجا داشتنمي
و  رهاي زشت خود مسرورآنان كه به كا»فرمايد: خداوند متعال در قرآن مجيد مي

اند تمجيد كنند، اي كه انجام ندادهشادمانند و دوست دارند مردم آنها را با كارهاي پسنديده
 «ستادارند بلكه براي ايشان عذابي دردناك مقرر  ييگمان مبر كه از عذاب الهي رها
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 كترفرمايد: خودپسند و از خودراضي به غضب الهي نزديحضرت علي عليه السالم مي
جدًا اجتناب  ،شداست. اولياء اسالم از هر عملي كه كوچكترين اثر خودپسندي ديده مي

 ند.اظهار تنفر داشت ،زدندكردند و نسبت به كساني كه به اين رفتار زشت دست ميمي
به  هاي اجتماعي اطفال خودپسند و از خودراضي وقتيهاي زندگي و محروميتبدبختي
ايشان با  وارد اجتماع گردند؛ كي را پشت سر گذاشته و عماًلرسد كه ايام كوداوج خود مي

كنند و در خالل كارهاي نادرست و اعمال نامطبوع، خودپسندي خويش را آشكار مي
سازند. حضرت هاي اجتماعي، مراتب انحطاط اخالقي و عدم لياقت خود را ظاهر ميمعاشرت

ست امبتال  ضائيندي و از خودرفرمايد: كسي كه به بيماري خودپسعلي عليه السالم مي
 «.بُ يِ عامَ الْ  هِ يْ لَ عَ  تْ رَ هَ ظَ  هِ سِ فْ نَ  نْ عَ  ىَ ِضرَ  ْنمَ » گردندهاي عيوب در وي آشكار ميزشتي
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 33گفتار 

 
جاي پدران و مادران حساب و بيهاي بيمحبت -اعتماد به نفس و مسؤوليت پذيري

رد كه در تمام دوران زندگي مايه تيره اي براي فرزندان در بردانتايج شوم و ناراحت كننده
شود. يكي ديگر از نتايج شوم زياده روي در محبت، طفيلي بار آمدن روزي و بدبختي آنان مي

 كودك و در هم شكستن اعتماد به نفس و حس استقالل اوست.
جتماع به نفس يكي از بزرگترين اركان سعادت فرد و ا ليت فردي و اعتمادوحس مسئو

هايي كه در اند و پيشرفتهاي درخشاني كه مردان بزرگ جهان بدست آوردهاست. پيروزي
وليت ؤمرهون درك مس ،ون مختلف علمي و اجتماعي و اقتصادي نصيب آنان گرديدهؤش

 هاي پيگير و مداوم آنان بوده است.فردي و اتكاء به فعاليت
رند خود اميدوابراي كساني است كه به فعاليت و كوشش و ممارست  هاي علميموفقيت

تي به چشم هاي روانشناسي و تربيبه نفس كه زبانزد مردم شده و در كتاب و مقصود از اعتماد
ده و مردم اين است كه هر فردي در تأمين سعادت خويش به اراده و عمل خود تكيه كر ،خوردمي

  را تكيه گاه اميد و سعادت خود قرار ندهد.
ويش هر كسي شخصًا خود را مسؤول كارهاي خ ست كها به نفس اين مقصود از اعتماد

وفقيت، پيشرفت و م ةصحت عمل او ماياري و واميدو بداند كه سعي و كوشش او و  ،بشناسد
 .بدبختي و سقوط او است ةو تنبلي و مسامحه كاري و نااميدي و نادرستي عمل ماي

ه به و اين مطلب يك اصل تازه نيست كه بعضي تصور كنند دنياي غرب آن را فهميد
رخشان ن مقدس اسالم در چهارده قرن پيش اين حقيقت دييآ .مردم جهان عرضه داشته است

هايي كه يبا كمال صراحت به مردم آموخته است و پيروز ،را كه راز سعادت و كاميابي است
نفس و  به بزرگ، يعني اعتماد ةدر آن روزگار تاريك نصيب مسلمين شده مرهون اين سرماي

 ردي بوده است.حس مسؤوليت ف
هر  وبه نفس استوار است  اساس تعليم و تربيت اسالم بر مسؤوليت فردي و اعتماد

به  وفردي بايد در راه تأمين سعادت دنيوي و اخروي خويش به شخص خود، به نيت خود 
 عمل خود تكيه كند.
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 ودر اسالم سعادت هر انساني با مسؤوليت فردي و ارزش اعمال او بستگي دارد 
كيفرهاي  وپاداشها  هاوست. خالص ةهاي هر فردي ناشي از سوء نيت و اعمال ناپسنديديبدبخت

ترين مسائل ديني مادي و معنوي مردم تابع اعمال نيك و بد آنها است و اين مطلب از بديهي
 :كنيممي است، در اين باره آيات و اخبار بسيار رسيده است كه ما بعضي از آنها را ذكر

اي را به خداوند متعال بنده:   «ْيَها َما اْكَتَسَبتْ الّلُه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعلَ  اَل ُيَكل فُ »
اپسندش نعمل نيك هركسي به نفع او و عمل  ش،ييكند مگر به قدر توانااي مكلف نميوظيفه

  ويشتن است.خگرو اعمال  هر كسي در:  «َنةٌ يُكلُّ َنْفس  ِبَما َكَسَبْت َرهِ »به ضرر اوست. 
ند و خداو ،عمل هر كسي به خود به خوبي واضح استنتيجه بازگشت از اين دو آيه 

ي مردم را متعال در اين آيات نيك و بد عمل هر كس را عايد خود دانسته و سعادت و بدبخت
ي وليت شخصبه نفس و مسؤ در گرو كارهاي آنها شناخته است. اين معني جامع و كامل اعتماد

ارزش هركس به قدر « َقْدُر الرَُّجِل َعلي َقْدِرِهمَِّتهِ »فرمايد: است. حضرت علي عليه السالم مي
و همت عل ةبه نفس و درج ش شخصيت افراد را بايد در مقدار اعتمادزهمت اوست. يعني ار

 او جستجو كرد.
نسان ا گاه شقاوت و بدبختي، خوددر مكتب اسالم، پايگاه سعادت و خوشبختي و تكيه

ند و تواند در پرتو سعي و كوشش و انجام وظيفه خود را خوشبخت كاست. او است كه مي
لهي گرفتار تواند با سوء نيت و اعمال ناپسند، خويش را به بدبختي و عذاب ااو است كه مي

 سازد.
كه بل ،امر فرموده به نفس نه تنها مردم را به تكيه كردن بر خود اسالم در راه ايجاد اعتماد

ن خود را از آن مذموم شناخته و پيروا، به نفس است  اعتماد به خلق را كه نقطه مقابل اعتماد
نيكي  وفرمايد: به نظر من جميع سعادات برحذر داشته است. حضرت سجاد عليه السالم مي

 ست كه آدمي از آنچه در دست ديگري است قطع طمع و اميد نمايد.ا ها در اين
وشيدن كبه نفس و با تمام نيروهاي شخصي در راه سعادت  عتمادتكيه كردن به خود، ا

شم چاستقالل و موجب عزت نزد خدا و خلق است. برعكس تكيه به ديگران كردن و  ةماي
ي و موجب هاي مادي و معنوسبب محروميت ،طمع به آنها دوختن و به اين و آن اميدوار شدن

ر فرمايد: عزت و شرف مؤمن دمي ذلت نزد خدا و خلق است. حضرت صادق عليه السالم
 ست كه از مردم مأيوس باشد و از آنچه در دست ديگران است قطع اميد كند.ا اين
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و به  افراد زبون و بي همت در كشاكش زندگي و نبردهاي حياتي تاب مقاومت ندارند
به  مادخورند، ولي مردان با همت و افرادي كه به خود متكي هستند و اعتزودي شكست مي

صائب و آالم در نبردهاي زندگي و مبارزات حياتي نيرومندانه مقاومت كرده با م ،فس دارندن
 شوند.سازند و عاقبت پيروز ميمي
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 34گفتار 

 
به نفس از دوران طفوليت  اساس استقالل و اعتماد -احياء استقالل و ابتکار در کودک

به نفس از تربيت غلط دوران  ي و عدم اعتمادو همچنين زبون ،شودريزي ميدر روان كودك پي
به تمام  ،گيرد. پدران و مادراني كه به سعادت واقعي فرزندان عالقه دارندكودكي سرچشمه مي

كنند و از هر عملي كه آنان را بي شخصيت دقائق اعمال خود در راه پرورش كودكان توجه مي
 كنند.جدًا اجتناب مي ،آوردو طفيلي بار مي

ت. ن قرآن شريف و احاديث اسالمي فرزند خوب به ولد صالح تعبير شده اسدر لسا
اگرچه « صالح»جامع  ةپدران و مادران مسلمان مكلفند فرزند خود را شايسته تربيت كنند. كلم

 يك لفظ است ولي تمام صفات پسنديده جسم و جان را در بر دارد.
لح تربيت كنند توانند فرزند صامي ،پدران و مادراني كه خود علمًا و عماًل شايسته هستند

عادات  شود و صفات وزيرا مجموعه رفتار و گفتار پدر و مادر است كه سرمشق كودك مي، 
ناشايست  آيد و اگر بد وسازند، اگر خوب و شايسته باشد كودك نيز صالح بار مياو را مي

ُيْحَفُظ ااَلْطفاُل » فرمايد:يآيد. حضرت باقر عليه السالم مباشد كودك هم بد و ناشايست بار مي

ايستگي پدران مصونيت اطفال از خطرات و انحرافها در پرتو صالحيت و ش «:ِبَصالِح آباِئِهمْ 
 آنها است.

 به نفس است. پدران و يكي از صفات فرزند صالح، حس مسؤوليت شخصي و اعتماد
صحيح  ةرنامبديده را با مادراني كه خود داراي شخصيت و استقالل اراده هستند، اين خوي پسن

 آورند.به نفس بار مي دهند و آنان را مستقل و با اعتماددر كودكان خود پرورش مي
سازد. عشق به دهد و او را نيرومند ميت ميرشد و تكامل طبيعي تدريجًا به كودك قّو

تعداد فطري ته اسو رفته رف ،دارداستقالل او را به بهره برداري از قدرتهاي به دست آمده وا مي
يابد، و مي ييشود و كودك از ذلت زبوني و حقارت رهادر او احياء مي« ابتكار»و « استقالل»

رود و يك حلقه به هر نسبتي كه به نيروي كودك افزوده شود يك قدم در راه استقالل پيش مي
 شكند.از زنجير اتكاء به غير را مي
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اين قانون  بايد از ،به نفس بار آورند پدران و مادراني كه عالقه دارند فرزندان متكي
 ازند.سفطري استفاده كنند و برنامه تربيتي خود را براساس تمايل فطري كودك استوار 

يار خود الزم است پدران و مادران به تناسب تكامل طفل به او آزادي دهند و به اخت
به نفس  تمادو با اعبگذارند كه در ضمن بازي كردن و دويدن قدرت ابتكار خود را احياء كند 
وز نكرده و كودك بار آيد، ولي بايد كمال مراقبت را معمول دارند كه آزادي او از حد الزم تجا

 هاي خود سوء استفاده نكند.از قدرت
دهاي خود را به گذارند تا استعداپدران و مادران دانا به اندازه شايسته كودك را آزاد مي

يت و ش شكفته گردد و در نتيجه يك انسان با شخصفعليت آورد و قدرت ابتكار در روان
 متكي به نفس بار آيد.

ودك هاي نابجا باعث بدبختي كها و كندرويولي پدران و مادران نادان با تندروي
به نفس  اعتماد شوند، گاهي با آزادي بيش از اندازه و زماني كمتر از اندازه به استقالل ومي

 دهند.راه زبوني و تيره روزي سوق ميزنند و او را به كودك ضربه مي
هاي لت محبتبعضي از پدران و مادران به علت شانه خالي كردن از زير بار تربيت و به ع

خود  دهند و در تمام رفتار و گفتار او را به حالبي حساب، چندي به كودك آزادي مي
ارد و اطالعي ند شود از وظايف زندگي كمترينبعد از چندي كه كودك بزرگ مي ،گذارندمي

كاليفش متوجه كنند و پي در پي او را به تدر اين موقع پدر و مادر وظايف او را يادآوري مي
 گيرند زيرا فرصت تربيت گذشته است.اي نميولي بهره ،سازندمي

وني اولياء اسالم ضمن برنامه تربيت كودك، پرورش حس مسؤوليت و استعدادهاي در
اند. حضرت صادق ر اين باره تعاليم عاليه را به پيروان خود دادهكودكان را گوشزد كرده و د

 فرمايد: لقمان به پسر خود چنين گفت:عليه السالم مي
سي كه خواهي شد. ك مندبهرهاي فرزند اگر در كودكي ادب آموختي در بزرگي از آن » 

ند كمت قصد ادب آموزي دارد در تحصيل آن همت گمارد، و آن كسي كه در آموختن ادب ه
عاقبت به  ،كه جدًا در راه طلب قدم زند علوم تربيتي تن در دهد، و آن گرفتنفرابه زحمت 

 مقصود خويش نائل گردد.
فرزند عزيز، همواره نفس خود را به اداء وظايف شخصي و كارهاي خويش الزام كن، و 

دباري وادار نما، به صبر و بر ،رسدجان خود را در مقابل شدائدي كه از ناحيه مردم به تو مي
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از مردم قطع طمع كن و به آنان  ،ييو اگر مايلي كه به باالترين مقام عزت و بزرگواري نائل آ
 باش. پيغمبران و مردان الهي از اين راه به مدارج عاليه نائل شدند.ماميدوار 

قابل هر مأموريت داري، در م ييفرزند من، تو مانند كارگري هستي و به انجام كارها
جر خويش اكه انجام دهي وعده پاداش به تو داده شده است، پس كارت را انجام ده و  كاري
 «.بگير

دهد: با فرزند حضرت سجاد عليه السالم ضمن توضيح حقوق فرزند به پدر دستور مي
و را چنان بار او جمال اجتماعي او باشد و  ييچنان رفتار كن كه اثر نيكوي تربيت تو زيبا آن

 مختلف زندگي بتواند با عزت و آبرومندي زندگي كند. آور كه در شؤون
راتب ايمان در اسالم، تأمين سعادت روحاني و نيل به كماالت معنوي بستگي مستقيم به م

مردم به  فرمايد: روز قيامتباطني و كارهاي شخصي دارد. خداوند متعال در قرآن مجيد مي
ت اساس شخصي و عقاب هركس بر پيشگاه خدا تنها خواهند آمد، يعني روز قيامت ثواب

 .«ِه َفْردًاَو ُکلُُّهْم آتيِه َيْوَم اْلِقيامَ » فردي و نيك و بدهاي شخصي او استوار است
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يكي از صفات پسنديده كه در ساختمان وجود آدمي ريشه فطري  - وفا به عهدپرورش 

لزوم وفا به آن  ،كندرا درك مياست. طفل از موقعي كه معني عهد و پيمان « وفا به عهد»دارد 
« وفا به عهد»فهمد. مربي اليق بايد از اين الهام طبيعي استفاده كند و طفل را با سجيه را نيز مي

وفا »تربيت نمايد، و اين درك طبيعي را به طوري در كودك پرورش دهد كه از دوران كودكي 
 ح تلقي كند.لف وعده را قبيرا يكي از وظايف خود بشناسد و ُخ« به عهد

ريزي كي پياز عالئم ايمان است و اساس آن بايد از دوران كود« وفا به عهد»در اسالم 
 ،يستهاي جسماني نفراهم نمودن زندگي مادي و مراقبت مسؤوليت پدران منحصرًا .شود 

تربيت  وهاي روحاني و ايماني نيز به عهده پدران است و از نظر اسالم ادب بلكه پرورش
 تر است.از تأمين حوائج جسماني آنان ارزندهفرزندان 

دب فرمايد: بخشش و تفضل هيچ پدري براي فرزند بهتر از عطيه امي )ع(حضرت علي
  .نيست فرمايد: هيچ ارثي براي فرزندان بهتر از ادبو تربيت پسنديده نيست. و نيز مي

و از اني وجود ست كه بداا فرمايد: حق فرزند به تو اينحضرت سجاد عليه السالم مي
 ،سرپرستي وبايد بداني كه در حكومت پدري  .ستوست و نيك و بد او در دنيا وابسته به توت

 مسؤول و موظفي فرزند را با آداب و اخالق پسنديده پرورش دهي.
ليت پيشواي عاليقدر شيعيان حضرت سجاد عليه السالم در اين حديث شريف به مسؤو

وظايف  موده است و پرورشهاي اخالقي و ايماني را ازپدران نسبت به فرزندان تصريح فر
اي ء فريضهو خاطرنشان نموده است كه پرورش صفات پسنديده مانند ادا ،مسلم پدران دانسته

دران پموجب اجر و پاداش است و پرورش صفات ناپسند مانند ترك واجب و ارتكاب گناه، 
 را مستحق عذاب و كيفر خواهد نمود.

 ،شوندا و مسموعات كودك كه از راه چشم و گوش وارد مغز او ميهالزم است ديدني
ست كه يك سخن پليد و يك منظره منحرف كننده كافي ا .شديدًا تحت مراقبت قرار گيرند

 زد.فكر كودك را از صراط مستقيم برگرداند و او را براي هميشه بدبخت و آلوده سا
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را « هدعوفا به »لزوم  ،كندنمي طفل در دوران كودكي كه مسائل علمي و عقلي را درك
عده خود واگر به  ،دهد به فرزند خويش اسباب بازي بخردفهمد. پدري كه وعده ميفطرتًا مي

شود و از نظر كودك گردد و اگر به وعده خود وفا نكرد ناراحت ميوفا كرد كودك شاد مي
 اين كار، زشت و برخالف توقع فطري او است.

ردم گوشزد و قبح پيمان شكني را به م« وفا به عهد»نيز حسن  پيامبران الهي و مربيان
از وظايف حتمي  «وفا به عهد»اند. در اسالم اند و آنان را با اين درك فطري تربيت نمودهكرده

رد شده است: مسلمين، در امور فردي و اجتماعي است، و در اين باره آيات و اخبار بسيار وا
 است. اخذه و پرسشؤه اين امر در پيشگاه الهي مورد مبه عهد و پيمان خود وفا كنيد ك

ليه عحضرت موسي كاظم  مؤمنين كساني هستند كه به امانت و پيمان خود وفا كنند.
ه بفرمايد: مسلمان نيست كسي كه كه مي )ص(حضرت رسول اكرمالسالم روايت كرده از 
ند نذر شرعي بايد مان ،دهدياي كه مسلمان به برادر ديني خود موعده عهد خود وفادار نباشد.

 رد.اره نداف مانند نذر شرعي كفّ به آن عهد وفادار باشد با اين تفاوت كه در تخلّ 
فرمايد: كساني كه در سخن راستگوتر و در حفظ امانت مي )ص(حضرت رسول اكرم

وز قيامت به رمواظب تر و در عهد و پيمان باوفاتر و در اخالق نيكوتر و با مردم گرمترند، 
جوانمردي  آراستن ،فرمايد: وفا به عهدمن از همه نزديكترند. و حضرت علي عليه السالم مي

 است.
ه ملت بدر اسالم مقررات و قوانيني است كه اختصاص  -قوانين بين المللي در اسالم

ن دسته قوانين را اسالم دارد و مسلمين بايد آنها را بين خود و نسبت به يكديگر اجرا كنند، اي
 ناميد.« حقوق ملي اسالمي»ان به نام تومي

اراي جنبه بلكه د ،قوانين و مقرراتي نيز هستند كه تنها اختصاص به ملت اسالم ندارند
دند كه يكي از آنها عمومي و جهاني هستند و بايد مسلمانان آنها را با تمام ملل و اقوام بكار بن

 ناميد.« ق بشرمقررات حقو»ن به نام توااين دسته از قوانين را مي .است « وفا به عهد»لزوم 
كنند وفا نمايند، بلكه مسلمانان نه تنها مكلفند عهد و پيماني را كه ميان خود منعقد مي

بايد وفادار ، كنند عهد و پيماني كه با غير مسلمين از هر ملت و مذهبي كه باشند منعقد مي
 بوده و بدون كمترين مسامحه و تعلل انجام دهند.

 ف از آنها جائز نيست:فرمايد سه چيز است كه تخلّ مي )ص(اكرم حضرت رسول
 وفا به عهد، طرف پيمان مسلمان باشد يا كافر.
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 احترام و نيكي به پدر و مادر، مسلمان باشند يا غير مسلمان.
 اداء امانت، صاحب امانت مسلم باشد يا غير مسلم.

ا نداده رف از آنها ازه تخلّ فرمايد سه چيز است كه خداوند متعال اجمي )ع(حضرت باقر
 است:

 عمل. يا بدوفا به عهد، صاحب پيمان و طرف عهد صحيح العمل باشد 
 احترام به پدر و مادر، درستكار باشند يا نادرست.

 اداء امانت، صاحب امانت گنهكار باشد يا نيكوكار.
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در ضمن عهدنامه خود به حضرت امير عليه السالم   -، صفت مردان الهيوفا به عهد

مالك اشتر فرمود: اگر بين خود و دشمنت قراردادي منعقد كردي يا به او اماني دادي، به عهدي 
 اي امين و درستكار.اي وفادار باش و به اماني كه دادهكه كرده

سيع و وفرمايد: در مقام حرف زدن ميدان سخنراني بسيار حضرت امير عليه السالم مي
 ،ن بگويدگوينده قادر است مركب سخن را به هر طرف بتازد و از هر دري سخ پهناور است و

ن بسيار آولي در مقام عمل ميدان حق و عدالت بسيار تنگ و طاقت فرسا است و بكار بستن 
 مشكل است.

هاي ادهست كه هرگز از قدرت خويش استفا يكي از بزرگترين امتيازات مردان الهي آن
 نمايند.قدر هم كه عاجز باشند تجاوز نمي وق ديگران، هركنند و به حقناروا نمي

حق و آزادي  در صدر اسالم در آن موقعي كه سربازان نيرومند مسلمين به منظور اعالء
ا كردند و شهرهاي بزرگ رو درهم شكستن اساس شرك و بت پرستي برق آسا پيشروي مي

اب ناپذير از وظايف قطعي و اجتنرا يكي « وفا به عهد» ،يكي پس از ديگري فتح مي نمودند
ان داشتند كه دانستند، و مردم آن روز جهان از اين سجيه انساني آگاه بودند و اطمينخود مي

ر دارند محال همه قدرتي كه در اختيا و با آن ،وفادارند انمسلمين همواره در عهد و پيمانش
 است كه به نقض عهد مبادرت ورزند.

نًا موظف ارتش اسالم قانو ،لمين به دشمن امان داده شودجنگ از طرف مس ةاگر در جبه
ه اين موضوع است كه به آن امان، وفادار باشد و از حمله و تعرض خودداري كند. جالب اين ك

اده شده است، و دتنها از اختيارات فرمانده لشكر نيست، بلكه اين اختيار به نفرات سرباز نيز 
ستفاده او در صورتي كه سربازي از حق خود  .ن دهدتواند به دشمن امايك سرباز عادي مي

ذارند و تعهد گتمام افسران و سربازان موظفند به آن امان احترام  ،كرد و به دشمن امان داد
 يك سرباز مسلمان را واجب االجرا تلقي نمايند.

ر موقع ف مسلمين است، داز وظايف غيرقابل تخلّ « وفا به عهد»ن مقدس اسالم ييدر آ
 شد يا در حال عادي، طرف پيمان مسلمان باشد يا غير مسلمان.جنگ با
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جيد موفا به عهد و پيمان يكي از صفات حضرت احديت است. خداوند متعال در قرآن 
كسي كه همواره به  .كنديخداوند متعال خلف وعده نم «ِإنَّ الّلَه اَل ُيْخِلُف اْلِميَعادَ »فرمايد: مي

د به يكي از صفات حق تعالي متصف است، و اين خو عهد و پيمان خويش وفادار باشد
 اي از مراتب كمال و فضيلت است.نشانه

به  .ارددوفا به عهد و پيمان در تمام شؤون زندگي داخلي و خارجي كشور اثر مستقيم 
ندگي مردم زبه همان نسبت  ،همان نسبتي كه مردم كشوري در عهد و پيمان خود وفادار باشند

 عه زيادتر و ارزش و آبروي آنان در جهان بيشتر خواهد شد.بهتر و آسايش جام
ه عهد و وفا به عهد و پيمان يكي از اركان سعادت بشر است. در كشوري كه مردم آن ب

ي قرار پيمان خويش وفادار باشند امور اقتصادي و اجتماعي آنان در مسير صحيح و طبيع
ر براساس است و تماس مردم با يكديگ اعتماد و اطمينان ةپاي در آنجا زندگي بر گيرد؛مي

 فضيلت و انسانيت است.
امور  ،در اجتماعي كه افراد آن احساس مسؤوليت شديد در مقابل تعهدات خويش نكنند

شود و سازمانهاي از مسير طبيعي خارج شده و مشكالت به صور مختلف دامنگير مردم مي
ي خود اخالق و وظيفه شناسي جا ؛شوندو قوانين انتظامي ضامن اجراي تعهدات مي ييضاق

آيند يمو حقوقي در  ييهاي جزاها بصورت پروندهدهد و پيمان شكنيمي ييرا به محاكم قضا
و زور و  ييرود و براي حل و فصل امور بايد به سازمانهاي اجراو نيروي انساني به هدر مي

 زندان متوسل شد.
ش وفادار مردم در قبال تعهدات خويدر جامعه احيا شود و « وفا به عهد»براي اين كه 

اًل و فعاًل بايد از دوران كودكي با روش صحيح تربيت شده و اين درس انساني را قو ،باشند
 در روان آنان همواره مستقر گردد. هفراگيرند تا اين سجي

ليدي و پرفته رفته به  ،اگر مربي كودك را با روش ناپسند و غير انساني پرورش دهد
 آيد.يار مبفته و فطريات خود را فراموش نموده يك عضو مضر و نادرستي بانحراف خو گر

ر كودكي ههايي هستند كه خداوند تبارك و تعالي در نهاد انسان سرمايه ةفطريات اولي
 ،عليت آينده، اگر اين فطريات با روش صحيح تقويت شده و در كودك از قوه به فبوجود آورد

 خواهند شد.تا پايان عمر ضامن خوشبختي او 
مانند بذري است كه خداوند متعال در زمين دل كودك افشانده « وفا به عهد»درك فطري 

اگر كودك را به  .آبياري و پرورش اين بذرها است ةو روش صحيح پدر و مادر به منزل ،است
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كودك  ،هاي خويش وفادار باشندهاي دروغ فريب ندهند و در مقابل تعهدات و وعدهوعده
 ه در برابر عهد و پيمان خود وفادار بوده و به فكر پيمان شكني نخواهد افتاد.نيز هموار

يان خود مغز كودك مانند فيلم عكاسي است كه از اعمال و اقوال پدر و مادر و اطراف
دهند. فرداي او را تشكيل مي ةكند، مشهودات و مسموعات كودك برنامبرداري ميعكس

ريبكاري فآورد و او را به سوي دروغ و ار ميبن شكن بي و پيماجّرتطفل را م« خلف وعده»
هايي كه به كودك وعدهبه به همين جهت در اسالم تأكيد شده است كه پدر و مادر  .كشاندمي
كند در رديف و كسي كه برخالف عهد و پيمان خود رفتار مي ،دهند بايد وفادار باشندمي

 گويان محسوب است. دروغ
 )ع(ويراني اساس ايمان است؛ و حضرت علي ةد: دروغ مايفرمايمي )ع(حضرت باقر

وخي شكند مگر كسي كه دروغ را ترك گويد، به طريق فرمايد: لذت ايمان را درك نميمي
 «ِجدَّهُ  َلُه وَ حّتي َيْتُرَك اْلِكْذَب َهْز َِال َيِجُد َعْبٌد َطْعَم االيمانِ » باشد يا جدي
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 37گفتار 

 
 «ِئم  يِل اللَِّه َوَلا َيَخاُفوَن َلْوَمَة الُيَجاِهُدوَن ِفي َسبِ »

يكي از صفات مذموم كه ممكن است از دوران كودكي دامنگير  - و حياء بيجا ييكمرو
و خجالت  ييكمرو ،انسان شود و مانند يك بيماري مزمن صاحبش را همواره رنج دهد

فات ناپسنديده از اين حالت رواني مانند بسياري از ص .مورد و نابجا استهاي بيكشيدن
 گيرد.حقارت سرچشمه مي ةاحساس پستي و عقد

هاي درسي را به چه بسيار كودكاني كه در مدرسه با كمال جديت تحصيل كرده و برنامه
انفعال و  ولي در موقع امتحان به علت ضعف نفس و حياء بي مورد دچار ،اندخوبي فراگرفته
اند اند فراموش كردهآنچه را خوانده ييد كه گوبازنآن چنان خود را مي ،شوند شرمساري مي

اي تحصيلي هاي عادي در سالهو بنابراين از دادن جواب عاجز مانده و در نتيجه از پيشرفت
 مانند.محروم مي

ندارند  ار و خجالت كشيدن، جرأت معاشرت با مردم ييچه بسيار اطفالي كه بر اثر كمرو
ر دكنند، و از شركت حساس پستي و حقارت ميو به خود مطمئن نيستند و در خويشتن ا

نيز سخن  ومجالس و برخورد با اشخاص خائفند و در بعضي مواقع از رفتن به منزل بستگان، 
 كنند.گفتن با آنها احساس انفعال و شرمساري مي

ز علل تواند سبب پيدايش اين خوي ناپسند در كودكان گردد؛ يكي اعوامل متعددي مي
 تار توهين آميز اين و آن نسبت به كودك است.مهم، گفتار و رف

شود و روانش از طفلي كه از اولين روز زندگي مورد تحقير و تمسخر مردم واقع مي
كند؛ و گاهي اين بيند، آن طفل همواره در خود احساس حقارت ميضربات اهانت آسيب مي

شكند كه ممكن يكند و شخصيت او را درهم مخوي ناپسند چنان در اعماق جانش ريشه مي
 است تا پايان عمر به اين بيماري گرفتار شود.

 ،شودگفته مي« شرم و آزرم»و در زبان فارسي « حيا»خجالت كشيدن كه در لغت عرب 
اين حالت  .عبارتست از انفعال و انكسار رواني به علت ترس از سرزنش و مالمت ديگران



 37گفتار       112

آدمي  ةيكي از صفات پسنديد ،ظاهر شودرواني يعني شرم و حيا، اگر در مواقع صحيح و بجا 
 و اگر بي مورد و نابجا ظاهر شود يكي از خلقيات مذموم است. ،است

ُهَو ل قْ عَ الْ  اءُ يحَ فَ ُحْمق   اءُ يحَ  ل  َوقْ عَ  اءُ يحَ  ،َِانِ ئايحَ  اءُ يحَ لْ اَ »فرمايد: مي )ص(حضرت رسول اكرم

ياء عاقالنه و ديگري حياء حبر دو قسم است: يكي  يعني حيا «لُ هْ جَ الْ  ُهوَ  قِ ُحمْ الْ  اءُ يحَ  وَ  مُ لْ ِعالْ 
 اداني است.ناحمقانه. حياء عاقالنه ناشي از علم و دانش، و حياء احمقانه ناشي از جهل و 

روايت كرده كه آن بزرگوار  )ص(حضرت صادق عليه السالم از حضرت رسول اكرم
يعني حيا بر دو قسم است : «إيمانٌ  وَ  إسالمٌ  ُقوٌَّة وَ  هُ ِمنْ  ٌف وَ ِمنُه َضعْ َالَحياُء َعلى َوجَهيِن فَ »فرمايد مي

 يكي ضعف نفس و زبوني است و ديگري قوت نفس و اسالم و ايمان است.
وري در برنامه هاي تربيت كودك، پدران و مادران عاقل موظفند كودكان خود را ط

ياء و حپرورش دهند كه از طرفي داراي حياء عاقالنه شوند و از طرف ديگر دچار ضعف 
 احمقانه نگردند.

نسان بعضي از صفات مانند حب فرزند و ترس و نظاير آنها مشترك بين حيوانات و ا
ر خود ع حيوانات دايك از انو لكن شرم و حيا تنها به انسان اختصاص دارد و هيچ ،است

 كند.احساس شرم و حيا نمي
د فتي كه خداونفرمايد: اي مفضل فكر كن در صدر توحيد مفضل مي )ع(حضرت صادق

اين خوي پسنديده و  ،اندبهرهرا تنها به انسان اختصاص داده و حيوانات از آن بي متعال آن
 لق ارزنده و عظيم، حيا است.بزرگ و اين خُ 

يعي مايل در اجتماع انساني جلوگيري از معاصي است؛ هر انساني بطور طب« حيا» ةفايد
هاي خود لباس هت آزاد باشد و به تمام خواستهعمال تمايالت نفساني از هر جاست در راه ِا

مين هعمل بپوشاند، ولي اين آزادي بي قيد و شرط موافق صالح و سعادت او نيست. به 
ممنوع  جهت است كه در تعاليم آسماني چيزهايي كه برخالف مصالح فردي و اجتماعي است،

 شناخته شده و مردم بايد از آنها اجتناب كنند.
دت بخش تمايالت غير مشروع بشر و براي اين كه اجراء قوانين سعا براي سركوب كردن

ت كند. قدرتي الزم است كه از قوانين الهي حماي ،آسماني به بهترين صورت انجام گيرد
ت دروني ، هواي نفس و تمايالييخالصه، قانون ضامن اجرا الزم دارد و بدون ضمانت اجرا

كنند و آن قدرت و ضامن ي و قانون شكني وادار ميبر مردم غلبه كرده و آنان را به هوي پرست
 است.« شرم و حيا»اجرا همانا 
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ت رواني و در ملل راقي و متمدن واقعي و نيز در اجتماعي كه مردم كم و بيش از كماال
بلكه  ،يستضامن اجرا تنها مقررات كيفري و شكنجه و مجازات ن ،تعالي روحاني برخوردارند

ستند.آري اني بهترين و باالترين ضامن اجراء قوانين آسماني هعوامل تربيتي و ذخائر رو
 معنويات مردم در حسن اجراء آن قوانين تأثير عميق و درخشاني دارد.
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 ةيار حقارت كودك را پاره و روح شهامت اخالقي را ةابوين بايد عقد - حقارت ةعقد

ش خود را نشان دِهُم ةشود و قيافاعتدال خارج ميوي سازند. در مواردي كه اين حس از حد 
 الزم است آنان به ياري او بشتابند و از آسيب اين خوي اهريمني، وي را نجات دهند. ،دهدمي

ره « حس حقارت»شايد تصور شود اسالم در مورد اين بحث ساكت است و موضوع 
مراض جسمي را طوري كه دانشمندان، ميكروب بعضي ا آورد تمدن جديد است و همان

ري و حقارت و موضوع حس برت ةاند عقداند، دانشمندان اجتماعي نيز توانستهكشف كرده
 داروي عالج آنها را كشف و از اين راه خدمتي شايسته به عالم بشريت بنمايند.

ه خود در صورتي كه چنين نيست، مكتب اسالم موضوعات نامبرده را كاماًل مورد توج
براي تجزيه و . ستابه وجه احسن بيان و راه درمان آنها را نيز نشان داده  قرار داده و آنها را

آيد و حقارت چيست و از كجا پديد مي ةتحليل اين موضوع شايسته است معلوم شود عقد
در چه  عوامل توليد آن چيست، و به چه نحو ظهور و بروز دارد و در چه مواردي مفيد و

ن كاست، ت آتوان از آن جلوگيري كرد و يا از حدّ مي مواقعي زيان بخش است و به چه طريق
وگيري و در موقعي كه اين عقده سيماي خطر را به خود گرفت چگونه بايد از ضرر آن جل

 ؟نمودكرد و اين مرض حاد را درمان 
از  جسمي يا صحس حقارت عبارتست از روح بدبيني و غم و اندوهي كه غالبًا از نق

خص خود و در نتيجه ش ،شودبراي شخص پديدار مي ا از ناكاميفقدان علمي يا مقامي، و ي
 كند.مقدار تصور ميرا زبون و خوار و در انظار بي

ا آزار اين حس در بعضي موارد مفيد، ولي در كودكان اغلب زيان بخش بوده و آنها ر
كسي هر  دارد. اين حس كم و بيش در تمام اشخاص وجود دارد ومي دهد و از فعاليت بازمي

ر نهاد خود رو بذر زبوني را د داند و از اينتر از ديگران ميخود را از جهتي خفيف و پست
 كارد.مي
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شود؛ در اطفال خردسال اين حس به شدت وجود دارد و عواملي موجب بروز آن مي
قهر و  خونين ةقهرًا در زير پنج ،اين و آن است ةدارد و مورد مسخركودكي كه نقص جسمي

 وي اهريمني گرفتار است.غضب اين خ
يل به ندر تكوين عقده حقارت عوامل زيادي مؤثرند: طول آرزو و موانعي كه در راه 

اروا كودك از همكالسان، تعصبات خشك و ن شود، جاه طلبي، عقب ماندگِيآرزو پيدا مي
 گردد.موجب بروز و نمو اين حس مي

 عوض ،ند و مبتال به آنكمي ييحقارت گاهي در كسوت مبارزه منفي خودنما ةعقد
لبي و به پيشروي و ايفاء روح شهامت و شجاعت، به فرار از اجتماع و به انزوا و سازش ط

 في گويند.من ةو مبارز ييكند؛ اين كيفيت را سير قهقهراعدم جد و جهد ، خود را وادار مي
منفي  سي،، مبالغه و چاپلوييبه نفس، ترديد، سوءظن، گزاف گو بي ثباتي، عدم اعتماد

 ةآثار نكوهيد حرفي، خرده گيري غالبًا ازخواري، استعمال دخانيات، پرحرفي يا بيبافي، شراب
 حقارت است. ةعقد

انند ترياق اي در بردارد و محقارت در بعضي موارد آثار پسنديده ةولي در عين حال عقد
كه  حقارت ةكند. عقدبه موقع خود داروي شفابخشي است و خواص سودمند از آن ظهور مي

 آورد، در بعضي مواقع سودمند است و ممكنحس حقارت و سرشكستگي در نفس پديد مي
سانده و است در اثر تربيت صحيح و تشويق و ترغيب، كودك را از قيد مذلت به اوج عزت ر

جامعه  وي بدمد و منشأ خدمات شاياني در ةروحي از كوشش و عزمي ثابت در كالبد افسرد
 گردد.

ل به كمال فضيلت و رسيدن به مدارج انسانيت را غايت همت خويش شخصي كه ني
اي الئي و فاصلهخبايد بفهمد يا به او بفهمانند كه ميان او و شاهد مقصود و وصال  ،قرار داده

و جامعه  هاي خود و خانوادهتوان به او رسيد تا از بدبختياست كه به توسن جد و جهد مي
 ياق رنج كوشش را بر خود هموار خواهد نمود. بكاهد؛ چنين شخصي با كمال اشت

اند كه در دهاغلب كساني بو ،اند گوي سبقت را از ميدان فضيلت بربايندكه توانسته آنان
قص اند. فقر و فاقه، عسرت و تنگدستي، نخردسالي به حس حقارت و زبوني دچار بوده

ا آزار داده آنها ر ر و مادر،ساز و برگي پد، بيييجسمي، نداشتن حداقل وسايل زندگي، بينوا
ير بار فشار اند شانه از زكوشش آنها شده و با ثبات و پايداري توانسته ةو همين وضع مقدم

 روزگار خالي كرده و خود را به سر منزل مراد برسانند.
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اند. پس اند، برخاستهبينوايان و كساني كه دچار حس حقارت بوده ةاغلب نوابغ از تود
مادي و  ارتقاء ةسودمند بوده و نقش مؤثري را در صحن ةيد و موجب انگيزاين حس گاهي مف

 كند.معنوي بازي مي
ه و در مرض پرداخت ةدر اين باره شايسته است پدر و مادر مانند طبيبي كه به معالج

دن ميكرب حقارت پرداخته و با از بين بر ةعقد ةبه معالج ،كندپيدايش علت آن مطالعه مي
 قل تسكين دهند.اچاره و يا العلت، معلول را 

قرار داده  اسالم در اين باره دستورات كاملي صادر كرده و اين مرض را مورد توجه خود
حكمي است در خبر آمده كه مؤمن مانند كوه م .آن پرداخته است ةو به وجه احسن به معالج

 و حضرت رسول .كه طوفانهاي سخت حوادث روزگار قدرت ندارند او را حركت دهند
 ن.فرمايد: هيچ فخري، عرب بر عجم و سفيد بر سياه ندارد مگر به ايمامي (ص)اكرم

 ةعقد ةاسالم با تعيين ارزش زندگي در مدار تقوي، ايمان و خداپرستي تيشه به ريش
 . «ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكمْ »حقارت زده است
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ابعاد وجودي خود گسترده شده و  ةخواهد در همه ميكسي ك -درمان عقده حقارت

در اين عروج نياز به دستي نيرومند دارد كه او را مرحله به مرحله فراتر برده تا  ،كامل گردد
ها و شهوات شيطاني و نفساني ن خواستهفِ ماندن در منجالب َع .هاي تكامل رساندآخرين قله

خشكاند ها و استعدادها را نيز در او ميبلكه مايه ،داردنه تنها انسان را از عروج و كمال باز مي
 ميراند.و مي

ت بخشد و پا ها و ارزشهاي منحط نجان انديشهِفاسالم آمد تا انسان ها را از منجالب َع
ز سطح ابدين منظور معاني و ارزشهاي برتر  .به پا به فرازهاي پرشكوه تكامل پيش برد

لند، قرآن كريم باين ارزشها و معاني  ةمجموع اختيار او نهاد، هاي مادي درها و انديشهخواسته
 ت ائمه طاهرين عليهم السالم است.او معارف حضر

ولي  ،دارند عروج انساني دست يافتن به اين معاني است كه بر سر راه تكامل قرار ةالزم
 ةن بر آستانرفتكوشند تا انسان را از قرار گهاي شيطاني و ضد تكاملي ميها و خواستهانديشه

 عروج باز دارند.
كند و در حقارت جلوگيري مي ةاول به نيروي ايمان از تكوين عقد ةاسالم در درج
 اگر قابل عالج بود تأكيد به عالج آن نموده است. ،صورت پيدايش آن

ذق يم به طبيب حاوفرمايد: در مواردي كه ما مريض شحضرت صادق عليه السالم مي
 كنيم.رجوع مي

رده كاسباب، دقت و توجه شايان  مِ فرمايد: اسالم به عاَلمي )ص(رسول اكرم حضرت
عمل و  ةپاي راست و تأكيد نموده كه از اثر آن غفلت نورزيد؛ مدار اجر و ثواب و عذاب را ب

 اسباب استوار نموده است.
ه ترين موارد شخص خداپرست را به ثبات و بردباري و صبر و حوصلاسالم در سخت

حزن و  كند. قرآن مجيد به صابران مكتب توحيد كه در مواقع نزول بال و موارددعوت مي
تان حضرت يعقوب مثال آورده و داس ،اندكوه نگشودهاندوه مانند كوه پابرجا بوده و زبان به ِش
 و حضرت يونس را متذكر شده است.
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به برد ولي لب حضرت يعقوب با اين كه از هم و غم و فراق حضرت يوسف رنج مي
غم  و داشت؛ و حضرت يونس براي نجات از عقده هّمشكوه نگشود و رنج را هم مكتوم مي

 .«َنيُت ِمَن الظَّاِلمِ نْ کُ  يِإن   ُسْبَحاَنکَ » كندبه خداي خويش چنين عرض مي
نرا مانند آمنع و  ،حقارت و بدبيني است ةاسالم پيروان خود را از حسد كه علت العلل عقد

به  يياعتناو مؤمن را به جد و جهد و بي ،داندجسم و جان و ايمان مي آتش سوزان، سوزنده
و غم  گويد: از ديو هّمكند و به مؤمن ميزر و زيور و زرق و برق زندگي اين و آن دعوت مي

هد و عمل جگاه از جد و  فرار كن و به اسباب دنيا مغرور مباش، فريب ظاهر را مخور و هيچ
 هدف كمال باز منشين و از فقد آمال بيمناك مشو. در ارتقاء راه و رسيدن به

 اطن شمادر خبر آمده كه اسالم به ظاهر شما نظر ندارد لكن ناظر به نيت و عمل و ب
ني هاي پديد آمده از زشتي جسمي و نقص عضوي را به روش رواست كه عقدها ست، اينا

هاي ، عقدهاروهاي معنويو به موعظه و پند و اندرز و آيات قرآن درمان نموده و به مدد د
 سازد.دروني را برطرف مي

و اگر  ،كندرا به ياري تشويق به تقوي درمان مي حقارت براي دنيا است آن ةاگر عقد
ه به من به سيرت نظر دارد نؤن قائل است. مآبراي آخرت است اجر و مزد اخروي براي 

 نمايد.نمي گاه خود را سرشكسته و زبون و مقهور عوامل مادي صورت، و هيچ
موجب سستي  ،ايو غم از عدم موفقيت داشته باشد و نبايد شكست جبهه جوان نبايد هّم

ر دل گاه عقده د ها گردد. مؤمن در همه حال شاكر است و هيچو رخوت او در ساير جبهه
ي تغييري عوارض دنيا و حيات مانند فقر و غنا، و مرض و سالمت، و خوشي و ناخوش ندارد؛

 دهند.او نمي ةخردانبه روش ب
 در عين سعي و كوشش و عمل، موت و حيات، عزت و ذلت، و رنج و راحتي و ساير

 داند در نعمت سپاسگزار، و در نقمت بردبار است.امور تكويني را از او مي
از  .ر دل نكاردبعقده  يياز نابينا ،اگر بينا است ديده به نامحرم ندارد و اگر نابينا است

ي به مدد صبر ناگوار ةكند و در عجز و ناتواني و بروز حادثسنديده استفاده ميقدرت به نحو پ
روي ايمان برطرف هاي دروني را به نيعقده ةو غم از چهره بزدايد و شرار ،  غبار هّمييو شكيبا
 سازد. 

محزون  ،آنچه از دست شما رفته استبر  »فرمايد: خداوند متعال در قرآن مجيد مي
فرمايد: بايد خود را و نيز مي«. ه به شما روي آورده است خوشحال نگرديدنشويد و از آنچ
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ُكنُتم  َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَن ِإنْ » خوار و محزون نكنيد، شما بزرگيد اگر مؤمن باشيد

 .«مُّْؤِمِنينَ 
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 40گفتار 

 
دي و معنوي حس غرور كمتر از حس حقارت زيان ما - ، خوي شيطانيحس غرور

مقابل يكديگر در حد افراط و تفريط هستند. حس  غرور،  ةنيست؛ اين دو نيروي متضاد نقط
حس خودخواهي است كه در حد افراط قرار گرفته است و حس حقارت، حس زبوني و 

 سرشكستگي است كه حد تفريط را دارد.
فلي ط ةشود و اگر پدر و مادر به معالجهمانطوري كه صاحب حس حقارت بايد هدايت 

ستم كرده و  حقارت گرفتار است، نپردازند به او ةداند و به عقدكه خود را خوار و زبون مي
رور غاند، همين طور است حس غرور و برتري؛ بلكه زيان حس به بدبختي او ياري نموده

 بيشتر از حس حقارت است.
 ،كندهي شخص را به جد و جهد وادار ميواجد حس ابتكار است و گااگر حس حقارت 

براي  حس غرور و برتري خوي شيطاني است كه انسان را به پرتگاه عظيم بدبختي ساقط و
 كند.هميشه داغ نگون بختي را به سيماي زندگي او نثار مي

با  واما بايد دانست كه شجاعت و وقار غير از حس غرور و برتري است، آدم شجاع 
توكل به دارد و در پي كسب فضيلت متكي به نفس و مده حقيقت گام برميوقار هميشه در جا

 لكن متكبر از درك فضيلت محروم و به ضاللت و گمراهي گرفتار است. ،خداست
 ةدماگر حس حقارت مقبدان گونه كه حس حقارت و افراط در تواضع نكوهيده است و 

دك غرور و نخوت براي كو ، همين طور حس باشدكوشش نباشد زشت و از صفات ذميمه مي
 دارد.زيان بخش بوده و او را از ترقي و تعالي و كسب فضيلت باز مي

ريه و گحقارت  ةدر اين دنياي پهناور، چشمان زيادي از فرط اندوه و غم و تورم عقد
لبهاي  متقاباًل  ،گذارندخود شيارهايي محو نشدني بجا مي ةزاري دارند و در سيماي ماتم زد

 اند.خيالي بوجود آوردهاي از بيكه براي آنان سرمايه خندند مانند اينز فرط تكبر ميبيشماري ا
زند؛ حس حقارت را زشت، تعليم و تربيت و اخالق دست رد به سينه هر دو مي ةفرشت

به شاهراه اعتدال و طريق عقالني و ميانه و ناپسند دانسته و بشر را  هو حس غرور را نكوهيد
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. بنابراين الزم است كه والدين فرزندان خود را به مبارزه با اين دو حس دكنروي دعوت مي
 حقارت و غرور توصيه كنند.

ر قرآن در خبر آمده ملعون كسي است كه تكبر و غرور كند. خداوند تبارك و تعالي د
 .«ِإنَّ الّلَه اَل ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخوًرا» فرمايد:مجيد مي

 .«ِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اْلَأْرِض َوَلا َفَساًدايُ ِتْلَك الدَّاُر اْلآِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن َلا »يد: فرماو نيز مي
ز سپري شدن زيرا بعد ا ،اين دو مرض رواني بايد در كودكي يا جواني انجام يابد ةمعالج

 جواني عالج آنها ممكن است مشكل، بلكه محال باشد.
شود. يجواني گلي است كه جز يك دفعه در بهار عمر شكفته نم -موقعيت ممتاز جواني

 آفتابي است كه طلوع آن در آسمان حيات شخص محدود است.
بارد؛ روح جوان جواني باران رحمتي است كه در بهار عمر، در بوستان حيات شخص مي

آتش سوزان د و مانن ،مانند باز بلند پرواز و مانند سيل مهيب آسا در شبهاي بهاران خروشان
 است.

مال و  وغالب جوانان در حال اضطرابند، آرزوهاي دور و دراز رسيدن به جاه و جالل 
ي تمام خواهد برق آسا در يك لحظه از روزند. او ميمنال هميشه به سيماي او لبخند مي

شود  مشكالت و مقررات بگذرد و به هدف و آرزو رسد؛ خواستار است نسنجيده اهل تميز
 كشته بهره بردارد.و دانه ن

به  ،ستاو خيلي زود در برابر ناماليمات، ناراحت و عصباني است؛ وي مقهور ظاهر ا
به كالبد  صورت بيش از سيرت نظر و عالقه دارد؛ تمناي جواني و هوسهاي غير عقالني پنجه

براي ش نشتابد و ده و او را گرفتار ساخته است كه اگر فرشته تعليم و تربيت به ياريرفكر او ب
 ريزد.بنيان زندگي او فرو مي ،هولناك اقدام ننمايد ةنجات او از اين ورط

ي اي است كه تمام اخالق زشت و زيبا، پست و بلند و خونهييروح جوان همچو آ 
رد. تنها شود؛ استعداد هر نوع تربيت صحيح و غلط را داملكوتي و بهشتي در آن منعكس مي
 رهاند.ا از گرداب سيه روزي و درماندگي ميتعليم و تربيت صحيح است كه او ر
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خودشناسي از آن بحثهايي است كه از قديم توجه دانشمندان و  ةمسأل - خودشناسي

خصوص ه جهان را به خود معطوف داشته و كتابها درباره آن تدوين شده است، ب ةفالسف
بشري گرديده و اهميت بسيار  اخيرًا هم به عنوان علم روانشناسي يكي از مهمترين علوم

 .شاياني پيدا كرده است
ر دانشمندان كه ماديات بر قسمت اعظم زندگاني بشر حاكم شده بيشت ييجا متأسفانه از آن

پشت عينك  مادي مورد مطالعه قرار داده و از ةامروز جهان، حتي علوم روحي را هم از جنب
 نگرند.ي بدان ميماديت و خواص ماّد
ناسي و سي و روانشناسي هم با اين كه يكي از راههاي بسيار مهم خداشمسأله خودشنا

شتر از نظر يت به خود گرفته و بيتوجه به عالم ماوراء طبيعت و جهان غيبت است، رنگ ماّد
 ي مورد استفاده قرار گرفته است.ماّد

ناكاميهاي علماي غرب در كوششهاي خود و در كشف قوانين و قواي  ةعلت عمد
ن را خصوص در فن طب و روانشناسي از اين جهت است كه ايشان جهان و انسا طبيعت، به

ها و تجربه اطالعات خود را بر روي آثار ةدانند و همي ميه و عنصر ماّدفقط مركب از ماّد
 ارند.كنند و از علوم معنوي و روحي اطالع كاملي ندمعلومات حواس ظاهري خود بنا مي
ده از همان مداواي يك بيمار رواني كه به او مراجعه كر مثاًل يك طبيب روانشناس براي

ريشه فطري  ترين تجليات روح كهكند و در اين فكر نيست كه از عاليي استفاده ميجهات ماّد
مذهبي و  ةيدارد يعني ايمان به مبدأ و جهان ماوراء طبيعت، استفاده كند و با تقويت روح

ان پناهگاه تحكم براي او ايجاد كند و او را بدايماني بيمار تكيه گاهي محكم و سنگري مس
 نمايد. ييرهنما

حقيق و خودشناسي يكي از مهمترين مسائلي است كه در طي قرون بسيار، مورد ت ةمسأل
بفهمد چه  انسانست كه ا اما آنچه در اينجا مورد نظر ما است اين .بررسي قرار گرفته است

آن وقت  ،سداند به دست آورد و به چه مقاماتي برتوشخصيتي را دارا است و چه كماالتي را مي
 گردد.است كه قوت بيشتري در او براي مبارزه با هواهاي نفساني ايجاد مي
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يشتري ببا بصيرت و بينش  ،در اين صورت اعتماد و تسلط به نفس در او تقويت يافته
دگيها از آلوزيرا اين مطلب مسلم است كه بسياري  .رودهاي وجود خود ميبه جنگ اهريمن

شناسد و از طرفي ست كه انسان پي به ارزش خود نبرده و مقام خويش را نميا خاطر اينه ب
بات بدبختي دنيا با رنگهاي فريباي خود او را متوجه خود ساخته و موجة مظاهر فريبند ،هم

 سازد.او را فراهم مي
يعني با همان  آن بنگرد ولي اگر با بينشي بهتر و ديد وسيعتري به دنيا و مظاهر ناپايدار

داند كه ديد و بينش مردان الهي، و از طرفي پي به شخصيت و ارزش و اهميت خود برد، مي
 ت برتري جويد.تواند به تمام جهان ممكنااگر خود را از شهوات و اميال نفساني منزه دارد مي

ني خداوند رماهمان آلوده شدن به گناه و ناف ،داند چيزي كه مانع سير كمالي او استمي
كند، و همين آن وقت است كه خود به خود از گناه متنفر شده و كناره گيري مي ،متعال است

 كند.پي بردن به شخصيت معنوي و خودشناسي، ميان او و گناه حائل و سدي ايجاد مي
 اده و آيههمين انسان است كه خداوند تبارك و تعالي او را اشرف مخلوقات خود قرار د

است كه خداوند متعال تنها  همين انسان است. او نازل فرموده ةرا دربار « َكرَّْمَنا َبِني آَدمَ َوَلَقدْ »
لقه، باالخره او به خود باليده و پس از بيان دوران تدريجي خلقت از گل و نطفه و ع ةدربار

 ةكه خداوند متعال بفرمود است همين انسان.  «َاْحَسُن اْلَخاِلِقيَنَفَتَباَرَك اللَّهُ »: دميدن روح، فرموده
مفتخرش  «نَ في َاْحَسنِ الَتقويمَلَقدْ َخَلْقنا ااِلْنسا»ة خود او را در بهترين تركيبي خلق فرموده و به آي

َوَنَفْخُت » هساخته. همين انسان است كه خداي تبارك و تعالي روح او را به خود منسوب داشت

 َوَسخََّر َلُكمْ » دهممكنات به طفيل او خلق ش ةكه همفرموده. همين انسان است  «ِفيِه ِمن رُّوِحي

 .«مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرضِ 
 پرسيدند: خدا در كجا است؟ فرمود: در قلوب مؤمنين. (ص)از حضرت رسول اكرم

مينم نتواند فرمايد: آسمان و زهمين انسان است كه خداوند تبارك و تعالي درباره او مي
 گيرد.مي مؤمن، مرا فرا ةرد ولي قلب بندمرا فراگي

 هالك نگردد. ،فرمايد: كسي كه قدر و ارزش خود را بشناسدمي )ع(حضرت علي
فرمايد: مي فرمايد: كسي كه قدر خود را نشناخت نابود شد. و در جاي ديگر نيزو نيز مي
 ترين مردم كسي است كه خود را نشناسد.به راستي نادان

شناسي، و خداشناسي موجب محبت و عشق است.خودشناسي موجب خدا
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و جاي بسي خوشوقتي است كه  ،اصواًل كودكان تبهكارند -سن رواني و سن واقعي

قدر محدود است كه چندان ياراي اجراي مقاصد مخرب خود را  نيروي جسماني ايشان آن
هاي سالمند قرار ر جسمتمام مغزهاي كودكانه خطرناكند، مخصوصًا در مواردي كه د .ندارند 

عمل ة گيرند كه در اين حال قادرند افكار نارس خود را به هر درجه كه خطرناك باشد جام
، شايع است  برندگونه رفتار نه فقط بين افراد بدبختي كه در تيمارستان بسر مي اين .بپوشانند

به عنوان افراد كاملي  بلكه در هزاران نفر زن و مرد كه ظاهرًا سالمند و بالغ به نظر رسيده و
 شود.اند و از حقوق اجتماعي سالمندان برخوردارند، نيز يافت ميمورد پذيرش جامعه

لكه بر در اين مغزهاي كودكانه، نه فقط عدم رشد فكري بر اكثر مردم پوشيده است ب
ر ري برخورداخود از رشد فك ةزيرا معاشرين نيز به نوب ،باشدمعاشرين ايشان نيز پوشيده مي

 نيستند.
د كه قادر خواهيم ش ،وقتي كه ما به تشخيص عدم رشد فكري در سالمندان بپردازيم

ئل و موجب كليد استفاده از سالمت عقل را در امور بشري بيابيم. رشد فكري، كليد حل مسا
 خوشبختي و رفاه عمومي است.

براي  .باشد اگرچه در اغلب سالمندان اين نقيصه نيرومند است ولي قابل تغيير هم مي
توانيم عدم  ميآيد اين است كه اقاًلدستيابي به اين تغير و تطور، كاري كه از عهده ما بر مي

دريم شرايطي و مهمتر اين كه قا .وسيله از تأثير آن بكاهيم رشد فكري را تشخيص داده بدين
 كنترل نموده و تغيير جهت بدهيم. ،را كه منجر بوجود آمدن عدم رشد فكري است

 يني اصوالً مثاًل كودكي كه در سن مع ،اي هر سني معياري از پيشرفت فكري وجود داردبر
شكار است كه اگر قادر نباشد از عهده عمل مورد نظر برآيد آ ،قادر است عملي را انجام دهد

مراتب كمتر  يعني ميزان رشد او از لحاظ فكري به ؛مبتال استعقب افتادگي رشد فكري او به 
تناسب با و برعكس اگر همين كودك بتواند عمل مورد نظر را كه م .او است از رشد جسماني

شد جسماني رسنين باالتر است، انجام دهد ميزان رشد او از لحاظ فكري به مراتب بيشتر از 
 او است.
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 مثالً  .كندبدين طريق واضح است كه سن رواني هميشه با سن جسماني برابري نمي
اشد بست ممكن است سن روانيش پنج سال يا پانزده سال كودكي كه سن واقعيش ده سال ا

 معلمين واگذار نموده است. ةو اين بصيرت، مسؤوليت جديدي به عهد
 مثالً . ندتوانند كودكان را در گروههاي بزرگ دسته بندي كنزيرا بدون اين بصيرت نمي

 س باقادر نيست در كال ،كودكي كه سن روانيش چهار سال و سن واقعيش ده سال است
 همساالن خود رقابت كند.

اي نتيجه ،كند تواند با همساالن خود رقابتاگر چنين انتظار داشته باشيم كه اين كودك مي
يش و برعكس كودكي كه سن روانيش پانزده سال و سن واقع .جز شكست عايد نخواهد شد

 نجيد.سست توان او را به يك نسبت با گروهي كه بطور متوسط، ده ساله اده سال است نمي
 ،ي كند استاگر اين اختالفات رواني را ناديده بگيريم كودكي كه رشد او از لحاظ روان

كس كودكي و برع .عالقگي شده و ممكن است به رفتار ضد اجتماع بپردازدمبتال به يأس و بي
رام او كه سن روانيش سريع است به احتمال قوي از كار درس خسته شده و بالشك عدم احت

 يابد.كاركنان مدرسه، و حس تحقير همنوع در وي تقويت مي نسبت به
ه كحقيقت اين كه هر فرد از دو سن رواني و واقعي برخوردار است و بديهي است 

شود يممناسبي براي طبقه بندي در امور تحصيلي است. پس معلوم  ةسنجش سن رواني وسيل
 كه سن واقعي و سن رواني از يكديگر متمايزند.

 .سالمند نيستند ،سالمندان از نظر رشد رواني ةواقع كلي ايد اذعان نمود كه دربنابراين ب
رسند لكن در حقيقت كودكاني بيش نيستند، اغلب كساني كه در ظاهر امر سالمند به نظر مي

و برعكس اغلب كساني كه كودك نما هستند لكن از رشد فكري برخوردارند. تفكيك سن 
بلكه رفتار و روابط فرد با دنيا و عقباي او بستگي  ،علمي نداردرواني از سن واقعي تنها جنبه 

 رشد رواني او دارد. ةمستقيم به درج
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دانند بيشتر راجع انسان مي ةآنچه دانايان و انديشمندان دربار - باغباني و تعليم و تربيت

خاكي و عنصري  دانيم انسان حقيقي، اين جسمولي چنان كه مي ،به ماهيت جسماني او است
 ي است.يهاي ذات خداهمه صفات و نشانه ةنيست بلكه آن نفس ناطقه يا روح است كه دارند

اند شناختن اين براي كساني كه فن گرامي تعليم و تربيت را ديدگاه همت خود قرار داده
ا كه در دو جوهر انسان، يعني جسم و روح الزم است زيرا اين هر دو در يك جا، انسان ر

س يا ولي اهميت شناختن نف .دهندرود، تركيب ميكند و رو به تكامل مين زندگي ميجها
نه جوهر فعال، فاعل و عامل مؤثر بلكه يگا ةزيرا كه در انسان قو ،روح باالتر و مفيدتر است

 همانا نفس ناطقه است و جسم جز اسباب و خادم و توسن او چيز ديگر نيست.
ت بسيار و و فعاليت اجزاء بدن انسان مطالب و معلوما علماء مغرب زمين درباره تركيب

آالت  دارا شدن به ةمخصوصًا در ساي ،اندسودبخش حاصل كرده و در دسترس همگان گذارده
وظايف  به كشف قوانين و نكات و حاالت و ،آزمايشهاي بسيارو ها و وسايل مهم و تجربه

س و روح هنوز ولي در قلمرو نف .اندشدهگوناگون اجزاء بدن و روابط آنها با يكديگر كامياب 
از اينرو  ،انددهها در اين سرزمين تاريك نموقدمهاي تند برنداشته بلكه تازه شروع به كنجكاوي

 اطالعات ايشان در اين باب بسيار ناقص است.
سياري از بهاي زياد نموده و به علما و دانشمندان مشرق زمين نيز در اين زمينه كوشش

وسايل  حيرت بوده ولي به جهت نداشتن اسباب و ةاند كه گاهي مايآشنا شده حقايق روحي
ند و به فعليت اند حقايق مجرد را در عالم حسي اثبات كننتوانسته ،الزم و كافي براي آزمايش

 آورند.
 ،كنند و اين تشبيهمربي را به باغبان و بچه را به باغ تشبيه مي در كتب تعليم و تربيت غالبًا

كه باغبان صفات و خواص گلها و گياهان و  چنان. مربي دارد  ةت و پيوند با وظيفمناسب
درختان باغ خود را بايد بداند و تركيب ماهيت آنها و شرايط مخصوص نشو و نما و تكامل 

طور مربي و معلم نيز بايد از اخالق و صفات و تمايالت و  هريك از آنها را بشناسد، همان
و  قوانيني كه وسايل سعادت بشر  ،شود عروحي بچه به خوبي مطل كيفيت نيروهاي جسمي و
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تواند اسباب و زيرا او فقط از اين راه مي .سازد نبايد براي مربي پوشيده بماندرا فراهم مي
سودمند و ثمربخش بكار اندازد و نتايج خوبي بطور شرايط الزم را براي تربيت و ترقي بشر 

 بدست آورد.
د چند فرق باز باي ،ود مناسبت بزرگ در ميان وظايف باغبان و مربيدر اين تشبيه با وج

 مهم را در نظر گرفت:
ك عالم ديگر يبراي باغبان انواع گلها و گياهان و درختان موجوداتي هستند كه به  - اول

تواند هاي الزم را ميها و تجربهمربوطند و از خود باغبان بيرونند، بنابراين باغبان هرگونه تدقيق
ك درختند و يولي مربي و بچه هر دو بستگي به يك جهان دارند و ميوه ، در آنها بعمل آورد 

 هر دو انسان و از نژاد بشرند.
اهيت و مزيرا آنچه را كه از  ،از اين جهت مربي سهولت بزرگي در انجام وظيفه دارد

واند تا حدي تآنرا در نفس خود نيز مي ،اي بفهمدخواهد درباره بچهزندگي و اخالق مي
رسد رش ميتواند و نبايد هم آنچه بنظولي از يك طرف نمي .كنجكاوي و غور و بررسي نمايد

وجود  زيرا بچه يك ،شود فوري درباره بچه به مورد آزمايش بگذاردو به عقلش وارد مي
اندازه مستقل و داراي اراده و حيات مخصوص به خود، و تشكيالت عضوي و روحي بي

معي و خطاي كوچك مربي باعث خسارات بزرگ و فساد ج ،پيچيده و لطيف استگوناگون و 
 و روحي او تواند بود.

از  اندازه بزرگتر و عاليتراز اين جهت بازخواست مربي در ايفاء وظايف خود بي
ظمت عبه همين جهت شرافت و اهميت و  .بازخواست باغبان است بلكه قابل مقايسه نيست

 االتر از اهميت پروردن گلها و گياهان و درختان است.پروردن بشر به مراتب ب
استعمال  باغبان در پروردن نوباوگان باغ خود اختيار بزرگ و تمام دارد و در - دوم

قواعد  وهرگونه اسباب و وسايل بطور دلخواه آزاد است. گرچه فن مخصوص باغباني شرايط 
چون  ديگر طرف از ليد يا تجاوز كند، وو حدودي معين كرده كه باغبان نبايد آنها را فرو گذار

م آب و هوا گلها و گياهان و درختان با وجود تابع شدن به قوانين طبيعت و اطاعت از احكا
ست باغبانند، پيوسته زير دو توانند مكان خود را تغيير دهند اي ندارند و نمياز خود اراده

 ت الزم را بعمل آورد.تواند در اصالح و تبدل و انقالب آنها اقداماباغبان مي
ولي موقعيت مربي چنين نيست. بنابراين او اختيار و آزادي كامل در تدقيقات اخالق و 

مربي راهي به درون براي صفات و تمايالت بچه ندارد به خصوص براي باغبان بشر، يعني 
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مگر اين كه اين  ،نفس و روح كه عامل اصلي و محرك تظاهرات زندگي هستند پيدا نيست
 ي مقام اولياء و اوصياء و انبياء را احراز كرده باشد.مرب

صفات  قواعد و نظامهاي طبيعت تا يك درجه به طور قطع معلوم و ثابت است و - سوم
وبي و به به طوري كه باغبان از روز نخستين به خ ،و خواص آن معين و تغيير ناپذير است

لي پيدا رد و چه رنگ و بوي و شكداند كه فالن تخم يا بوته چه شكوفه و گلي دايقين مي
ر چه دهاي فالن درخت با چه حالي و چه شكلي نمودار خواهند شد و خواهد كرد، و ميوه

تواند شرايط همه معلومات قطعي و ثابت را ندارد و نمي خواهند رسيد. اما مربي اينموسمي
تحوالت  وقالبات محيط زندگي بچه را تغيير دهد، و از طرف ديگر بچه همواره مورد هدف ان

ريا در خبر است. خالصه در هر حالي انسان مانند دجسمي و روحي است كه مربي از آن بي
ل به خوبي و اين حا ،پوشيده و تغييرناپذير است هاتموج و هيجان و تالطم است كه اغلب آن

 دهد.مربي و در ضمن اهميت و قدسيت آن را نشان مي ةوظيف سختِي
آوردن اين وظايف بزرگ، مربي بايد از علم روانشناسي يا علم براي كاميابي در بجا 

 ،كندزيرا اين علم از كيفيت نيروهاي نفسي و روحي گفتگو مي .كافي داشته باشد ةالنفس بهر
 كنند.و اين نيروها هستند كه چرخ زندگي را بكار انداخته و سرنوشت انسان را تعيين مي
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ديگر فن روانشناسي عبارتست از تدقيق حاالت و  موضوع - تدقيق حاالت نفس

ها و نيروهاي و همچنين از تحقيق حس ،شوندانفعاالت نفس كه در زندگي هر انساني ظاهر مي
 آيند.تأثير و نفوذ آنها بوجود مي نفس كه آن حاالت و انفعاالت در زيِر

وانين ، داخل قو خواه كلي ييامروز مسلم شده است كه اغلب كارهاي انسان، خواه جز
فس او چيز نعلم النفس يا روانشناسي است و تمام اعمال انسان جز تظاهر و نمايش تأثيرات 

 ديگر نيست.
جا ببراي كشف چگونگي ماهيت، مردان روانشناس و مربيان بايد چندگونه تدقيقات 

 آورند:
 نآيعني چگونگي سر زدن  ،بايد چگونگي حدوث حاالت نفس را مشاهده كنند - اول

 حاالت و انفعاالت را مطالعه نمايند. 
ني و نخستين يك نوع آزمايش و بينش است كه ارزش بزرگ دارد و حال كنو اين قدِم

مي « ت نفسمراقب»اين كار را در علم اخالق،  .دهدفعلي نفس را منظور و هدف خود قرار مي
 نامند و اين وظيفه شبيه است به تدقيق حال يك مريض از طرف طبيب.

ت هاي گوناگون و فراوان از چگونگي حاالت و تحوالپس از گردآوري تجربه - دوم
 يك بچه يا جوان، بايد سبب صدور آنها را تدقيق كنند. نفِس

ن و اي ،ها و محركها استاين قدم دوم آزمايشي است كه هدف آن تنها يافتن سبب
 ت.آزمايش به گذشته تعلق دارد زيرا كه هميشه علت بر معلول مقدم اس

ند كه اين اين كه نتايج و تأثيرات آن حاالت و انفعاالت را بدست آورده و بدا - سوم
تأثيرات  وآورند. بديهي است كه اين نتايج تأثيرات چه تغييراتي در بدن و نفس بوجود مي

د، توانند مختلف باشننسبت به كيفيت نيروي جسمي و روحي و نسبت به زمان حصول مي
 مرض در اشخاص مختلف. مانند تأثير يك نوع

ًا آثار بعد از زيرا كه عموم ،سوم آزمايش استنتاجي است كه تعلق به آينده دارد اين قدِم
 .شود فعل مؤثر است و زماني كوتاه يا دراز در ميان فعل و تأثير آن فاصله پيدا مي
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زمايش كمال توجه علماي فن روانشناسي به اين سه نوع تحقيق و كنجكاوي است كه آ 
 حاالت نفس را در بردارد. ةگذشته و حال و آيند

تربيت  ةدست آوردن نتايج اين تدقيقات سه گانه، مربي وارد مرحله پس از ب - چهارم
ودمند سل به حاالت مثبت و آور نفس را مبّدشود كه بايد حاالت منفي و زياناخالقي مي

 نمايد و اگر مثبت باشد در تقويت آن بكوشد.
 و صفات زشت و نيروهاي منفي را مبدل به صفات خوب و مثبت مربي بايد اخالق

ربي ببيند يك ماگر  مثاًل .كه ذكر شد تقويت نمايد و صفات و اخالق مثبت را نيز چنان ،نمايد
ارد وسايلي بچه به درس معيني ذوق و دلبستگي ندارد و بچه ديگر به آن درس ذوق و عالقه د

ديگر  ةالقه بچفراهم نمايد كه ذوق و ع، و اسبابي کند اول توليد ذوق ةفراهم سازد كه در بچ
 را افزونتر سازد.

فن  گرفتنفراه توان به اين نكته پي برد كه مربي نبايد فقط اكتفا و قناعت باز اينجا مي
 كه يك شخص به محض چنان .عمل گردد ةبلكه بايد داخل دور ،نظري روانشناسي كند

آزمودگي  تواند طبيب گردد بلكه هر دو عمليات ونمي خواندن و ياد گرفتن مطالب كتب طبي
انشناسي طور نيز شخص مربي هرچند معلومات نظري فراوان درباره رو را الزم دارد، همان

تواند ي نمينام و مقام مرب ةعمل نشده شايست ةباز هم تا روزي كه وارد مرحل ،داشته باشد
 باشد.

نيدن فس يا خارجي است مانند ديدن و شانفعاالت ن گويد حاالت وفن روانشناسي مي
 .ل و تصورشود، يا تأثيرات داخلي است مانند نيروهاي فكر و خياكه از راه حواس حاصل مي

مه اشياء هو  ،ها در اصل داخلي هستند يعني بالقوه در نفس موجودندولي اين محركها و سبب
 خارجي وسايلي هستند براي بيدار كردن محركهاي داخلي نفس.

مشغولند  عبارت ديگر اين محركها بالقوه در نفس موجودند كه گاهي به حاالت ديگر به
مانند اين  .آورندمي گي به فعليتاند و تأثيرات خارجي آنها را بيدار و از بالقوّ خوابيده يا اصاًل

ود، اگرچه شاي بگذرد و از ديدن چيزي ميل خريدن آن چيز در او پيدا كه كسي از پيش مغازه
و به ااهر آن چيز، سبب فعل خريدن او شده ولي در اصل آن سبب يا محرك در داخل در ظ

چيز  شكل احتياج يا آرزو موجود بود ولي موقع و فرصت فعاليت و نمايش نداشته و آن
 خارجي، آن سبب را بيدار و فعال ساخته است.
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 ،اساسي است ةر يك مسألتعليم و تربيت براي همه نوع بش -فرق ميان تعليم و تربيت

كه  زيرا نظم زندگي و خوبي جريان تكامل انسان و رسيدن او به سعادت جاوداني چنان
آفريدگار توانا اراده كرده است، بسته به شناختن و بعمل آوردن قواعد تزكيه و قوانين اساسي 

اد و ملتها ها و دردها و رنجهاي افرثابت و آشكار است كه بيشتر بدبختي .تربيت صحيح است
 زند و اين هم در اثر عدم تزكيه و نداشتن تعليم و تربيت صحيح است.از ناداني سر مي

تر و ياهميت تعليم و تربيت و بلندي مقام معلم و مربي محتاج به شرح نيست و عال
ه مرا آن ك»  كه فرموده است:)ع( كالم حضرت علي .م فني نيستتر از تربيت و تعّلمقدس

نشان  ارزش بزرگ فن تعليم و تربيت را به خوبي« خود ساخت ةداد مرا بنديك حرف ياد 
 دهد.مي

بينيم كه فرق ميان الزم مي ،پيش از شروع به شرح دادن اصول اساسي تعليم و تربيت
دانيم به ا نميمكسي است كه آنچه را « معلم»تعليم و تربيت و معلم و مربي را يادآوري كنيم: 

ته شده است كسي است كه نيروها و استعدادهايي كه در نهاد ما گذاش« يمرب» .دهدما ياد مي
ميدان فعل و عمل  امكان به ةتا ما آن نيروها را به آساني از داير ،پروردبه بهترين وجهي ميرا 

 نامند.« تربيت»بزرگ را  ةوظيفو بياوريم و اين كار 
 .دك معني خصوصي داري« تعليم» ةدارد و كلميك معني عمومي« تربيت»از يك جهت 

قل براي به حدا« تعليم»شامل جماد و نبات و حيوان و انسان است در صورتي كه « تربيت»
ه داراي چه براي تعليم، يك وجود يادگيرنده ك . حيوان و به حد اكمل مخصوص انسان است

ي ه حد كافهوش يا تفكر و اراده و حافظه باشد، الزم است و اينها در جماد و نبات ب ةقو
ه كه اين نيست و به عبارت ديگر اين قوه در جماد و نبات به آن درجه، نمايش پيدا نكرد

بكار بندند، ولي  ود موجهاي لطيف افكار بشر را از روي ادراك دريابند و بپذيرند نمواليد بتوان
ي قوه يااين قوه تا يك درجه در حيوان موجود است زيرا كه شعور غريزي او يك شكل ابتد

 انساني است.ادراك 
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اي تبادالت و توان به وسيله تربيت، پارهبا وجود اين در جمادات و نباتات هم مي
ن كه انچاصالحات بعمل آورد و به تغيير دادن خواص و صفات آن تا يك درجه كامياب شد؛ 

نگ و خواص امروزه دانشمندان طبيعي به وسيله مواد شيميايي و تدبيرهاي ديگر در شكل و ر
تبديالت و  نمايند، لكن اينكنند و اصالح ميدهند يا كم و زياد ميبات تغييري ميجماد و ن

 توان تعليم ناميد.اصالحات را نمي
ت، لكن تعليم نيس ةتوان گفت جماد و نبات پذيرنده تربيت است و پذيرندبنابراين مي

هر موجودي  .باشند بايد دانست كه جماد و نبات نيز داراي قواي روحي مخصوص به خود مي
اص هستي و تكامل خود داراي روح و قواي روحي خ ةنسبت به درج ،از موجودات در عالم

قص فهم و كنيم به جهت كوتاهي نظر و نو اگر ما امواج اين قوا را احساس نمي ،باشدخود مي

 .ماست ادراكِ 
عين م ةما در جدول صوتها و رنگها در درج ةكند كه حواس باصره و سامععلم ثابت مي

ا كه در باال رو امواج آن صوتها و رنگها  ،و بسيار محدودي قابل دريافت صوتها و رنگها است
 تواند بشنود و ببيند.كند نميو در زير اين درجه حركت مي

ات معين و محدودي احساسات و امواج قواي موجود ةهمچنين قواي عقلي ما در درج
ير اين درجه زرجه، امواجي را كه در باال و در اين د ةكند و بيرون از دايرديگر را درك مي

فكار يك نوزاد است در قبال موجهاي ا ةيك بچ دماغِي ةكند، و اين نظير قواست درك نمي
 مقام. دانشمند عالي

قانون  ،يكي از قوانيني كه شناختن آن براي فهميدن معاني و قانون تكامل الزم است
شود و هيچ اثر بدون حالي بدون سبب موجود نمياست. بنابراين هيچ چيزي و هيچ « سببيت»

 تواند بوجود آيد.مؤثر نمي
ورت صدر اين  .ولي هر چيزي كه معلول است در عين حال علتي است براي معلول تازه

نجير علت اعمال و حركات خود در هر دم هزاران حلقه تازه به اين ز ةوسيله هر موجودي ب
 ز اين حقيقت ندارد.لكن خود خبري ا ،افزايدو معلول مي

جماد و نبات و حيوان در ندانستن علت واقعي و حقيقت محض معذورند، زيرا كه آنها 
شناختن اين حقيقت به حد كمال به روي  ِرَد آزاد نيستند و ةتفكر و تعقل و اراد ةداراي قو

ولي انسان در جهل خود از درك  .باشندآنها بسته است و مكلف به جستجو و عمل نمي
روي او باز است، و نيز مكلف به ه معرفت ب قت معذور نيست بلكه مسؤول است و دِرحقي



ارشادو  تعليم و تربيت 133   

 

 
 

عنايت خداوندي  ،باشد و كسي كه از روي صدق و صفا حقيقت را بجويدجستجو و عمل مي
 بهره نگرداند.ميد و بيواو را ن

دند و كردند و به مسؤوليت مشترك خود آشنا بومردم اين حقيقت را درك مي ةاگر هم
انه هنوز ولي متأسف .شدديگر بدبختي از روي زمين برداشته مي ،كردندبر وفق آن رفتار مي

 وذ كند.تواند بر قلوب اكثر مردم نفقدر غليظ است كه نور حقيقت نمي تاريكي جهالت آن
كنند كه افكار و خياالت پليد ايشان تا آن دقيقه اغلب مردم تصور مي -تأثير امواج افکار 

كند، توليد اثر و نتيجه نمي ،به فعل نيامده و در عالم خارجي به ظهور نرسيده است كه از قوه
 زهي فكر باطل.

نساني به افكر يكي از بزرگترين نيروها است كه در روح  ةولي بايد مربي بداند كه قو
به  ،دا نكندكردار هم افكار انسان صورت فعليت پي ةوديعه گذاشته شده است كه اگر به وسيل

مواج افكار اتولد در ذهن قدرت و قوت او افزونتر گردد، بلكه امواجش پراكنده شده با  محض
اي قبول سپس به قلوبي كه يار ،افزايندهمجنس خود امتزاج نموده و همه بر قدرت خود مي

 كنند.دارند نفوذ كرده و وادار به اجراي مقصد خود ميرا و عمل به آن افكار 
آهنين  ةاراد ثر امواج افكار شديد و قوي مردان متفكر و صاحببسياري از امور عالم در ا

ده شده و دلها به طوري كه امواج افكار ايشان در محيط اجتماعي ملتها پراكن ،رسدبه ظهور مي
 كنند.و آنها را وادار به اجراي عمل مي درآورده خود استيال و تسخيرتحت را 
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عالم در زير تأثير  ةبسياري از امور مهمذكر شده  باًلكه ق چنان - مغز حساس کودکان

طوري كه امواج افكار ايشان ه ب ،رسدآهنين به ظهور مي ةافكار مردان متفكر و صاحب اراد
پراكنده شده و دماغها و قلوب مردم را تسخير نموده و ايشان را به قبول و پيروي آن افكار 

 كنند.مجبور مي
ال متفكر و ني هميشه در زير نفوذ قادر و قاهر اين گونه رجانقالبات بزرگ سياسي و دي

 آيد.با عزم و فداكار بعمل مي
ط آموزشگاه اين حقيقت را بايد هميشه مربي در نظر داشته باشد كه تأثير افكار در محي

ذيراي عكاسي حساس و پ ةاز يك طرف مغز كودكان مانند شيش .اندازه بزرگ و مهم استبي
به  هرچه ،تميز و تعقل ةست و از طرف ديگر به جهت كمال نيافتن قوصورتهاي خارجي ا

كه  د؛ چنانيابد، جاي گيرد و زودتر ريشه دواند و پايدار مانمراكز مغز ايشان انتقال مي
 اند: علم در كودكي مانند نقش بر سنگ است.فرموده

ن ت چناممكن اس ،شودآن افكار و خياالت كه در بچگي حاصل و بدان عادت مي ةهم
باز از كندن  ،دهدوسايلي كه بعدها عقل و تجربه به دست انسان مي ةريشه بدوانند كه با هم

 آنها عاجز ماند. ةريش
ر محيط بنابراين افكار و تصورات و خياالت شخص تربيت كننده و معلم و كساني كه د

پروردن افكار  ن وكودك هستند تأثير بزرگي در قواي دماغي و قلبي او دارند. پس بايد از داشت
 زشت و منفي احتراز نمود.

فهمد كنند كه بچه نميتصور مي ،زننداغلب مردم كه نزد كودك حرفهاي ناشايست مي
ه مغز و مركز بدر صورتي كه آن حرفها را از راه گوش  ،تواند تأثيري در وي داشته باشدو نمي

 ةمينبدين طريق ز .مانندميدهند و محفوظ حافظه او نفوذ كرده و خطوطي تشكيل مي ةقو
سال كه آن  تا بعدها و پس از چند ،سازندآماده ميرا مستعد براي قبول و اجراي آن حرفها 

و استعداد  اي در مغز او حاصل شدهانعكاسي و جاذبه ،ندواخشنود يا ميحرفها را دوباره مي
 سازد.او را براي قبول و اجراي مفاهيم و مضامين آن كلمات مهيا مي
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هر چيز و هر حادثه و هر فكر در عين حال هم معلول و  - ميان علت و معلول ةفاصل
بدين ترتيب تا برسد به مقام مشيت خدايي كه علت  ،ثر استؤهم علت، يعني هم اثر و هم م

ت خود ايجاد كرد و كه در حديث آمده است: خداوند، عالم را به مشّي چنان ،علتها است
 سببها. ةب هماثرها و مسّب ةثر همؤپس اوست م ،تت را هم به نفس مشّيمشّي

تداد پيدا تواند از يك چشم بهم زدن تا سالهاي متمادي امميان علت و معلول مي ةفاصل
ز چند دقيقه يا كه تأثير بعضي علتها آني و فوري است ولي تأثير برخي علتها بعد ا چنان ،كند

 چند ساعت يا روز و ماه، سال و قرنها ظاهر شود.
والد بعضي كه ت چنان ،توانيم مالحظه و مشاهده كنيمين حال را ما در حوادث طبيعت ميا

كنند، و شود و علت و معلول پشت سر هم وجود پيدا ميحيوانات در چند ثانيه حاصل مي
يابد؛ همچنين است كيفيت توالد بعضي حيوانات در چند دقيقه يا ساعت يا روز يا ماه انجام مي

تلف انجام مانند سبز شدن و شكوفه برآوردن و ميوه دادن كه در زمانهاي مختوالد نباتات 
 دهند.يابد و بعضي درختان و گلها هرچند سال يك بار گل و ميوه ميمي

واع زهرها و موادي هستند كه تأثير آنها در بدن انسان آني و فوري است مانند تأثير ان
س از چند دقيقه كه تأثير آنها در بدن انسان پفات و مشروبات الكلي، و نيز موادي هستند مكّي

علوم و ثابت و اين در فن طبابت م ،شوديا ساعت و روز و ماه بلكه بعد از چند سال ظاهر مي
نها فراهم آرشد  ةزيرا زمين ،ماندشده است و امراضي هستند كه علت آنها چند سال پنهان مي

 دهند.مي شود ولي پس از مدت درازي تأثير خود را نشاننمي
ار خود ست؛ افكاري هستند كه نتايج و آثا در معنويات و معقوالت هم اين حكم جاري

ايع از كه توارث صفات و اخالق و امراض و طب سازند، چنانرا بعد از چند سال ظاهر مي
 ت طوالني.اجداد، كه در فن طب فصلي مشروح دارد، دليل است بر پنهان ماندن علتها در مد

عضي طوري كه به امراض جسمي و روحي علتهايي دارند ب ةكلي ،ون عليتبه موجب قان
توان به آساني علت و معلول را مي ةاي امراض رابطاز آنها ظاهر و بعضي مخفي است. در پاره

 بلكه ،ردآنها پي ب ةتوان به ريشپيدا كرد، ولي علت بعضي چنان عميق است كه به سختي مي
 توان علت اصلي اغلب امراض روحي را پيدا كرد.سبب نقصان علم امروز نمي به
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نند، و توانند علت همه امراض و حاالت گوناگون روحي را پيدا كاين علوم مادي نمي
و ضعف  بلكه تنها داللت دارد بر نقص علم ،اين ضعف علوم دليل بر عدم وجود علت نيست

 باطن. ةعقل و بر ضعف ديد
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ادي اصناف حركات كه مقتضي توجه به انواع كماالت مب -ظهور قواي نفس مراحل

باشند، يكي از دو چيز تواند بود: طبيعت يا صناعت. اما طبيعت مانند حركات نطفه در مي
هاي گوناگون، تا آنگاه كه به كمال حيواني برسد. اما صناعت مانند مراتب تغييرات و دگرگوني

 ه كه مثاًل تختي كامل گردد.تغيير شكل چوب به وسيلة ادوات و آالت تا آنگا
 طبيعت بر صناعت مقدم است، هم در وجود و هم در رتبه، چه صدور آن از حكمت

پس طبيعت  الهي محض است و صدور صناعت از اراده انساني است با استمداد از امور طبيعي.
 م.به منزلة معلم و استاد است و صناعت به مثابة متعلّ 

ه ب، پس كمال صناعت در شباهت آن به مبدأ خويش كمال هر چيزي در شباهت آن است
قدرت الهي  طبيعت است، و اين تشّبه وقتي واقع گردد كه اقتدا به طبيعت كند تا كمالي كه

 طبيعت را متوجه آن گردانيده است از صناعت نيز بر وجه تدبير حاصل گردد.
مقارن  فضيلتي كه براي صناعت الزم است، حصول كمالي است كه به كمال طبيعت

 باشد.
به طبيعت  م كه در تهذيب اخالق و اكتساب فضايل، اقتداييبعد از تقديم اين مقدمه گو

ر بدو خلقت الزم است . و اين چنان است كه تأمل كنيم در مراتب وجود و قوا و ملكات كه د
 بر چه سياق بوده و در تهذيب از همان سياقت پيروي كنيم.

 شود قوة طلب غذا و سعي در تحصيل آن است،ياي كه در كودك حادث ماولين قوه
باشد.  چه كودك چون از شكم مادر جدا شود شير از پستان طلب كند بي آن كه ياد گرفته

ل او تا حدي چون اين قوت در او بيشتر شود آن را به آواز و گريستن خواهد، و چون قوة تخي
مادر و  ست كند مانند صورتتقويت يابد، مطالبي را كه از طريق حواس تحصيل كرده درخوا

 غير او.
ول به بعد قوة غضب پديد آيد و طفل از اذيت و ضرر احتراز كند و به آنچه در وص 

قام، اقدام تواند نمود منافع او مانع افتد، مقاومت و كوشش آغاز كند و اگر به انفراد به دفع و انت
 ت جويد.ر و دايه استعاناقدام كند، و ااّل به فرياد و گريه استغاثه نمايد و از ماد
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ور قوة حيا بعد خاص ترين اثر نفس كه قوة تميز بود در او ظاهر شود، و ابتداي آن ظه 
ه رو به است كه دليل است بر احساس حسن و قبح؛ و اين قوه و ساير قوا در او رفته رفت

 تقويت و تزايد نهند.
ند تكامل ذيه و نمو رسااما قوة اول كه مبدأ جذب مواد الزم است، چون شخص را به تغ

 يابد. پس شهوت نكاح و شوق به تناسل در او پديد آيد.مي
د قوة غضب كه مبدأ دفع ضرر و ناماليم است چون انسان به حفظ شخصي خو -دوم 

 ن شود، اقدام بر محافظت نوع نمايد و انواع تفّوق در او پديد آيد.متمّك
شود اميده مينواع و كّليات نمايد و عقل قوة تميز كه چون تقويت يابد تعقل در ان -سوم 

يت بر او واقع ، و در اين حال كمالي كه مفّوض به تدبير طبيعت بود تمام گردد، و اسم انسان
 شود.

پس طالب  بعد از آن نوبت تدبير صناعت رسد و به توسط آن انسانيت بقاي حقيقي يابد.
تعديل شهوت  اقتدا به طبيعت كند بهفضيلت در تحصيل كمالي كه متوجه آن گرديده، بايد اول 

د و طريقة و بعد به تعديل غضب، سپس به تعديل قوه تميز بپردازد، و هرگز به سستي نگراي
اي ن نتيجهنوميدي نپيمايد چه اهمال و نوميدي مستدعي خسران و زيان است و جز تأسف از آ

 گردد.حاصل نمي
و رفتن  رساند، كشف قواي باطنيمييكي از عوامل مهمي كه انسان را به سعادت حقيقي 

كشف و  زيرا كه ما داراي گنجهاي مدفوني هستيم و تا بهبه دنبال تمايالت ذاتي است. 
ه و به آن و بزرگان نيز خود را كاويد استخراج آن گنجها نائل نگرديم، به سعادت نرسيم،

خود پيدا  در درون اند. پس ما نيز بايد خود را بكاويم و گمشدة خويش راگنجها توجه كرده
 كنيم.
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هم چنان كه طالب كتابت يا طالب تجارت بايد در آن  - انيروحطب  طب جسماني و

حرفه تمرين و ممارست نمايد تا حالتي در طبيعت او راسخ گردد كه مبدأ صدور آن فعل شود 
د و بدان حرفه نسبت به شكل شايسته، و آن گاه او را از جهت اعتبار آن ملكه، صنعتگر خوانن

دهند، همچنين طالب فضيلت را بر افعالي كه آن فضيلت اقتضا كند اقدام بايد نمود تا هيئت 
و خوي ثابت در نفس پديد آيد، تا آن افعال بر وجه كمال و به سهولت از او صادر گردد و 

 آنگاه به صفت آن فضيلت متصف شود.
طلب ما، مترين صناعات بر كرد و مناسب چنان كه گفتيم در صنعت اقتدا به طبيعت بايد

فن طب است. چنان كه طب جسماني داراي دو جزء است: يكي آنچه مقتضي محافظت 
راي دو صحت بود، و ديگري آنچه مقتضي از بين بردن بيماري؛ همچنين طب نفساني نيز دا

ت. لجزء است: يكي آن چه مقتضي محافظت فضيلت بود و ديگري آن چه مقتضي ازالة رذي
رادة اسالك طريق حق بايد كمال همت خويش بر حفظ فضيلت و ازالة رذيلت بگمارد و با 

 قوي به سوي هدف بشتابد.
وة قطالب فضيلت را بايد كه اول بحث از حال قوة شهوت كند، و بعد بحث از حال 

 آن؟ و اگر غضب، و دقت كند در اين كه آيا حال هر يكي بر قانون اعتدال است يا منحرف از
وشيد، و اگر بر قانون اعتدال است پس در حفظ آن اعتدال و ملكه گردانيدن صدور افعال آن ك

ن صدور منحرف بود اول بايد در بازگردانيدن آن به اعتدال كوشيد و سپس در ملكه ساخت
 افعال و حفظ آن اقدام بايد كرد.

و  غول شدچون از تهذيب اين دو قوه فراغت حاصل شد بايد به تكميل قوة نظري مش
 ترتيب در آن رعايت كرد:

اول اشتغال به فني كه ذهن را از ضاللت حفظ كند و به طريق تحصيل معارف هدايت 
نمايد، تا ذهن را ذوق يقين حاصل آيد و مالزمت حق ملكه گردد. و بعد از آن در معرفت 

ه فارغ و چون بدين مرتبه رسد، از تهذيب اين سه قو اعيان موجودات و كشف حقايق بكوشد
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شود . بعد بر حفظ قواعد عدالت مراقبت بايد نمود و چون اين نكته را نيز رعايت كند، انساني 
 بالفعل باشد و اسم حكمت و صفت فضيلت شايستة وي گردد.

  سعادت سه نوع  است:
 سعادت نفساني كه ذكر كرديم. -اول 
فظ صحت كه سعادت بدني كه آن انتظام حال بدن است همچون معالجات و ح -دوم 

 مربوط به طب است.
 سعادت مدني كه به نظام اجتماع متعلق بود. -سوم 

چون نفس خّير و فاضل شود و بر نيل فضيلت و تحصيل  -قانون حفظ صحت نفس
سعادت توفيق يابد و به تحصيل علوم حقيقي و معارف يقيني فريفته شود، واجب است بر 

قانون حفظ صحت بدن در طب، استعمال صاحبش كه در حفظ آن شرايط بكوشد. چنان كه 
مواد متناسب با مزاج است، قانون حفظ صحت نفس نيز معاشرت و مخالطت با كساني است 
كه در خصال مذكور با او شبيه و مشترك باشند. چه، هيچ چيزي را تأثير در نفس مانند تأثير 

ناقب متحّلي نباشند جليس و خليط نيست، و احتراز از مؤانست و مجالست كساني كه به اين م
و اجتناب از اهل شّر مانند گروهي كه همت بر قبايح شهوات و نيل فواحش لذات مصروف 

اند، ضروري است. چه تجّنب از اين طايفه مهمترين شرطي است در حفظ صحت گردانيده
نفس، و چنان كه از آميزش ايشان حذر واجب بود، همچنين از گوش كردن به احاديث و 

 ستماع اخبار و روايات و حضور در مجالس و محافل ايشان حذر واجب بود.حكايات و ا
س از حضور در مجمعي يا استماع روايتي ممكن است آن قدر آلودگي و خبث به نف

ه امثال اين كتعلق گيرد كه تطهير آن به روزگار دراز و معالجات دشوار ميسر نگردد، و بسا 
 د.ي علماي بيدار و هوشيار نيز شده باشحال سبب فساد فضالي مبّرز و موجب گمراه

ت و مؤانست و مجالست با اهل معرفت و مداخلت با ياران موافق در مزاح و حكايا
ود بفكاهت كه مستدعي لذت باشد، مباح و مجاز است به شرطي كه به مقتضاي حكم عقل 

 نه شهوت، و از حد وسط به مرتبة افراط و تفريط نرسد.
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ها دو طرف بود: يكي را نيز مانند ديگر خويانبساط ظاهري  - ايف حميدهالتزام وظ

ي و يبود و ديگري جانب تفريط كه به ترشرو موسومجانب افراط كه به هرزگي و فسق 
ي معروف بود، و حد وسط كه بر شرايط اعتدال مشتمل است و به بشاشت و يتندخو

 ه است.مشهور باشد، اسم ظرافت بر صاحب آن شايست ييخوشرو
و چه  از جملة عوامل حفظ صحت نفس، التزام وظايف حميده بود، چه از قبيل نظريات

ؤاخذه كند و از قبيل عمليات، بر وجهي كه روز به روز نفس را به جهت انجام ندادن وظيفه م
ر طب اخالل و اهمال را به هيچ وجه جايز نشمرد . اين معني بجاي معالجه بدن است د

عظيم منافع آن اطباي نفس در اهميت اين معالجه از مبالغة اطباي بدن در ت جسماني، و مبالغة
ايق و چه نفس چون از مواظبت وظيفه، خودداري نمايد و از فكر در حقمداوا بيشتر است. 

چون  و ،خوض در معاني اعراض كند، به كودني گرايد و خيرات عالم قدس از او منقطع گردد
م خروج از كت نزديكتر شود، چه اين تعطيل و تنبلي مستلزاز زيور عمل محروم ماند به هال

 صورت انسانيت و رجوع به مرتبة حيوانيت است.
يرد، گچون طالب تالش به امور فكري و مالزمت علوم حقه عادت كند و با صدق الفت 

زد. پس بر با حق مستأنس شود و از باطل متنفر گردد و به نظر دقيق به مطالعة حكمت پردا
نين طالب چذخاير و اسرار و مشكالت آن علم ظفر يابد و به مرتبة اعلي رسد. اين  رموز و

خود راه  اگرچه در علم و مهارت يگانة روزگار و سرآمد اقران گردد، ُعجب و غرور را بر
اند: فوق هر صاحب علمي ندهد و به خود تلقين كند كه علم را نهايتي نيست. بزرگان فرموده

ر و تذكار، تكرار و تمرين از آن چه مكشوف شده غفلت نورزد و به تكراعليمي است. پس، از 
 اند: آفت علم نسيان است.آن را ملكه كند چنان كه بزرگان فرموده

غني كسي است كه از جهت نفس غني باشد نه از جهت مال و منال، و صاحب مال 
تر باشد. س درويشنياز بود، ممكن است از همه كاگرچه در تصور عده كثيري توانگر و بي

نيازي او مواد دنيوي بيشتر بكار رود درويشي او زيادتر گردد، زيرا هر چه در راه توانگري و بي
و آن كه حاجت او به منافع دنيوي كمتر افتد توانگري او بيشتر شود. چه بسا صاحبان مقام 
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رف شده و بر ترين خلقند، زيرا رغبت ايشان از آنچه در تصرف دارند منصظاهري كه محتاج
طلب چيزهايي كه در تصرف ديگران است حريص شوند، و اسباب انقطاع حيات ايشان نيز 

 بسيار بود.
و چون  چه بسا اشخاصي كه به رياستي رسند كه ابتدا روزي چند از آن التذاذ يابند

بر  چشمشان بر مشاهدة آن اسباب عادت كند، آن را يكي از امور طبيعي شمرند و چشم
ال و مدوزند كه از دايرة تصرف ايشان خارج است. توان گفت كه اين رياست و چيزهايي 

ة خود دارد منال در حقيقت براي ايشان وبال است و از جهت زوال و تغّيري كه دنيا در شيو
 غالبًا ناراحت شوند، اين است حال طالبان نعمتهاي مجازي.

صورت  ل آنها به هيچ آفتاما نعمتهاي حقيقي كه در صاحبان فضيلت موجود است، زوا
گيري از هره. خداي بخشندة نعمتها به ب موهبت ربوبيت از آفت استرداد منزه استنبندد، چه 

يم به بدبختي و بينيم، و اگر ضايع گذارم هر لحظه ثمري مييينعم امر كرده كه اگر امتثال نما
باقي را تباه  جواهر نفيس ايم، و كدام زيان و ضرر باالتر از اين بود كههالكت خود رضا داده

 م؟!ييسازيم و در پي هدفهاي پست و فاني تالش نما
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كسي كه به تحصيل لوازم و ضروريات زندگي قادر  -عدم تحريک قوة شهويه و غضبيه

بود، نشايد كه به زياده طلبي مشغول گردد، چه آن را نهايتي نيست و طالب آن مشكالتي بيند 
نبود. ولي كسي كه به تحصيل مقدار ضروري قادر نباشد و به سعي و طلب كه آن را نهايتي 

محتاج شود، بايد كه از مقدار نياز تجاوز نكند و از استيالي حرص و اشتغال به كسبهاي پست 
احتراز نمايد و در معامله اندازه نگهدارد، و از حيوانات عبرت گيرد كه جانوران چون شكم 

ب زياده اعراض كنند، چه بعضي از اصناف حيوانات به تناول آنها سير شود از سعي در طل
جيفه، روزگار گذرانند و بدانقدر كه آنها را قسمت افتد راضي و قانع شوند. چون نسبت هر 
حيواني با قوت خاص او مثل نسبت ديگر حيوانات است با اقوات آنها، و بدانقدر كه موجب 

به سبب قوة حيواني كه در نفس دارد و به جهت  بقاي آنها باشد راضي و خوشدلند. انسان نيز
مشاركتي كه در اين قسمت با ديگر حيوانات دارد به غذا محتاج شده است. پس بايد كه در 
تحصيل اقوات و اغذيه خويش تأمل كند، و اشتغال عقل به تهية اطمعة لذيذه و ضايع ساختن 

 عمر در بهره گيري بيشتر از مقدار ضروري را قبيح شمرد.
ه بايد حافظ صحت نفس، قوة شهوت و قوة غضب را تحريك نكند و اكثر اوقات توج

ت راندن شهوتي به خواست آنها را نيز ترك نمايد. زيرا بسيار بود كه به تذكر لذتي كه در وق
بسا كه به  وو يا در حال ارتقاء مقامي احساس كرده، شوقي به اعادة مثل آن اكتساب نمايد 

خص شو خالصي او مشكل و بلكه محال باشد. در اين وقت حال اين پرتگاه هالكت افتد 
اي را تهييج كند و شبيه است به حال كسي كه اسب تندرو و سركشي يا سگ درنده و ديوانه

ن حركات بعد به تدبير خالصي يافتن از او مشغول شود. ظاهر است كه جز ديوانگان به اي
 .احتياط نمود رذايل اخالق و مساعدت اصحاب آنهااقدام ننمايند و بايد كه در همه اوقات از 

ند؛ چنان كو نيز انسان بايد به صبر و حلم، خود را پيش از حركت قوة شهوت و غضب آماده 
استحكامات  كه فرماندهان هشيار قبل از هجوم دشمنان و در مدت مهلت به تهية آالت نبرد و

ا با س انسان بايد عيوب خويش رنظامي مشغول شوند تا از آسيب دشمن محفوظ مانند. پ
 دقت تمام طلب كند و در جستجوي آنها كوتاهي ننمايد.
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براي  ما بايد چون بر سيئة خويش وقوف يابيم، در مالمت نفس جديت كنيم و تنبيهي
ا خودداري آن قائل شويم و به ارتكاب رذايل رخصت ندهيم. چه اگر چنين كنيم نفس از بديه

از شهوات  ات الفت گيرد. و اگر كسي در آغاز جواني به ضبط نفسو امتناع نمايد و با حسن
بايد  وو حلم نمودن در وقت شدت غضب عادت كند، مالزمت اين آداب بر او دشوار نبود. 

د، و چنان كه هميشه شرايط ايجاد حسنات را رعايت كنيم تا انجام كار خير از ما فوت نشو
وا افاضة نور ز بايد با آفتاب عقل خود به ساير قكند ، ما نيكه ماه از خورشيد كسب نور مي

 كنيم تا آنها را با عقل خود مشابهت دهيم.
آنها كنند،  همچنان كه در طب ابدان معالجه امراض با ضد -معالجه امراض به اضداد آنها

را ذكر كرديم و  ما قباًل اجناس فضايل درطب نفوس نيز ازالة رذايل با اضداد آنها بايد كرد .
يل هشت يل را كه به منزلة طرفين حد وسط هستند برشمرديم . چون فضايل چهار و رذارذا

ضايل شمرد توان اضداد فاست و يك چيز را هم بيش از يك ضد نبود، بنابراين رذايل را نمي
ديگري در  وباشند يكي در غايت افراط ااّل به مجاز. اما دو رذيلت كه اطراف يك فضيلت مي

 وان آنها را ضد يكديگر خواند.تغايت تفريط، مي
اس امراض اما در قانون صناعي، امراض جسماني را بايد چنين معالجه كرد كه اول اجن 

راض، انحرافات را بدانند، و بعد علل آنها را بشناسند، سپس به معالجه مشغول شوند و اين ام
واي انساني و چون قمزاجها است از حد اعتدال، و عالج آنها رد آن ها به حال اعتدال است. 

 كرديم: ررا در سه قوه محصو
 قوة تميز -اول 
 قوة دفع -دوم 
 قوة جذب -سوم 

 ،اي باشدانحراف هريكي نيز به دو گونه صورت بندد: يا از خللي است كه در كميت قوه
اي باشد. اما خلل كميت يا از مجاوزت اعتدال است در يا از خللي است  كه در كيفيت قوه

 ، و يا از مجاوزت اعتدال است در جانب نقصان.جانب زيادت
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اي از سه علت تواند بود، يا به حسب افراط يا به امراض هر قوه -علل امراض هر قوه

 ي.يحسب تفريط يا به حسب نداشتن كارآ
تفريط در آن  گري و حكم بر مجردات به قوة اوهام، واما افراط در قوة تميز مانند حيله 
شتن ودني در فكر و عمل و اجراي حكم محسوسات بر معقوالت و مجردات، و ندامانند ك

 ي مانند شوق بر علومي كه مثمر يقين و كمال نفس نبود.يكارآ
و تفريط در  اما افراط در قوة دفع مانند شدت غيظ و فرط انتقام و تنبيه نابجاي كسي، 

وق به ش، و ردائت قوه مانند غيرتي و شبيه ساختن خويش به جهال و كودكانآن مانند بي
ببي كه موجب انتقامات فاسد، مانند خشم گرفتن بر جمادات يا بهائم يا بر نوع انسان، به س

 غضب نبود.
ه كساني اما افراط در قوة جذب مانند حريص شدن به متاع و لذايذ دنيوي و شيفتگي ب

 وي و حفظ نسل كه محل شهوت نبوند، و تفريط در آن مانند سستي از طلب روزي ضرور
عمال شهوت بي ميلي كامل به امور جنسي، و ردائت قوه مانند شهوت مقاربت با ذكور يا است

 در محلي كه از قانون شرع خارج افتد.
رجع همه ماين است اجناس امراض نفساني، و از تركيبات آنها امراض بسيار خيزد، كه  

 نفساني اين اجناسند. باشد و اصول اكثر امراض مهلكةآنها به اين اجناس مي
نايت خويش اما اسباب انحرافات دو گونه است: نفساني و جسماني، و خداوند متعال به ع

ري است. مثاًل نفس انساني را وابسته بر بنية جسماني آفريده و تأثر هر يكي موجب تغّير ديگ
تغّير صورت  بنفس چون از فرط غيظ يا استيالي عشق يا تواتر اندوه متأثر شود اين تأثر موج

ميز و فساد تگردد، مانند نقصان گردد، و تأثر بدن از امراض موجب تغّير حال نفس ميبدن مي
ي يرا شناسا تخيل و استعمال نابجاي قوا و ملكات. پس معالجه كننده نفس بايد اول حال سبب

 ود كهكند و اگر سبب، بنية جسماني باشد از روي قواعد طب به ازالة آن سبب مشغول ش
 چون سبب مرتفع شد مرض نيز مرتفع خواهد شد.

 معالجة كلية امراض با چهار صنف بود: -معالجه کلي امراض روش



 51گفتار     146

 

ين طريق غذا و دوا و سم و داغ كردن يا قطع نمودن. و معالجه امراض نفساني نيز بد
آن  ع و ازالةاست كه اگر كسي به مرض نفساني مبتال شود، اول بايد قبح رذيلتي را كه به دف

ختاللي مصمم است بر وجهي كه شك را در آن مجال مداخله نباشد بشناسد، و به فساد و ا
ه ارادة كه از عارض شدن آن انتظار مي رود واقف شود و آن را در تخيل مجسم كند. پس ب
رذيلت  محكم عقلي از آن اجتناب ورزد . و اگر مطلوب حاصل نشود، فضيلتي كه مقابل آن

بالغه كند، و و در تكرار افعال آن فضيلت بر وجه افضل و به طريق اجمل مبود در نظر گرفته 
 ي است در نزد اطباء نفس.ياين طريق معالجه به منزلة معالجة غذا

بود  اگر بدان طريق معالجة مطلوب حاصل نشود ، توبيخ و مالمت و مذمت نفس الزم
مقصود  لوب حاصل نشود و، چه به طريق عمل. و اگر مطقولچه به طريق فكر، چه به طريق 

ن را تعديل آتعديل يكي از دو قوة حيواني يعني غضبي و شهوي بود، بايد با استعمال ديگري 
 ي است.يكنند و اين نوع معالجه به منزلة معالجة دوا

ال اسباب دار باشد، بايد با استعماگر بدان طريق هم مطلوب حاصل نشود و رذيلت ريشه
يل نگاه د براي ريشه كن ساختن آن استعانت جويد و شروط تعدرذيلتي كه ضد آن رذيلت بو

شود،  دارد. يعني چون رذيلت رو به انحطاط نهد و به مرتبة وسط كه فضيلت است نزديك
وع معالجه نبايد ترك ارتكاب آن كرد كه مبادا از اعتدال به طرف ديگر تمايل كند، و اين 

نمودن  بدان تمسك ننمايد ، و در تمسك بمنزلة معالجة سمي است كه تا طبيب مضطر نشود
 احتياط تمام را بايد رعايت كند كه از اعتدال تجاوز ننمايد.

قوبت و عتر از اين باشد بايد او را به داراگر باز مطلوب حاصل نشود و رذيلت ريشه
تر بود شكلتعذيب و تكليف افعال صعب و به اعمال شاقه و به نذور و عهودي كه انجام آن م

 ست.يب كند، و اين نوع معالجه به منزلة معالجة داغ كردن يا قطع كردن اعضا اتأد
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معلوم لة امراض نفساني را بيان كرديم. طريق معالجات كلي در ازا -امراض قوه نظري

است كسي كه به رذايل و معالجات آنها و فضايل و طريق كسب آنها وقوف يافته، عذري در 
نخواهد داشت . اينك طرز عالج مرضي چند از امراض مهلكه نفساني را اصالح نفس خود 

كنيم، تا بر اين قياس طرز ازالة ديگر امراض نفساني و اعتبار معالجات به صورت اشاره بيان مي
 آنها معلوم گردد.

ركب، امراض قوة نظري هرچند انواع بسيار دارد چه به صورت ساده و چه به صورت م
 نها سه نوع است:ليكن تباه ترين آ

  حيرت -اول 
 جهل بسيط -دوم 
 جهل مركب -سوم 

ي يكارآ كه نوع اول از قبيل افراط و نوع دوم از جنس تفريط و نوع سوم از جهت عدم
 باشد.مي

بطال ااما حيرت از تعارض ادله خيزد در مسائل مشكله، و عجز نفس از تحقيق حق و 
و رفع،  ت كه: اول تذكر اين قضيه را كه جمعشود. طرز ازالة اين مرض آنسباطل حاصل مي

ه متحير و نفي و اثبات در يك حال محال است به خاطر آورد، و به اجمال در هر مسئله ك
ية مقدمات و باشد حكم كند به فساد يكي از دو طرف. و بعد از آن تتبع قوانين منطقي و تصف

خطا  ر گيرد، تا به موضعتفحص از صورت قياس با كوشش و احتياط تمام در هر طرف بكا
 و منشأ غلط وقوف يابد.

اكتساب اما جهل بسيط آنست كه نفس از فضيلت علم عاري باشد، به اعتقاد اين كه علمي 
. و اين جهل ابتدا مذموم نبود چه شرط تعلم آنست كه اين جهل بر او معلوم شود. كرده است

ليكن به محض اطالع بر اين جهل،  داند از تعلم امتناع ورزدكند ميزيرا كسي كه خيال مي
ترين رذيلتي حركت نكردن در طريق تعليم مذموم است ، و اگر بدان راضي و قانع باشد به تباه

متصف گردد . تدبير عالج اين مرض آن است كه او در حال مردم و ديگر حيوانات تأمل كند 
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خيص است، و جاهل تشتا واقف شود كه فضيلت انسان بر ديگر حيوانات به درك و علم و 
است در عداد ديگر حيوانات بود. چون در اين حال فكر كند معلوم گردد  كه فاقد اين فضيلت

تر است تا به نطق و تميز انساني، و در اين سخناني كه گفته به بانگ ديگر حيوانات شبيه
دم گويند انديشه از وقوع اسم انسان بر خود به غلط نيفتد، چه گياه گندم را بر وجه مجاز گن

داند كه در رتبه از و تمثال مردم را به طريق تشبه مردم خوانند. و اگر خود انصاف كند مي
تر است چه هر حيواني بدان قدر ادراك كه در ترتيب امور معاش و حفظ نسل حيوانات نازل

باشد، به بدان محتاج بود، مجهز است و بر كمالي كه غايت وجود او در آن است متوجه مي
ف جاهل. پس وقتي كه اعتبار خواص انساني را در خود مفقود يابد مشابهت خود به ديگر خال

حيوانات را بيشتر بيند و با مالحظه اعتبار خاص حيوانات، خود را به جمادات نزديكتر يابد 
بلكه اگر در منافع و فوايد جمادات فكر كند در رتبه از آن هم باز پس افتد و بدين فكر بر 

و پستي وجود و زشتي طبع خويش واقف شود، و در نتيجه در طلب فضيلت و  نقصان رتبه
 علم حركت كند.

ست، از جهل مركب آنست كه نفس از صورت علم خالي باشد و به اعتقاد اين كه عالم ا
جز شوند، تعلم خودداري كند. همان طوري كه اطباء ابدان ازمعالجه بعضي امراض مزمنه عا

به نشود و جه اين مرض عاجز باشند. چه او با وجود جهل مركب متناطباء نفوس نيز از معال
 تا كسي متنبه جهل خويش نباشد به تعلم اقدام ننمايد .

قتناي اترين طرز عالج به اين مرض آنست كه تحريض كنند صاحب اين جهل را به نافع 
قبول كند  ادعلوم رياضي مانند حساب و هندسه و عادت دادن ذهن به براهين، و اگر اين ارش

. و چون  و در آن راه حركت نمايد از لذت علم باخبر شود و لذتي در وجود او حادث گردد
رط شبا عقايد خويش در افتد لذت تعصب داشتن نسبت به آن عقايد منتفي شود، و چون 
سيط بانصاف رعايت كند برخلل عقيدة خويش پي برده و به مقام جاهلي آيد كه جهل او 

 لم قيام نمايد.است، پس به تع
ترين آنها قوه دفع را اگرچه مراتب نامحصور است، ليكن تباه راضام -هامراض قوه دفعيّ 

 سه نوع است:
 غضب -اول 
 جبن -دوم 
 خوف -سوم
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است  ييدم كارآكه نوع اول از قبيل افراط، نوع دوم از قبيل تفريط، و نوع سوم از قبيل ع
 شود:يان ميو شرح هريك و طريق معالجات آنها ذياًل ب

اما غضب، حركتي نفساني است كه مبدأ آن شهوت و انتقام بود، و اين  -خشم و غضب
يان آيد و دماغ و َلحركت چون به حد اعلي رسد آتش خشم افروخته گردد و خون در َغ

اعصاب تهييج گردد تا عقل محجوب شود . در اين حال معالجه اين تغيير احوال و اطفاء آتش 
ر بود، هرچه قدر در اطفاء آتش كوشند سبب زيادت اشتعال گردد و اگر ّذخشم در غايت تع

 به موعظه و خضوع و خشوع تمسك كنند خشم او تقويت يابد.
در اشخاص به حسب اختالف حال غضب مختلف افتد چون تركيبات مختلف اشياء؛ 

بي باشد مانند يچنان كه تركيبي باشد مانند تركيب كبريت كه از كمتر شرري اشتعال يابد و ترك
كاك تركيب روغن، و يا مانند تركيب چوب خشك و چوب تر، كه از اندك آتشي و از اصط

گردد، و هاي عظيم و درختان انبوه سوخته ميكوتاه مدتي كه بر چوبي حادث شود بيشه
ي همچنين است كه در حال تهييج غضب و غلبة آن، مصون ماندن از عواقب وخيمش خيل

شدت  ويكي از بزرگان فرمايد: من به سالمت آن كشتي كه باد سخت  مشكل است. چنان كه
اي سخت آشوب دريا آن را به گردابي افكند كه مشتمل بر كوههاي عظيم باشد، و بر سنگه

ل بكار يص آن كشتي مالحان را مجالزند اميداورترم از سالمتي غضبان ملتهب، چه در تخ
كشد يماي در تسكين شعله غضبي كه زبانه ههاي گوناگون باشد، ليكن هيچ چاربردن چاره

ر آن هيزم خشك بنافع نيفتد، و چندان كه در او موعظه بكار برند مانند آتشي است كه اتصااًل 
 افكنند كه هر لحظه فروزش آن بيشتر گردد.

 اسباب غضب ده است: -اسباب غضب
 ُعجب -اول 
 افتخار -دوم 
 ِمراء  -سوم 

 لجاج -چهارم 
 مزاح -پنجم 
 تكبر -ششم 
 استهزاء -هفتم 
 غدر  -هشتم 
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 َضيم -نهم 
 طلب نفائسي كه موجب مناقشه و محاسده باشد -دهم 

 ولواحق غضب عبارتند از:
نان ، پشيماني ، انتظار كيفر ، دشمني دوستان ، مسخرة اشخاص پست ، شادكامي دشم

زيرا كه از  غضب است،تغّير مزاج ،تألم بدن . معالجة اين لواحق هفتگانه در معالجة اسباب 
به تدبير  بين رفتن سبب موجب زايل شدن مسبَّب است و اگر ندرتًا چيزي از مرض بجا ماند

 عقل زايل ساختن آن سهل بود.
آن نبود  اما ُعجب، و آن گمان كاذبي بود در نفس خويش به استحقاق منزلتي كه مستحق

و نيز  زاوار آن منزلت نيست.، كه چون بر عيوب و نقصانات خويش وقوف يابد داند كه س
و زايل گردد، داند كه فضيلت مشترك است بين او و بسياري از مردم، و در اين مقام ُعجب امي

دپسندي و ديگر اين كه چون كسي كمال خويش را در ديگران و به وسيله ديگران ببيند خو
 نكند.

اشند و بت و زوال و اما افتخار، و آن مباهات بود به چيزهاي خارجي كه در معرض آفا
غارت رفتن  به بقاء و ثبات آنها وثوقي نيست. چه اگر به مال فخر كنند، از غصب شدن و به
ادران است نه آن ايمن نباشند و اگر به نسب افتخار كنند، در حقيقت آن فخر، حق پدران يا م

 فرزندان.
نسبهاي  «مکُ مالَ عْ أنى بِ ُوأت م َوسابکُ نْ أنى بِ توُ أْ  تَ َو ال »)ص( فرموده است: حضرت رسول اكرم

 . رضه كنيديد و آنها را به من عيخود را پيش من مطرح نسازيد بلكه از اعمال خود سخن گو
، و و اما مراء و ستيزگي و لجاج موجب ازالة الفت و حدوث دشمني و خصومت باشد

 قوام عالم به محبت است و مراء و لجاج موجب دفع و رفع نظام عالم است.
عتدال به ااح اگر به قدر اعتدال باشد پسنديده بود وليكن توقف شوخي در حد و اما مز

د وسط تعدي غايت دشوار بود . اكثر مردمان قصد اعتدال كنند وليكن چون شروع نمايند از ح
يرند. پس كه كار به خشم و غضب كشد و طرفين كينة همديگر را در دل گ ييكنند، تا به جا

 باشد.ند اندازه نگهدارد، ممنوع ميتوامزاح براي كسي كه نمي
صاحب ُعجب  و اما تكبر، و آن نزديكتر است به ُعجب، و فرق مابين آنها اين است كه

 ه ـر بـتكبه جهت گماني كه بدو دارد، وليكن مـودپسندي بر نفس خويش دروغ گويد بـو خ
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جة ُعجب ديگران دروغ گويد اگرچه از اين گمان خالي باشد، و معالجة تكبر مانند معال
 است.
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و  اما استهزاء، و آن از افعال اهل جهل باشد  - استهزاء، غدر، ضيم، طلب برخي نفايس

تر از آن دارد كه در معرض كسي كه به آزادگي و فضل موصوف بود، نفس خويش را گرامي
 جهل جاهل آرد اگرچه خزاين بسيار بدو دهند.

اه و ساير جود و استعمال آن عمده از جهت مال و اما غدر و فريبكاري را وجوه بسيار ب
ايه انسانيت مراتب شهرت و انتقام باشد، و به هيچ وجهي از وجوه پيش كسي كه او را اندك م

 د.گري پسنديده نيست و از اينجا است كه هيچكس بدان معترف نشوباشد، غدر و حيله
ه انتقام، و اشد غيري را بر وجآن تكليف تحمل ظلم ب جويانه، واما َضيم يا ستم انتقام

ت مهم معنوي بر عاقل نبايد تعجيل در انتقام كند مگر آن كه يقين كند كه از عدم انتقام خسار
غرض حاصل او يا ديگران عايد خواهد شد، و آن هم بعد از مشاورت با عقل و عقالي بي

 شود و اين حال بوجود نيايد مگر بعد از حصول فضيلت حلم.
م از فايسي كه موجب مناقشه و محاسده باشد، مشتمل است بر خطاي عظيو اما طلب ن

وت آنها حريصاني كه صاحب ثروت و جاه بوده و مقام ظاهري را دارا باشند از جهت خوف ف
 تابي و جزعي كه به تبعيت فوت حاصل آيد.و بي

يافتن اه رطبيعت دنيا كه مقّدر بر تغيير و دگرگوني و خرابي است راضي نشود اال به 
ب را آفات، و چون حريص دنيا به فقدان چيز نفيس مبتال گردد، حالتي كه اصحاب مصائ

و  حادث شود در وي ظاهر گردد و دوست و دشمن بر عجز و اندوه او واقف شود و فقر
 حاجت او در طلب نظير آن فاش شود تا وقع او در دلها كم گردد .

 بر او آسان بود، چه غضب جور كسي كه شرايط عدالت را رعايت كند عالج غضب 
مارند، شاست و خروج از اعتدال در طرف افراط، و نشايد كه اين صفت را از صفات جميله 

د. آري چنان كه بعضي گمان كنند كه شدت غضب از فرط مردانگي بود و آنرا شجاعت شمارن
 چگونه به فضيلت نسبت توان داد ُخلقي را كه مصدر قبايح گردد؟

ور گردد چندان كه طرف مقابل به ناچار به گناه ناكرده اعتراف علهچون آتش غضب ش
كند و يا در خضوع و انقياد كوشد تا مگر آتش خشم خاموش و شدت آن تسكين يابد ، انسان 



ارشادو  تعليم و تربيت 153   

 

 
 

 خشمگين در ناهمواري و حركات نامنظم و ايذاي طرف مقابل مبالغه كند . صاحب اين صفت
ي بود نه شرف و عزت يو مستوجب مذّمت و رسواسزاوار سخريه است نه سزاوار مردانگي، 

 نفس، و اين صفت در زنان و كودكان و بيماران بيشتر از مردان و جوانان و افراد سالم است.
اده شده قوة غضبيه از اخالق فطري و اصلي انسان است و به جهت دفع ضرر به انسان د

ندان بسا كه خردم آن به ظهور رسد. است، ولي چنان كه قوه عاقله را در آن بكار نبرند آثار سوء
و حيا و  اند، غافل از آن كه عظمت انسان در ماليمتدر اثر فرط غضب، جهل را پيشه كرده

 انسانيت است.
 ي است عظيم، و فرو خوردن غضب جهاد كردن با نفس استيي باليشدت غضب و تندخو

 .اندچنان كه بزرگان فرو خوردن غضب را جهاد اكبر فرموده
يست، اشخاصي كه قدرت بر انتقام ندارند و از معرفت ايشان را چندان سهمي نغضب 

ي يو بدگو مانند اين است كه آتش زير خاكستر پنهان شده و ظهور آن غالبًا در حقد و حسد
 و شماتت و كشف سّر است .

باز در  تمام رذايل اخالقي و افعال ناشايست هرقدر سبب فساد و مخالف صالح باشد، 
كامي فايده و آن نفس را حظي باشد جز رذيله حسد كه جز رنج و عذاب و تلخ ارتكاب

اره حسود اي ندارد؛ چنان كه در سخن حكماء آمده: عادلترين دردها حسد است كه همونتيجه
 را به آتش حسد مبتال سازد تا داد محسود را از او بستاند.
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ن به حلم، بر خشم خود غلبه كند و به و مردانگي چوصاحب شجاعت  - غلبه بر خشم

پوشي گرايد و چه به چه به عفو و چشم ،جهت علم بر مضرات، از اسباب آن اعراض نمايد
مؤاخذه و انتقام اقدام كند، سيرت عقل نگاهدارد و شرط عدالت را كه مقتضي اعتدال است 

 مراعات نمايد.
ي از يك .قص او اقدام نمودكه يكي از جهال به ذكر عيب و ن از حاكمي حكايت كنند

ب عبرت خواص گفت اگر فرمانرواي ما بر عقوبت فرمان دهد از اين فعل باز ايستد و موج
زياد  ديگران شود. وي گفت اين معني از رأي من دور است چه اگر بر عقب عقوبت خيرگي

را به  مردم كند و به اعتراض و افشاي معايب من مشغول شود او را مادة زبان درازي داده و
هيني به وي كشي بر او خروج كرده و تووجه عذر او ارشاد كرده باشم. و نيز گويند كه گردن

ز ندما از فرط اكرده بود، او را اسير كرده پيش حاكم آوردند، وي بر عفو او اشارت كرد. يكي 
م او را غيظ گفت: اگر من به جاي تو بودمي او را به كشتمي. حاكم گفت من چون تو نيست

اين  كشم. بايد دانست كه بزرگترين امراض نفس غضب است و در عالج آن، اگر ريشةمين
 عراض و  لواحق غضب نيز سهل بود.مرض را بريده باشند دفع َا

بن است و اما عالج جبن: علم به ضد چيزي مستلزم علم به ضد ضد غضب ُج -جبن 
فس است به جهت ديگر است و گفتيم كه غضب ضد جبن است، زيرا كه غضب حركت ن

از آنجا كه حركت نفس اولي بود، لذا جبن مضرات  .شهوت انتقام و جبن سكون نفس است
 شود كه اگر تأمل كنند بر همگان معلوم گردد.و معايب بسياري را سبب مي

را  و عالج آن دفع سبب است چنان كه در باب غضب گفتيم، و آن چنان بود كه نفس
خالي  حريك كند نفس را به عوامل غضب. چه كسي از  غضبتنبيه دهد بر نقصان، و نيز ت

گيرد و  نبود ولي چون اين نيرو ناقص و ضعيف باشد، به تحريك پي در پي مانند آتش قوت
 ور شود.فروزان و شعله

شود كه نفس بر دفع آن خطر اما عالج خوف، و آن از انتظار خطري توليد مي -خوف
نسبت به حوادثي تواند بود كه وجود آن در آينده باشد و اين قادر نباشد، و اين توقع و انتظار 
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بود و يا احتمالي، و حادثه يا از امور عظيمه بود يا از امور سهل، و در هردو حال يا حتمي
سبب خطر احتمالي يا صاحب خوف بود يا غير او. خوف از هيچ كدام اين اقسام مقتضاي 

اسباب خائف شود. دليلش آنست كه آنچه  عقل نيست و نشايد كه عاقل به چيزي از اين
بود ببيند كه دفع آن از حد قدرت او خارج است و داند كه نگراني از آن جز تعجيل در حتمي

اي نخواهد داشت و آنقدر از عمر كه پيش از وقت حدوث آن خطر بال و جذب محنت فايده
دبير مصالح دنيوي به خوف و فزع و اضطراب و جزع گذشته، صاحب خوف در نتيجة آن از ت

و تحصيل معارف ابدي محروم مانده و ضرر دنيا را با زيان آخرت جمع كرده است. چنين 
كسي اگر به جاي خوف و ناراحتي بر خويش تسلي و تسكين دهد و دل بر وقوع خطرهاي 

 حتمي نهد، از تدبير مصالح دنيوي و اخروي محروم نماند.
ه حقيقِت اين شخص باشد، بايد انديشه كند ك اگر در خطرهاي احتمالي، خوف نه از فعل

گراني ممكن آنست كه هم وجودش جايز باشد و هم عدم آن، و يقين كردن به وقوع آن و ن
و ترك  اي ندارد. اما چون ظن جميل كنداز احساس خطر ، جز تعجيل در حصول تألم فايده

 ام نمايد. ني و دنيوي قيتواند به مهمات ديخيال نمايد در آنچه وقوع آن يقيني نبود، مي
حتراز فعل خود شخص باشد بايد كه از سوء اختيار و خيانت بر نفس ا اما اگر سبب،

ي را سزد كه به كند و بر كاري كه عاقبتي وخيم دارد اقدام ننمايد. زيرا كه ارتكاب قبايح كس
ست حقيقت خطر احتمالي جاهل بود، و چون انديشه كند در اين كه ظهور قبيح ممكن ا

 و مؤاخذه شود بر آن اقدام ننمايد. ييموجب رسوا
م پس موجب خوف اين دو نوع، از دو جهت است: در قسم اول بر خطر احتمالي حك 

ند ، و بودن كند. و قسم دوم آنست كه بر ممكن و احتمالي حكم به محال بودن كبه حتمي
 اگر شرط هر يكي را بجا آرد از اين دو نوع خوف نيز مصون ماند.

اما خوف مرگ، چون مرگ سخت ترين خوفها است در آن به تفصيل  - خوف مرگ
يم خوف مرگ، كسي راست كه نداند مرگ چيست يا نداند معاد يگوبايد بحث كرد. اينك مي

يا گمان كند كه با انحالل و از بين رفتن اجزاء بدن و بطالن تركيب بنية  ؛نفس تا كجا است
يا گمان كند كه مرگ بسيار  ؛خبران، موجود بماند و او از آن بياو، عدم ذات او الزم آيد تا جه

يا بعد از موت از عقاب  ؛دشوار و رنج آور است چون درد و الم امراض كه به مرگ مي انجامد
يا بر اموال و اوالدي كه از او  ؛يا متحير ماند و نداند كه حال او چگونه خواهد شد ؛بترسد



 54گفتار     156

 

ه خواست خدا بعدًا ذكر خواهيم كرد، اكثر اين ظنون باطل و ماند متأسف شود. چنان كه بمي
 حقيقت بوده و منشأ آن جهل محض است.بي

نظاره  كند ليكن به اينها و صور محسوس و معقول نظاره ميسالك طريق حق از زيبايي
يدگان دنيز قانع نيست و منتهاي آرزوي او وصال محبوب است، و حركت به سوي محبوب با 

ن گاه معلوم ظاهري ميسر نيست. ديدة سر را بايد بست و ديدة دل را بايد گشود، آو قدمهاي 
 شود كه محبوب از ما دور نيست بلكه وي از رگ گردن نزديكتر است.
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كسي كه نداند حقيقت مرگ چيست بايد بداند كه مرگ عبارت از آنست  - حقيقت مرگ

ر ندهد، مانند آن كه صاحب صناعتي ادوات و آالت كه نفس آالت بدني را مورد استفاده قرا
 خود را استعمال نكند.

نحالل ايم معلوم است كه نفس جوهري باقي است كه به اچنان كه قباًل اشارتي كرده
عاد نفس تا مشود. اما اگر خوف او از مرگ به سبب آن بود كه نداند فاني و معدوم نمي ،بدن

اء و ت نه از مرگ، و حذر از اين جهل است كه علمكجا است، اين خوف از جهل خويش اس
رك تحكماء را بر تعقيب تحصيل علم و رياضات و مجاهدات سبب شده و در نتيجه آنان 

اند تا از رنج خوابي و رنج و مشقت اختيار كردهلذات جسماني و راحات بدني نموده و بي
 اين جهل، و محنت اين خوف ايمن مانند.

 ه از رنج برهند و رنج حقيقي جهل بود. پس راحت حقيقيراحت حقيقي آن است ك
ر نظر ايشان علم است و اهل معرفت را آسايش و راحتي از علم حاصل آيد كه دنيا و مافيها د

اند و ستهمقدار بود. زيرا كه بقاياي ابدي و دوام سرمدي را در حصول علم دانحقير و بي
مور دنيوي اكثرت هموم و انواع رنجها را در سرعت زوال و انتقال و آفت فنا و قلت بقا و 

 اند.ل بريدهاند. پس بر قدر ضروري قناعت كرده و از مقدار زايد بر ضروريات زندگي ديافته
دن مرگ دو نوع است: يكي ارادي و ديگري طبيعي؛ و مقصود از مرگ ارادي ميراني

وع است: يات نيز دو نهمچنين ح و منظور از موت طبيعي مفارقت روح از بدن. ،شهوات است
آكل و ارادي و طبيعي. مقصود از حيات طبيعي، حيات فاني و دنيوي است كه مشروط به م

 باشد.مشارب است، و منظور از حيات ارادي بقاي جاوداني و سعادت ابدي مي
كدام جهل زياده از آن كه كسي گمان برد كمال او در نقصان اوست و نقصان او در كمال 

ل با كماالت انس گيرد و طالب چيزي بود كه او را تام و شريف و باقي گرداند او؟ انسان عاق
و از قيد اسارت طبيعت بيرون آرد و آزاد كند، و بداند كه چون جوهر شريف روح از جوهر 
ظلماني بدن خالصي يابد، به عوالم ملكوتي و جوار خداوندي و مخالطت ارواح پاكان رسيده 

شود بدبخت كسي است كه نفس خود را پيش از د. پس معلوم مياز اضداد و آفات نجات ياب
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به آالت جسماني و لذايذ نفساني مايل و مشتاق گرداند و از مفارقت آنها  ،مفارقت از بدن
 خائف و متأسف شود، چنين كسي از قرارگاه حقيقي خويش كاماًل دور است.

ايد بداند بنج آن دارد ، اما آن كه از مرگ ترسان بود به سبب ظني است كه به درد و ر
كند و هر كه آن ظن كاذب است چه الم، زنده را بود و بدن زنده است كه حس و درك مي

گ متألم زندگي نيست احساس الم هم ندارد، پس بدن با وجود مر وجسم كه در آن اثر روح 
 نيست چه نفس از آن مفارقت كرده است و تألم آن به سبب نفس بود.

ي بود ترسد، و عقاب هر چيزي باقترسد در حقيقت از موت نميب مياما آن كه از عقا
ت از به ذنوب و سيئاتي كه بدان مستحق عقاب شود ، و چون چنين بود خوف او در حقيق

ن كرديم كه سبب ذنوب خويش باشد نه از مرگ، و بايد كه به ذنوب اقدام ننمايد . ما قباًل بيا
كن ساختن آنها، پس شخص ر نفس، و اشاره كرديم به ريشهتباه است دهاي اقدام بر گناه، ملكه

حقيقت بوده و عاقل از چيزي ترسد كه او را اثري باشد. چنان كه ذكر كرديم اكثر ترسها بي
منشأ آن جهل محض است. و همچنين حال كسي كه نداند وضع او بعد از موت چگونه 

ده است . و بقاي خود اعتراف نمو خواهد شد؟ و هر كه به حالي بعد از مرگ اعتراف كرده به
ج جهل اگر گويد ندانم حال من بعد از مرگ چگونه خواهد شد،  از جهل خويش است و عال

 د كه چون با كسب علم خاطرجمع شد از خوف ايمن ماند.علم بَو
ايد بداند باما آن كه از ترك و واگذاشتن اوالد و اموال و امالك خائف و متأسف است، 

زن را به حاي نبود و عالج ار الم و رنجي بود بدانچه حزن را در آن فايدهكه حزن، استقر
 خواست خدا بعدًا ذكر خواهيم كرد.
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اما امراض قوة جلب نفع از شماره بيرون است و مهمترين آنها  -امراض قوه جذبّيه
يط و سومي شهوت و بطالت و حزن و حسد است كه اولي از نوع افراط و دومي از نوع تفر

 ي است.يو چهارمي از نوع عدم كارآ
اما عالج افراط شهوت، پيش از اين در ابواب گذشته شرحي بر مذمت  - افراط شهوت

آز و شكم پرستي و حرص كه متوجه به طلب التذاذ بود از مأكوالت و مشروبات، به طريق 
ت اين حالت حاصل اجمال بيان كرديم و دون همتي و پست طبعي و ديگر رذايلي كه به تبعي

و زوال حرمت و آبرو كه از بيان و تقرير بودن آيد، مانند خواري نفس و ذلت طفيلي ديگران 
مستغني است، و انواع امراض و آالم كه از اسراف و تجاوز از حد وسط عارض شود در علوم 

 طبي مبين و مقرر است.
 ت و ضعف بدن وترين اسباب نقصان دياناما شهوت جنسي كه حرص بر آن از معظم

ت از باشد، عالج آن انصراف فكر و خيال اساتالف مال و اضرار عقل و ريختن آبرو مي
ان فاضل، محبوب مادي، چندان كه ميسر است و اشتغال به علوم دقيقه و مجالست با همنشين

ع از طعام و نشانند و امتناو تسكين قوة شهوت با استفاده از طرق و موادي كه شهوت را فرو
ز  اراب به حدي كه قواي جنسي را ضعفي رسد، به شرط اين كه پيكر انسان ضعف بيش ش

 اندازه پيدا نكند.
اما عالج تنبلي و بطالت، بايد دانست كه بطالت مقتضي حرمان دو  -تنبلي و بطالت

انجامد، و تغافل از چه اهمال در رعايت مصالح معاش به بدبختي دنيوي مي ،جهاني بود
اخروي به فالكت اخروي منتهي شود، و اين امر در حقيقت ابطال هدف  اكتساب سعادت

آفرينش است كه در افاضه جود واجب تعالي ملحوظ بوده است.  پس اهل بطالت در حقيقت 
انسان در مقام مخاصمه و منازعه است. چون بطالت قت خلهدف با خالق خويش از نظر 

ي است، از شرح قبح و مذمت آن خودداري متضمن اين فساد است و اين فساد در بدي آن كاف
 كنيم.مي

اما عالج حزن، حزن و اندوه رنج روحي است كه از فقدان محبوب يا از فوت  -حزن
مطلوب حادث شود و سبب آن، حرص است بر مقتضيات جسماني و شهوات بدني و حسرت 

ممكن شناسد،  بر فقدان و فوات آن. و اين حالت كسي را باشد كه بقاي محسوسات و لذات را
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و وصول به جملگي آرزوها و حصول همة مطلوبها در تحت تصرف را ميسر شمرد. اين 
 شخص كه به چنين مرضي مبتال شده اگر به خوبي تأمل و تعقل كند و شرط انصاف نگاه
 دارد، داند كه آنچه در عالم كون و فساد است باقي و ثابت نيست بلكه باقي و ثابت اموري

عقل وجود دارد. پس طمع نكند بر محال، و چون طمع نكند از فوت  ست كه در عالما
اندوهگين نشود بلكه بر تحصيل مطلوبات كمالي همت گمارد و سعي خود را به طرف 
محبوبات باقي مصروف دارد. پس در اين حال متأسف نشده و از فقدان و زوال محبوب مادي 

رسد خرمي خالي از دغدغه خاطر ميناراحت نگردد، چون چنين كند به امني بدون ترس و 
پايان و اال اسير حزني بي حيرت، وو مسرتي حاصل كند بي حسرت، و ثمرة يقيني يابد بي

 انتها شده و هيچ وقت از فقدان مطلوبي و فوت محبوبي خالي نخواهد ماند.المي بي
أسف اقتدا بر عادات و اخالق جميله آن است كه بر موجود خشنود شود و به مفقود ت

هاي ايشان كه هريك ننمايد ، و تأمل كند  در اصناف َخلق و گوناگون بودن مطلوبها و معاش
اگر   «.ُكلُّ ِحْزب  ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحونَ » به نصيب و قسمت خويش تا حدي راضي و خشنود است

ي همين روش را اتخاذ كند و از تالش در راه يطالب فضيلت در تحصيل سنت كمال جو
ن به كمال معنوي باز نايستد، سرور و لذتش از آن جماعتي كه در جهالت و ضاللتند، رسيد

بيشتر خواهد بود. چه او در راه حق برود و ايشان در راه باطل، و او در راه صواب بود و 
ايشان در راه خطا، و او صحيح و سليم بود ايشان سقيم و شقي، بلكه او دوست خدا و ايشان 

 .«ال ِإنَّ َأْوِلَياء الّلِه اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ أَ »اعداي او باشند
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حزن حالتي است كه مردم آن را به سوء اختيار خويش در  -سوء اختيار  ، نتيجهحزن

شود، آن كنند . دليل اين كه صاحب حزن از راه طبيعي زندگي خارج ميروح خود ايجاد مي
شود. زيرا اگر به نظر حكمت در اسباب حزن تأمل ف واقعي خود دور مياست كه او از هد

كند روشن شود كه حزن نه ضروري بود نه طبيعي، و صاحب حزن باالخره به حالت طبيعي 
ايم كساني را كه به مصيبت اوالد و بازگشته و آرامش و تسلي يابد. چنان كه ما مشاهده كرده

حزن فزون از حد اعتدال برايشان عارض گشته، بعد از اند و عزيزان و دوستان مبتال شده
اند . و همچنين كساني انقضاء كمتر مدتي بر نشاط و فرح آمده و به كلي آن را فراموش كرده

كه به فقدان مال و ملك، روزي چند به اندوه و غم مبتال شده، بعدًا ناراحتي ايشان به سكون 
 و تسلي تبديل گشته است.
هند و دگزاري آنست كه امانت الهي را با خشنودي به خدا باز پس كمترين مراتب شكر

تر و پست در اجابت شتاب نمايند، خاصه آنجا كه خدا افضل آنچه را داده است باقي گذارد
ورمندان زرا بستاند . مراد از اين افضل، نفس و عقل است كه دست معترضان بدان نرسد و 

م هگيرند هم رعايت جانب ما است و كه مي را بر آن طمع شركت نيفتد، و پست تر را
ي محزون محافظت عدالت كه در ميان ابناي جنس ما است ، پس ما نبايد از جهت فقدان چيز

 شويم.
تي است، بود و آن اين كه عارييكي از بزرگان فرمايد: اگر دنيا را يك عيب بيش نمي

ت گرفتن ارباب همت از عارينمود، چنان كه شايسته بود كه شخص با همت التفات بدان نمي
به  آن ننگ دارند. از حكيمي پرسيدند سبب فرط نشاط و قلت حزن تو چيست؟ فرمود من

 چيزي دل نبندم تا از مفقود شدن آن اندوهگين شوم.
خواهد كه از نظر امتيازات از همنوعان اما عالج حسد، حسود از فرط حرص مي -حسد

ازالة آن از ديگران، و جذب آن به خود مقصور اين است كه همت بر  ،خويش ممتاز باشد
دارد . حسد مركب از جهل و آز است، و حسود نداند كه اجتماع خيرات دنيوي براي يك 

 ي از آنها صورت نبندد.مندبهرهفرد را محال باشد و اگر فرضًا جمع شود، 
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ود خ اند: كسي كه به دشمنترين صفات است و بزرگان فرمودهترين و شنيعحسد قبيح
ه غير و شريرتر از او كسي است كه شر را ب محب شر، شرير بودشر خواهد محب شر است و 

ترين نوع حقبيتر بود، و تر و زشتدشمن خود خواهد، و اگر اين معامله با دوستان كند تباه

 .حسد حسدي است كه در ميان علما باشد
حساس ااست كه از غير  فرق است ميان غبطه و حسد، غبطه شوقي به كمالي يا مطلوبي

نوع بود :  كرده بدون آرزوي زوال آن از غير، و حسد با آرزوي زوال از غير است. غبطه دو
 محمود و مذموم.

ن آغبطة محمود آنست كه شوق متوجه به كماالت و سعادات باشد ، و غبطة مذموم 
 است كه شوق متوجه به شهوات و لذات دنيوي شود.

ود عالج رذايل قف گردد و آنرا كاماًل ضبط نمايد، او را آسان باگر كسي بر اين معاني وا
عقلي است و  ديگر . مثاًل اگر در كذب انديشه كند، داند كه فرق انسان با حيوانات به نطق

ين اغرض از فضيلت نطق، اعالم غير است بر امري كه او واقف نيست، ليكن كذب خالف 
مل. چون ه آن كذب است هم در قول و هم در عغرض است. و اگر در ريا انديشه كند داند ك

 سهل بود. كن ساختن آن اسباب بر اوحقيقت رذايل بشناسد و بر اسباب آنها واقف شود ريشه
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كه با كمند  بزرگترين مانع حقيقت بيني، نفس خود انسان است - نفس حجاب حقايق

سازد گرفته عقل را اسير خويش ميا خوهواي خود و تمايالت و عاداتي كه ساليان دراز به آنه
اندازد، و به حدي در اين امور موجب گمراهي عقل  و غالبًا آنرا در رد و قبول به خطا مي

افتد. نفس است كه مانع ادراك صحيح عقل گردد كه حتي در امور بديهي هم به خطا ميمي
اگر كسي با رياضت و . گردد، از اينرو بايد در ادراكات خويش نفس را دخالت ندهيم مي

مجاهدت بتواند دخالت نفس را در ادراكات وجداني قطع نمايد، چنان كه ذهن خالي از صور 

 .گردد ، سير او در عالم معقوالت آغاز شده و از قيد نفس رهايي يافته استحسي و وهمي
 ي است،هاي نفساني و تزكية آن از تيرگيهاي معاصتهذيب اخالق، تصفية آن از آاليش

ت معنوي و تهذيب نفس پاكسازي آن از رذايل و آراستن آن با خصال و صفات جميله و كماال
ب و رساند . اين امر احتياج به معرفت نفس و قلاست كه سالك را به مقصود خويش مي

ة قلب و نفس تواند به تطهير و تزكيه و تحليي فضايل و رذايل دارد و بدين وسيله مييشناسا
سل و كتب رمر مهمي است كه كافة علماي طاعات و آداب ديني و نيز ارسال بپردازد . اين ا

 سماوي براي همين امر بوده است.
لهي هر كسي را قابليت استماع اسرار و معارف حقيقت نيست، از اين جهت سفراي ا

اسرار آسان  بيان شرايع فرمودند و تبيين اسرار حقيقت پيش هر كسي ننمودند، چه درك و فهم
ز اهل ا. و اگر يكي  باشدو بدون مخالفت با نفس و هوي، درك و فهم آن ميسر نمينيست 

از كنند، چنان كه اسرار افشاي اسرار و معاني كند، ظاهربينان، زبان طعن و انكار دربارة وي در
و افشاء  جماعتي از شناگران بحر حقيقت گوهر اسرار و معاني از صدفهاي معنوي درآوردند

نسوب به ند و هدف تير طعن و مالمت خاليق گشتند و اهل جهل ايشان را مو اظهار آن كرد
 كفر و الحاد نمودند و بر قتل بعضي فتوي دادند.

خالصه درك و فهم اسرار بر همه كس ميسر نيست و بهتر آن است كه اهل حق اسرار 
ا كافي است و اي او ررا به اشاره ادا نمايند، تا هر كه را از معرفت كمالي نصيبي است اشاره
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تواني پس راستي كه تو نمي « :َواَل ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبِريَن َفِإنََّك اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى»گرنه 
  مطالب را به مردگان بشنواني و به كران ناشنوا فرياد خود را برساني.

ن بيننده تي كه چيز ديگري در مياهر چيزي كه غايت روشني او مانع ادراك شود، تا وق
ت ظهور نور ادراك آن نتوان نمود مثل آفتاب كه از غايت شد ،و چيز ديده شده واسطه نگردد

ا مشاهده رآن، از تماشاي روبرو در چشم انسان ظلمتي پديد آيد، و اگر كسي خواهد آفتاب 
اشد تا اشراق بف و صيقلي كند به ناچار به ِجرم ديگري احتياج دارد كه آن جرم مانند آينه صا

توان آفتاب را ديد از واسطه نمينور در آن جرم كمتر باشد . با ديده سر چنان كه گفتيم بي
 گردد.جهت آن كه نور ضعيف، در برابر نور قاهر و غالب، مغلوب مي

و اعتماد دارد، سالك بايد اختيار خود را در اختيار استاد طريق حق كه به تمام معني به ا
ا از رذايل گرداند و از مشتهيات و لذايذ جسماني در حد افراط اعراض نمايد، و نفس ر محو

)ص( بجا اخالق و عادات پاك سازد و عبادات و طاعات بدني به مقتضاي شرع  انور نبوي
وي بگرداند، رآرد، و از افراط و تفريط دوري جويد و هرچه مانع توجه او به حق باشد از آن 

اسباب  وخوابي و توجه و ذكر دائم را شعار خود سازد . چون اين مقدمات ي و كميگوو كم
وس نه دل حق نماي سالك، به نور حقيقت روشن شده و از زنگ هوي و هييفراهم كند آ

 مصفا گردد و به سير و پرواز در عالم علوي درآيد.
سافلين لچه گويم كساني را كه سرنگون شده و از باالترين مراتب كماالت، به اسفل ا

ساني فرو هوي و هوس افتاده و پاي سير و سلوك ايشان در ِگل لذات جسماني و مشتهيات نف
 اند.مانده، از لذايذ حقيقِي باقي محروم گشته و از سير و عروج باز مانده

اي سالك طريق حق، به سفر معني و قرب حضرت موال مهيا شو و از عالم نفسانيت كه 
بيرون آي و در راه طلب آنچه از مراتب دنيوي مانع سير تو موجب سكون و افسردگي است، 

اي از مراتب توقف منما ، كه رهروان راه طريقت و گردد از همه درگذر، و به هيچ مرتبه
اند: همت سالك در راه طلب بايد چنان باشد كه اگر پاكبازان كوي حقيقت چنين فرموده

كه از سير باز ماند، سالك به گوشه ديده  تمامت مقامات و مراتب دنيوي را بدو عرضه دارند
 نيز به آنها ننگرد و از طي مراحل مطلوب حقيقي باز نماند.
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كمال ظهور تجلي الهي در دل انساني است، پس در حقيقت  - آيينه تمام نماي خلقت

ي اگرچه از نظر وجود خارجي مؤخر است، يعلت غاموجودات است .  ييانسان علت غا
ي آنست كه در تدبير، اول و در عمل، آخر يباشد و علت غاليكن در وجود ذهني مقدم مي

باشد . چون انسان آخرين نقطه قوس نزولي دايره وجود و ابتداي قوس عروجي است پس 
اند. همه ه شدههر دو عالم يعني غيب و شهادت، همه طفيل ذات او بوده و به جهت او آفريد

 اسباب و آالت اويند و حامل اسرار آفرينش غير از انسان نيست.
بندد. يينه را در جهت نمود شرايطي است و بدون آن شرايط انعكاس در آن صورت نميآ

شود و ينه منعكس نمييينه اگر ظلماني نباشد صورت شخص نگرنده در آيچنان كه پشت آ
ينه را يگشت، پس آء و صفات الهي در او منعكس نمياگر يك طرف انسان ظلمت نبود اسما

 در جهت نمود شرايطي است:
 ظلمت -اول 
 صاف و صيقلي بودن -دوم 
 تقابل و محاذات -سوم 

 نزديك بودن -چهارم 
اسطه روح كه ينه تمام نماي الهي است اين شرايط همه در او جمعند : به ويو انسان كه آ

صفا و صيقلي تمام دارد، و به   «اِجِدينَ سَ َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوْا َلُه  َفِإَذا َسوَّْيُتهُ » فرمايد:مي
و  انسان مرآت پس از اين ر قرب نيز او را هست.« َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ »حكم: 

 اسماء و صفات الهي گشته است.
رسد، اما چون ظلمت ع آفتاب اول بدو ميهوا اگرچه به ظاهر عاليتر از خاك است و شعا

شود، ولي زمين چون ظلمت و و كدورت زمين را ندارد انعكاس شعاع در آن عملي نمي
گردد، و حرارتي از شعاع و كدورت دارد به محض اين كه شعاع آفتاب بدو رسد منعكس مي

رسد تدال ميزمين حاصل آيد كه در هوا اثر كند و برودت آن به سبب آن حرارت به حد اع
گردد. پس بدين وجه و از اين نظر مذكور در مثال، و موجب اظهار آثار علوي و سفلي مي
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گردد . عناصر ديگر كه غير تر از هوا است و شعاع آفتاب جز در زمين منعكس نميزمين عالي
ا خاكند و بر آفتاب اقربند و شعاع آفتاب اول به آنها رسد ، چون ظلمت و كدورت ندارند آنه

را قابليت منعكس ساختن اشعه آفتاب نيست، و انسان به سبب ظلمت و صقالت و جامعيتي 
 يابد.پرتو ذات و اسماء و صفات الهي در او انعكاس مي كه دارد،

ت بود ذات و اسماء الهي در مرآت قلب انساني منعكس شده است و به سبب اين جامعي
و از جهت اين   «ْجَمُعونَ َجَد اْلَمَلاِئَكُة ُكلُُّهْم أَ َفسَ » )ع( سجده كردند:كه ماليك بر حضرت آدم

ع و منقاد فضيلت بود كه مسجود ماليك گشت. مراد از سجده، اطاعت و انقياد است، همه مطي
ماديات  انسان واقعي هستند به جهت هيئت اجتماعي، و انسان شامل جميع مراتب مجردات و

هند بود، همة موجودات محكوم به حكم او خوا است. از اينرو اگر انسان مطيع امر حق شود
 زيرا انسان كل است و ساير موجودات جزئند و جزء تابع كل خواهد بود.

ن در حقيقت جان و روح جميع موجودات، پرتو خورشيد حقيقت انساني است و بيرو
اك. چون روحند كه نه حيات دارند و نه ادراز حقيقت انسان تمامي موجودات همچو بدن بي

ه بان جميع موجودات در صورت انساني مضمر است ، همة موجودات مطيع او و محكوم ج
 . «َيَتَفكَُّرونَ  ًعا م ْنهُ ِإنَّ ِفي َذِلكَ َلآَيات  لََّقْوم  َوَسخَّرَ َلُكم مَّا ِفي السََّماَواتِ َوَما ِفي اْلَأْرضِ َجِمي»حكم اويند 

س پوجودات از جهت حقيقت اوست. انسان مرز و خالصة كائنات است و ايجاد همه م
است  . حيفاي انسان خود را بشناس و از خود غافل مباش كه جان و خالصه كائنات تويي

شناسد و نكه استعداد اين همه کماالت در نهاد انساني سرشته شده باشد و انسان خود را 
حقيقت  ازمعرفت به خويش حاصل ننمايد و مشغول بود به لذات حيواني و هواي نفساني، و 

 خبر باشد.خود بي
توحيد  ي نيافته ويسالك تا زماني كه به تصفية خويش نپردازد از قيد شرك و شك رها

سوي مبدأ  حقيقي بر او ظاهر نخواهد شد، ليكن اگر به تصفية خويش پرداخته و حركت او به
 شود.مي «هايف ونَ شاوُ يَ ا مَ  مْ هُ لَ » سريعتر گردد در زمرة:

ل شهوات و حقيقت خويش آگاه و باخبر شود و نيز بايد كه از مناز سالك بايد از اصل
مادي  طبيعي و مشتهيات نفساني و مطلوبات و مرغوبات جسماني درگذرد و از لباس صفات

ندار عاري گردد و از ظلمت خودخواهي كه حجاب اصل و حقيقت است، پاك گشته و پردة پ
 منّيت را از روي حقيقت براندازد.
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از روح هر يكي از صفات ذميمه در حقيقت دامي است كه شاهب - ن نورانيتقوي و برها
ده در فضاي گذارد كه از زندان تن پا بيرون نهابند گردانيده و نميانساني را مقيد و پاي

د از خلقت و قدم فراتر از مقام طبيعت و جهان خاكي نهد و آنچه مقصو روحانيت پرواز كند
: شودتر از انعام ميافتد و واپسه گمراهي و ضاللت ميانساني است حاصل نمايد. پس ب

ت كسب كماالت معنوي ندارند و به زيرا انعام استعداد و قابلي.  «ُأْوَلـِئَك َكاأَلْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ »
ليكن انسان  ،اند مطيع و فرمانبردارند جهت عدم قابليت معذورند و از بهر آنچه آفريده شده

وس دهد هيت كسب همه كماالت را دارد و اگر زمام اختيار به دست هوي و استعداد و قابل
اديات و ترك تحصيالت كماالت نمايد و در پي هواي نفس افتاده و روي توجه به جانب م

 تر گردد.آرد، از بهايم نيز پست
تقوي موجب توجه خاص، و اين توجه موجب برهان حقيقي نوراني، و اين برهان 

ند. پس اطني است و نور علم باطني و الهي دل اهل تقوي را منور گرداموجب حصول علم ب
ل و اخالق روي از مقتضاي امور مادي گردانيده و توجه به عالم علوي نمايد و در پي اعما

 ارد.پسنديده سعي و كوشش بعمل آورد و نفس را از خصايص ملكات ناپسنديده بركنار د
ت از به لذات مادي غير باقي موجب محروميشود كه تقّيد با برهان و علم روشن مي

مايد و نلذات باقي است. پس روي از مشتهيات نفساني برگردانده، توجه به عالم روحاني 
ز منازل خاكي عبور چنان كه با آمدن به دنيا از عالم غيب به عالم ماديات تنزل كرده بود، باز ا

فهاي روحاني و به عوالم معنوي و هدنموده و به مبدأ حقيقي برسد و از عوارض دنيوي گذشته 
 متصل گردد.

ي ارادت و خواست سالك بايد تسليم رضاي خدا گردد و غير رضاي حق در هيچ امر
ضاي حق رطلب ننمايد و ارادة خويش از ميان بردارد و در جميع اقوال و افعال نظرش به 

چنان  و رضاي حقباشد نه به لذت نفس خود. سالك بايد اراده و رضاي خود را در اراده 
 کِ بِّ رَ  يلإِ  يعجِ رْ اِ »اين آيه شريفه  محو و متالشي سازد كه خواست او خواست خدا باشد ؛

 اشاره است بر آن كه سير رجوعي مشروط به رضا است. نيز «يهً رضِ مَ  َيهً راِض
لل" محو شود خواهي؟ فرمود: آن خواهم كه ارادة من در ارادة "ااز عارفي پرسيدند چه مي

 اِد من مراد خدا باشد.تا مر
اطالع بر حقايق امور و اعراض از مشتهيات نفساني جز با توجه خاص و برهان نوراني 

شود و بدين طريق معلوم شود كه و علم باطني كه از شائبة شبهه مصون باشد، حاصل نمي
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مقيد بودن به لذات جسماني، موجب فقدان كماالت معنوي است. پس بايد روي دل از لذات 
ماني برگردانيده و متوجه به عالم روحاني شده با ارواح قدسيه متصل گردد و مقيد در دام جس

سالك بايد بداند كه تا در مقام دگرگونيهاي صفات مادي است، در حقيقت از ماديات نماند. 
 نخواهد يافت. ييقيد شرك و شك رها
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بعضي از موجودات در فطرت هر موجودي را كمالي است و كمال  - محبت و انواع آن

آنها، مقارن است و كمال بعضي متأخر بود و براي حصول كمال نوع دوم هستي و وجود با 
كه در تأخير است، حركتي از نقصان به كمال الزم است و آن حركت، بدون دخالت اسبابي 

 شود.حاصل نمي
 كس هيچ مردم همه به يكديگر محتاجند و كمال هريك به سبب اشخاص ديگر است و

ه منزلة برسد، پس جامعه محتاج به وجود مشتركي است كه همه را به انفراد به كمالي نمي
ج آن اشتراك يك پيكر گرداند . چون انسان بالطبع متوجه به كمال آفريده شده، بالطبع محتا

ت بر است و سبب اشتياق به آن، محبت است و محبت مقدم بود بر عدالت . و تفضيل محب
ي سبب آن است كه عدالت مقتضي اتحادي است مصنوعي و محبت مقتضي اتحاد عدالت به

در  است طبيعي، و صناعت پيرو طبيعت است و احتياج بر عدالت كه اكمل فضايل است و
 محافظت نظام نوع اثرات عميقي دارد، از جهت فقدان محبت است.

 محبت نوع انساني دو گونه است: غريزي و ارادي.
شته د محبت مادر به فرزند، كه اگر آن محبت در طبيعت مادر سرمحبت غريزي مانن

ار نوع بست. اما محبت ارادي چهنمود و بقاي نوع صورت نميبود فرزند را تربيت نمينمي
 است:

 آن كه هم عقدش و هم انحاللش سريع بود. -اول 
 آن كه عقدش غير سريع و انحاللش سريع بود. -دوم 
 انحاللش غير سريع بود.آن كه عقدش سريع و  -سوم 

 آن كه هم عقدش غير سريع و هم انحاللش غير سريع بود.  -چهارم 
 زيرا مقاصد انساني در تالشها در اصل بر سه پايه است:

 لذت بهيمي -اول 
 نفع -دوم 
 خير  -سوم 
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 آيد.و از تركيب اين سه اصل نوع چهارمي هم بوجود مي
انتقال  ور زود گشايد، چه لذت به سرعت تغّياما لذت، علت محبتي بود كه زود بندد و 

 كند.ب سرايت مير و زوال از سبب به مسبَّموصوف است و تغّي
وال سريع اما نفع، علت محبتي بود كه دير بندد و زود گشايد، چه محبت نفع از جهت ز

 االنتقال است.
اسب و اما خير، علت محبتي بود كه زود بندد و دير گشايد، و زود بستن از جهت تن

زمة ماهيت مشابهتي است كه ميان اهل خير بود و دير گشادن از جهت اتحاد حقيقي است كه ال
بتي خير بود و موجب دوام محبت شود . و از تركيب هر سه علِت لذت و نفع و خير مح

به شرط  حاصل شود كه دير بندد و دير گشايد زيرا اسباب محبت در اين صورت قويتر است،
 مل در يك جهت واقع شوند و تخالفي با هم نداشته باشند.آن كه آن سه عا

ز فرط بايد دانست كه عشق همان فرِط محبت است و آن يا از فرط طلب لذت بود يا ا
لزام عشق و چه در حال تركيب با عوامل ديگر در است ييطلب خير، ولي نفع را چه به تنها

 باشد.دخالتي نمي
شق عاز فرط طلِب لذِت بهيمي خيزد. ديگري عشق بر دو نوع است: يكي مذموم كه  

 محمود كه از فرِط طلِب خير خيزد.
 دوستي در ميان مردم نيز انواعي دارد:

كه در  همين جهت گاهي باشده دوستي جوانان كه بيشتر بر پايه لذت باشد و ب -اول 
ر ميان ا داندك مدتي چند بار با هم دوستي كنند و بعد از هم جدا شوند . و اگر صداقت ر

محبت  باشد، از جهت وثوق به بقاي لذت است و همين كه وثوق زايل گرديد ييايشان بقا
 نيز زايل خواهد شد.

وستي هم ددوستي پيران كه براساس نفع باشد و هر اندازه آن نفع پابرجا باشد  -دوم 
 ميان طرفين استمرار دارد و به محض زوال زايل گردد.

ت از تغيير اس طلب خير بود و به همين جهت آن موّددوستي اهل خير كه براس –سوم 
و زوال مصون ماند . چه دگرگوني از لوازم ماديات است و خير از ماديات نيست و امور مادي 

 كنند.اهل خير ايجاد نمي تُالفهرگز انس و الفتي به مانند 
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 61گفتار 

 
اي مخالف ل غريزهز متضاد مركب است مييچون انسان از غرا -عشق تام يا محبت الهي

اي بود مخالف غريزة ديگر خواهد بود و ميل غريزة ديگر است. پس لذتي كه مناسب غريزه
بدين سبب هيچ لذتي از انواع لذايذ، خالص نبوده و از رنگ مخالفت غرايز ديگر خالي نتواند 

 بود.
يگر ع ددر وجود انسان جوهر بسيط الهي به وديعه نهاده شده است كه آن را با طباي

محبتي كه  ومشاكلتي نيست، و نوعي از لذات تواند داشت كه با ديگر لذتها مشابهتي ندارد 
 هي نامند.مقتضي آن لذات معنوي بود، اگر در غايت افراط شود آن را عشق تام يا محبت ال
تجانس به ماشياء متخالف را با يكديگر متشابهتي و الفتي نتواند بود و ليكن چيزهاي 

باشند ت ميجواهر بسيطه چون متشابهند پس مشتاق به الف .گر مسرور و مشتاقندمالقات يكدي
ه قباًل ذكر و ميان ايشان يگانگي و اتحاد حقيقي الزم آيد و بيگانگي مرتفع شود . چنان ك

گر شوقي ميان اكرديم تغاير از لوازم ماديات است و ماديات را اين صنف الفت نتواند بود، و 
القات اگرچه مبه نوعي از تأّلف ميل كند آن تأّلف كم دوام باشد، و اين ايشان حادث شود و 

 ظاهرًا به حد وصال برسد ليكن در پايان به انفصال انجامد.
ت و جوهر بسيط الهي چون در انسان از آاليش ماديات پاك شود، محبت انواع شهوا

لعة خير يرت به مطالذات از او منتفي گردد و شوقي صادق در او حاصل آيد ، و به نظر بص
ذات ديگر محض پرداخته و انوار حق بر او تابان گردد. پس لذتي او را حاصل شود كه با ل

و ترك آن،  رسد و در نتيجه از امور مادي و بدنينتوان مقايسه نمود، پس به مقام وصال مي
 او را تفاوت زيادي حاصل نشود و صفاي تام نصيبش گردد.

ا در او راست كه نه نقصان بدو راه يابد و نه سخن چيني  از فضايل محبت اهل خير آن
ا در آن بهره و رو نه مالمت را در او مجال مداخله تواند بود و نه اشرار  ،تأثيري صورت بندد

 نصيبي باشد.
اما اگر محبت بر پاية منفعت و لذت باشد چنين محبتي بين اشرار با اشرار و هم اشرار 

زيرا هم نفع و هم لذت هدف عرضي  .باشداين محبت ناپايدار مي با اخيار تواند بود، ليكن 
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است نه اصلي، و بسا كه اين گونه محبت در مسافرتها اتفاق افتد و سبب چنين محبت، 
 مؤانستي است كه در فطرت انسانها موجود است.

اظهار  كمال هر چيزي ازانس طبيعي چنان كه اشاره شد در فطرت مردم موجود است، و 

مبدأ  و كمال اين نوع محبت نيز در اظهار اين خاصيت است، و آنآن معلوم گردد  خاصيت
)ص( محبتي است كه ممكن است سبب اتحاد گردد و به همين جهت در شرع مقدس نبوي

انس در  زيرا محبت و .اندبه اجتماع در عبادات و امور اجتماعي تحريض و ترغيب فرموده
و تشديد  شتراك در عبادات و ديگر معامالت موجب تأكيدآيد و ااجتماع از قوه به فعل مي

 شود، و ممكن است اين انس در شرايطي به درجة محبت حقيقي رسد.انس و الفت مي
ر يك عالوه بر اجتماعات خصوصي، اسالم تمام اهل عالم را به يك اجتماع عمومي د

شان در فطرت اي محل با شرايط خاصي در وقت معيني مكلف فرموده تا به انس غريزي كه
ب شريعت و اي كه معرِّف مقام صاحمركوز است تظاهر نمايند، و براي اين كار يقينًا بقعه

لهيه و قيام باشد. چه، مشاهدة آثار اعظمت اسالم باشد، سزاوارتر است و آن كعبة معظمه مي
ه اين ه بباشد و در توجبه شعائر و مناسك ديني، ماية نيرومندي ايمان در قلوب مردم مي

گردد، عبادات و تلفيق آنها با يكديگر غرض شارع در دعوت به اكتساب فضيلت معلوم مي
 چه، اركان عبادات به قانون مصلحت موجب سعادت انسان است.

ت بود و اما محبتي كه اسباب آن مختلف بود مانند محبتي كه از طرفي به سبب طلب لذ
صنف  حبت، گاليه بسيار است و در هيچاز طرف ديگر به سبب طلب منفعت، در اين نوع م

ب خود اي نبود . زيرا طالب لذت عجله در مطلواز اصناف محبت اين چنين عتاب و گاليه
 نبدد ، كند ولي طالب منفعت در حصول مطلوب او تأخير نمايد و ميان ايشان توافق صورت

باعث  ن مطلوبچون يكي از ديگري توقع چيزي دارد كه در اكثر اوقات مفقود است و فقدا
مت سوء نيت، و سوء نيت باعث كندي برآمدن انتظار طرف مقابل و در نتيجه سبب مال

 شود، اين است كه چنين محبت را محبت لّوامه توان گفت.مي
ت و لذت نبود ، بلكه سبب محبت ايشان از جهت نفعمحبت اخيار از انتظار و توقع م

پس محبت ايشان خير محض  يشان است.سنخيت و مشابهت و مناسبت جواهر بسيطة پاك ا
باشد، و به همين جهت دوام كامل و عين فضيلت بوده و از شائبة ماديات منزه و مبرا مي

يابد و از تغير و زوال منزه و مصون است. پس بكوشيم كه از اين نوع محبت داشته باشيم مي
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كمالي در نفسهاي ما و با چنين كساني مصاحبت كنيم، تا مگر از بركت انفاس قدسية آنان 
 حاصل آيد.
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 62گفتار 

 
تواضع اخيار و افتادگي ابرار مانند نمايش ستاره در آب است كه  - تواضع و فروتني
گردد. و تكبر فروتني بزرگان نيز باعث كسر شأن ايشان نمي ،شودسبب پستي آن نمي

كند سفله نزلتي نميفرومايگان مانند بلند شدن دود است؛ چنان كه دود از بلند شدن، كسب م
 افزايد.را نيز از گردنكشي و نخوت قدر و قيمتي نمي

ال و اوضاع انسان بايد با چراغ عقل به كنجكاوي نهانخانة دروني خويش پرداخته در احو
ات است، خود به ديدة تفكر نگرد. چون از كبر و غرور كه سرچشمة اكثر عيوب و ذمائم صف

. در اوضاع  گمارد و سعي خود را در چارة آن مبذول دارد در خود اثري بيند همت بر دفع آن
كند و آنان را  و اطوار حضرات انبياء و اوصياء عليهم السالم كه دستورالعمل عالميانند، دقت

ب گرداند . سرمشق خود داند و پيروي اولياء و اتقياء را كه رهروان كوي حقند بر خود واج
ادار وي كه مستلزم كسر شأن و قدرت وي گردد، روزي چند طبع سركش را به ارتكاب امور

حمل آرد تا كند و توسن نفس را كه سالها در صحراي خود سري چريده، نرم نرم به زير بار ت
 رفته رفته افتادگي و فروتني را عادت و ملكة او گرداند.

 مرد.بدترين اقسام كبر آنست كه كسي حق را سهل و سبك گيرد و بزرگان را حقير ش
و قول  دانند طعن زندرفتن حق آن است كه حق را نداند و بر كساني كه حق را ميسُبك گ

 ايشان را به سمع قبول نشنود.
غرور  ونة دل را از زنگ ُعجب يياز دوش بيفكند و آ ييپس اگر عارفي جامة خود نما

شان ز كالم ايمنزه گرداند، اهل حق را در جميع امور تبعيت كند و گردن جانش را در اطاعت ا
، و از خاضع گرداند و پيوسته به دست زهد و ورع، خاك مالمت به ديدة حرص و طمع پاشد

 فراز هستي خود را به پرتگاه عجب و غرور نيندازد.
)ص( فرموده: شيوة فروتني با هر كس نيكو و مستحسن است مگر حضرت رسول اكرم

شان پيمودن اولي و انسب است. با متكبران، كه تكبر نمودن با متكبران و طريقة معارضه با اي
و نيز فرموده: چون متواضعان امت مرا ببينيد، بر ايشان تواضع كنيد و چون متكبران را مالقات 
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كنيد، بر ايشان تكبر كنيد كه تكبر با متكبران سبب خواري و مذلت و باعث شكست شأن و 
 گردد.نخوت ايشان مي

تشي وزان و خرمن صفات كمال را آدو صفت است كه كشتزار محاسن اعمال را برقي س
را از  فروزان است. آن دو صفت، ريا و ُعجب است و تا سالك طريق حق، خرقة ريا و عجب

شايستة  دل نكند و لباس چند رنگ اغراض دنيويه را از خود دور نكند، در پيشگاه احديت
يزي چبه خلعت كرامت نشود زيرا گوهر طاعات را در بازار حقيقت، بي آب و رنگ اخالص 

 نخرند.
)ص( فرموده: ريا در طاعت به غايت خفي و پوشيده است چنان كه حضرت رسول اكرم

ورچه روي متر است در امت من از رفتار دور باشيد و بپرهيزيد از شرك پنهان كه شرك، خفي
اند و مسنگ نرم در شب تاريك، و گاهي باشد كه از غايت خفا بر صاحب خود نيز پوشيده 

 ادراك آن نتوان كرد.به سهولت 
مت گمارند هبعضي از كوته نظران و ظاهربينان در عبادات و طاعات خود بر امور ظاهريه 

اهري ظنه بر امور باطني، كه عبارتست از محافظت ظواهر حدود و آداب و رعايت دقايق 
باح موجوب و استحباب، مانند اين كه در نماز لباس سفيد پوشد و موضع شريف و مكان 

ا بجا رو نماز را در اول وقت ادا نمايد و در ركوع و سجود خضوع و خشوع ظاهري  جويد
ذكار و ادعية  آرد و در قرائت، دقايق تجويد و قواعد آن را رعايت كند و در قيام و قعود، ا

ز احوال به سكون و وقار را فوت نكند و در هر حالي ا ،وارده را انجام دهد و در همه حال
. اين جمله رد و در مناسك و ساير عبادات و طاعات همين نهج را بعمل آرديمين و يسار ننگ

يسر است، ليكن امور ظاهريه و افعال اعضاي بدنند كه هركسي را به اندك اهتمام رعايت آنها م
علق به بندگي حقيقي وراي اين آداب بوده و شرايط ديگري دارد كه آن كار دل است و مت

 احوال باطن.
باطني اخالص است و آن عبارتست از اين كه در گزاردن عمل خير و از جمله احوال 

عبادات و طاعات جز تحصيل رضاي حق قصد ديگري نكند . از جمله آداب باطني حضور 
حاصل برگردانيده و متوجه به بندگي قلب است كه روي دل را از افكار باطل و خياالت بي

يشة اين و آن فرو هشته و در خلوت سراي خدا سازد و پردة فراموشي و نسيان بر ابواب اند
دل با خداي خويش به راز و نياز پردازد . اين سعادت نيز كسي را حاصل گردد كه از دام 
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تعلق طريق مادي رسته، و از سنگالخ دلبستگي به طريق دلگشاي وارستگي جسته، و به كاروان 
 كعبة جالل و جمال حق پيوسته باشد.
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 63گفتار 

 
در فنون و علوم آنچه در عالم معني بكار آيد و صاحب آن  - علوم دينيهثمره  ،فضائل

تعظيم و توقير را شايد، علوم دينيه است . غرض اصلي از علوم دينيه تهذيب اخالق و عمل، 
و تقرب به درگاه خداي عزوجل است كه از جمله بيرون آمدن از لباس ما و مني، و آراسته 

ت كه از اعظم اعمال و اشرف عبادات باطني است . چون شدن به زيور تواضع و فروتني اس
غرض مذكور بر علوم دينيه مترّتب نشود شجر دانش و كمال، به ثمرة اخالق و اعمال نيكو 

 بارور نگردد.
ر چون آدمي از تحصيل علوم و كسب كماالت، خود را به نظر خودپسندي ديد و عط

يقت قدر وط گرديد، وي را در ميزان حقگلزار مكارم اخالق و اطوارش به آاليش فكري مخل
شده است  و قيمتي نماند و نقوش معارف و كماالتش را كه بر در و ديوار خانة دل نگاشته

 ييقت بهااشتعال غرور، باطل و ناچيز گرداند. امور ظاهريه و حسن صور را در بازار حقي
. زيرا ناروا باشد نيست و امر ظاهري و ُحسن صورت در بازار معني شناسي بسيار كاسد و

ائل و بناي سعادت بشر به ُحسن سيرت است نه به حسن صورت، و پروردگار را نظر به فض
 كماالت و به قلوب شكسته است نه به صورت ظاهر.

اي كه )ع( فرمود: صبر دو قسم است: يكي صبر بندهالمرتضيسرور اتقياء حضرت علي
كند. ديگر  دشواري آن طريق مردانگي را طي در وقت مصيبتي و نزول بلّيتي باشد و در تحمل

اب آن باز اين كه چون معصيتي پيش آيد و امر نامشروعي رو نمايد، نفس بهيمي را از ارتك
اند: ذكر دو قسم دارد و در تحمل تلخي ترك آن دندان صبوري به جگر فشارد. و نيز فرموده

 است:
فس ي خويش ياري طلبد و ناول آن كه حرامي پيش آيد از آن منصرف شده و از خدا

عصيت خودكام كه به لذت حرامي ديدة هوس گشاده، خشم الهي را ياد نموده و ترك آن م
 كند. و ديگر اين كه چون مصيبتي پيش آيد ياد حق كرده و رضا به قضاي او دهد.

)ص( فرمود: ورع و پرهيزكاري را رعايت كن كه ورع زينت مؤمن حضرت رسول اكرم
نمايد. و نيز فرمود: و انسان به كمند ورع به اوج مرتبة مقربين صعود مي ،و ستون دين است
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ورع مانند كشتي است، هم چنان كه در دريا از ورطة هالكت نجات نيابد مگر كسي كه در 
كشتي است، انسان نيز از موج هوسهاي نفساني بدون ورع از غرقاب هالكت به ساحل نجات 

 نرسد.
ز ااي كه دست به دعا برداشته و مطلب خود را : بنده)ص( فرمودحضرت رسول اكرم

بر وجه  نمايد، در حالي كه خورش و پوشش او از طريق حرام بوده ودرگاه الهي مسئلت مي
من  شود؟! و نيز فرمود: اگر كسي از امترضاي خدا نيست، چگونه دعاي او مستجاب مي

رداند. و گحشت اكبر قيامت ايمن ترك شهوتي از شهوات دنيا كند خداوند متعال او را از و
ز خوشتر اي از حرام نزد حق تعالي از دو هزار ركعت نما)ع( فرمود: ترك لقمهحضرت صادق

 است.
انسان  نة دل كه جلوه گاه ياد دوست و مظهر آثار عظمت و اشعة انوار او است وييآ

، ويش استتوسط آن با خداي خويش آشنا شده و از آن روزنه ناظر گلشن عظمت خالق خ
ينات جهت گردد، و چشمي كه در نگارخانة كااز هم َنفَََسي دشمن دوست نما تيره و تار مي

د و شد ديدن صنع كردگار و در گلشن روزگار براي چيدن گلهاي عبرت آفريده شده محل آم
ستة گردد، و گوشي كه اليق گوشوارة مواعظ و نصايح دلنشين و شايهوسهاي نفساني مي

ل و )ص( و ائمه و اكابر دين است، وادي نمل حرفهاي باطن خدا و رسولگوهرهاي سخنا
روحي كه  گردد كه در نتيجه، انسان به مصيبت مرگَمدخل هزارپاي سلسله سخنان الطائل مي

 شود.اعظم مصائب است مبتال مي
اي  تشخيص نسبت به حالل و حرام،اي، اي بياي دل شوم خودكام كه اسير نفس گشته

رمان فراز، تا چند پشت به آز، اي محبوس زنجير آرزوهاي دور و د كدة حرص ومجوس آتش
وي، و از طي خدا كني؟ و گنجينة دل را از سرماية ِاعراض از گناه تهي گرداني و راه هوس ر

 مراحل تكليف باز ماني؟ و هماي همت را چون كركس به مردار خواري اندازي؟
ن لذات نفساني كشيده و مرغ روحش از سعادتمند كسي كه دست حرص و آز از دام

 يافته و در اوج علو همت و فضاي روحانيت به پرواز آيد. ييتنگناي قفس هوس رها
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 ،اصول كفر سه چيز است: حرصحضرت حسين )ع( فرموده است:  - کفر هايريشه
 استكبار ، حسد.

اين صفت  صاحب ايمان از)ع( فرموده: ايمان از حسد بيزار بوده و حضرت اميرالمؤمنين
گترين بركنار است. پس به حكم اخبار مذكوره، حسد دشمن ايمان است، زيرا يكي از بزر
الطالق ااركان ايمان، راضي بودن به قسمت رزاق و تن در دادن به قضا و قدر حكيم علي 

اهي و اشتب است، كه سهو و خطا در منع و عطاي او راه ندارد و ساحت علم عالمگيرش را غلط
لم تقديرش باشد؛ دست كاتب ايجادش در تحرير ارقام مصالح عباد هرگز نلرزيده و قدم قنمي

الف اطاعت خاز جادة مستقيم عدل و داد به هيچ روي نلغزيده، و رضا نداشتن به قضاي الهي 
 و فرمانبرداري است.

ت روز و مپر واضح است كه حسد بر احوال ارباب نعمت بردن و در انتظار انتقال آن نع
 شب خون دل خوردن، منافي تسليم و رضا است كه ركني از اركان ايمان است. حضرت

ر تقدير الهي خشمناك بني صاحب حسد يع «اْلَقَدر يَاْلَحُسودُ َغضبانُ َعلَ » )ع( فرموده:اميرالمؤمنين
چرا  و ناراضي است. توضيح اين سخن آن كه حسد در قاموس عقل و خرد جز اين نيست كه

س را روزي تي به عمرو و زيد داده شد و به من داده نشده؟ و قدر و منزلتي كه فالن كنعم
 .گشته مرا نگشته؟ و عزت و اعتباري كه فالني را است مرا شايسته است نه او را

دين و  دارد زيرا سيالب بنياد خانةصفت خبيثه حسد آدمي را به انواع معاصي وا مي
 هان است.ايمان و تيشة نخل سرفرازي آن ج

مقدار يبحسد آدمي را در دنيا نزد اين و آن زشت و خوار و در ميزان امتياز سبك و 
 گرداند . اين صفت ناپسند صاحب خود را از اوج شرف و كرامت به حضيض مذلت ومي

 اندازد.حقارت مي
دل اندوهگين حسود مانند مرغي است بسته بال، و بدون مرض هميشه رنجور است و 

برد . چه مذاق جانش از تلخي زهر حسد هميشه ي دنيا كمتر از ديگران لذت مياز نعمتها
اْلَحَسُد » متغير و ادراك لذت تنعم، وي را غير مقدور است. حضرت اميرالمؤمنين )ع( فرموده:

خالصة معني اين كلمات آنست كه حسد  «دَ َسجَ الْ  بُ يذيُ ُد سَ حَ لْ اَ » و نيز فرمايد:« َحْبُس الرُّوحِ 
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اند: گدازد. بزرگان فرمودهسازد و در بوتة غصه و مالل ميرا به غم و اندوه مبتال ميانسان 
 هيچ ظالمي بيش از حسود به مظلوم شباهت ندارد.

فتي صو انسان را  ،حسد موجب نكال و عذاب اخروي و ماية اندوه و مالل دنيوي است
نديشه، پيشه را به آب اناپسندتر از حسد و مرضي كشنده تر از اين صفت نيست. مرد خرد

اني دواي دامان وجود از لوث اين صفت شستن و از دارالشفاي عنايت رباني و توفيقات سبح
درد  اين مرض مهلك را خواستن، ضروري است . از دواهايي كه اين مرض را نافع و اين

اد ت بنياين سراي سس ييبقاجانكاه را سودمند و دافع است، تفكر در مرگ و انديشه در بي
 است.

 )ع( فرموده: اصلي از اصول كفر طمع است كه بال همت اهلچنان كه حضرت حسين
ه ابواب طمع بسته و از طيران به اوج عزت محروم است . صاحب اين صفت غافل از اينست ك

طالب حاجت گزاري خداي رحمان هر آني گشاده و پيك نالة ُخرد و بزرگ را براي عرض م
 دو جهاني بار داده است.

طمع و سؤال، داس خصال حميده بوده و اعظم شدايد است. خوشا به حال صاحب 
ستغنا همتاني كه چشم طمع از احسان خلق دوخته و خار و خس ياري ديگران را به آتش ا

ران اند؛ ايشان هرچند مفلس و تنگدست باشند در شمار اغنيا و در ِسلك توانگسوخته
نياز ه بينياز كسي نيست كه مال بسيار دارد بلكي)ص( فرمود: بمحسوبند. حضرت رسول اكرم

 كسي است كه نفس او غني باشد.
ان، عمل ايمان دو جزء است: يكي تصديق در دل، و ديگري اقرار به زبان، و مكمل ايم

كفار  است و تنها تصديق قلبي كافي نيست ، چنان كه خداوند متعال در مذمت گروهي از
زبان به نص قرآن كافي نيست:  و نيز تنها اقرار به.  «سَتْيَقَنْتها أنُفُسُهمَو َجَحُدوا بها و ا»فرموده: 

ز ايماني و ني. «ا َوَلمَّا َيْدُخِل اْلِإيَماُن ِفي ُقُلوِبُكمْ َقاَلِت اْلَأْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمنَ »
داوند متعال باشد، برخالف نص قرآن است كه خكه به ظن و گمان و به تقليد اسالف و نياكان 

ه ظن ـپس ايمان ب . «آثاِرِهْم ُمْقَتُدونَ  ُأمَّة  َو ِإنَّا َعلى ِإنَّا َوَجْدنا آباَءنا َعلى»در مذمت قومي فرموده:
 و گمان كافي نبوده 

 كند.و معرفت به تقليد نيز كفايت نمي
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را حصول ثواب عملي بدون قصد قربت محال با ايمان  شخص - ثواب عوض، تفّضل،

فرمايد از سه قسم است . بايد دانست كه خداوند متعال به بندگان خود پاداشي كه كرامت مي
 خارج نيست:

مانند حج  آن كه بنده استحقاق ندارد و اگر آن پاداش را ندهد خالف عدل نيست، -اول 
ال بدان، مّيت را قاق ندارد اما خداوند متعنيابي و عبادات استيجاري، كه مّيت از آن هيچ استح

 دهد كه آنرا "تفضل" نامند.هم بهره مي
رسيده  آن كه بنده استحقاق دارد از جهت تحمل مشقتي كه از جانب خدا به او -دوم 

باشد و پاداشي باشد، مانند درد و بيماري و فقر و آفات زميني و آسماني، اما به قصد قربت ن
 ود "عوض" نام دارد.شكه به او داده مي

قربت  "ثواب"، و آن پاداش مشقاتي است كه در راه اطاعت فرمان خدا به قصد -سوم 
ستحقاق باشد و اين پاداش، متضمن تعظيم و اجالل است. پس عوض، نفعي است كه از روي ا

 دهند بدون تعظيم و اجالل، و نيز در عوض دو شرط قيد شده:
و اجالل  شد تفضل نامند، و ديگر اين كه با تعظيماستحقاق، كه اگر استحقاق نبا يکي

 نباشد كه اگر توأم با تعظيم و اجالل شود ثواب نام دارد.
يده اما علت استحقاق، مشقتي است كه از جهت خدا رسد و اگر كسي رنج و مشقت كش

دا شده به حج رود و حج نگزارده بميرد يا مانع او شوند چون اين مشقت را سبب، امر خ
اجر دارد با تعظيم و اجالل، چون كه خدمت كرده قصد قربت بجاي آورده و بي پاداشي

واب ندارد گذاشتن، قبيح و ظلم باشد وي را. بعضي از فقهاي عصر اخير گويند اين عبادت ث
خدا ثواب  كند كه هيچ مشقت در راهو گوينده مدعي است بر اين كه عقل باالستقالل حكم مي

 ب عيني منتهي گردد و ثواب براي او واجب عيني است.ندارد مگر اين كه به واج
اير مقدمة واجب كه سبب، امر خدا بوده و قصد قربت در او است ثواب دارد حتي س

ير مكلف عبادات نيمه تمام، مانند روزه ماه مبارك رمضان كه نزديك به غروب، بدون تقص
 ب باشد.چه قضاي آن واجباطل شود به سبب حيض، يا موت، يا غش و يا حج نيمه تمام، اگر
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ساعت  عجب است در اين كه فرد عاقل تصور كند كه اگر زني در گرماي تابستان هفده
اطل است بروزه بگيرد و از تشنگي بيتاب شود و نزديك به غروب حيض بيند ، چون روزة او 

 رنج و مشقتي كه كشيده بي اجر خواهد بود.
همة آنها  ر و آسيبي رسد از ناحيه خدا،مقتضاي عدل الهي است كه هركسي را رنج و آزا

قابليت  را عوض دهد تا نعمت او به همه بندگان يكسان بوده و تفاوتي نباشد مگر برحسب
 گيرد:بندگان؛ و عوض از جانب خدا به جهت چند چيز تعلق به بندگان مي

 درد و رنج -اول 
 از بين رفتن منفعت -دوم 
 حزن و اندوه -سوم 

 به منظور نفع خود، ضرري به وي رساند. آن كه كسي -چهارم 
 اي، غير عاقلي سبب گردد.آن كه در رساندن ضرر به بنده -پنجم 

زلزله مال او  مثال درد و رنج را ذكر كرديم و از بين رفتن منفعت مانند اين كه سيل، يا
 را تباه كند.
حزن و  سبب حزن و اندوه، مانند فوت عزيزان، يا تباه شدن مال و هر چيزي كه -سوم 
 اندوه شود.

رده سر مانند اين كه كسي حيواني را كه خداوند متعال گوشت آن را مباح ك -چهارم 
 .ببرد 

 يتش كنند.مانند اين كه ديوانگان و درندگان و كفار بر مرد غالب گردند و اذ -پنجم 
ه يعني ه نبودپاداش آنست كه نزول اين مشتقات از جهت انتقام الهي در برابر جنايات بند
 اقط است.سعلت آن پيش آمدها، خود بنده نباشد، كه در غير اين صورت پاداش از ناحيه حق 

الل است آنچه درباره عوض گفتيم درباره ثواب جاري نيست ، چون ثواب با تعظيم و اج
ضر و آن كه اطاعت نكرده مستحق تعظيم و اجالل نيست اگرچه بعضي از دانشمندان حا

ا ميت ثواب نيابت ديگري حج گزارد و ساير عبادات بجا آورد به زنده يگويند: اگر كسي به 
نان دهند، در اين اصطالح خاص فرقي ميان تفضل و عوض و ثواب نمي گذارند، ولي چمي

 كه گفتيم در ثواب دو شرط است:
 يكي استحقاق، و ميتي كه عمل نكرده هيچ استحقاق ندارد. 

 اي هرهل، شايسته تعظيم و اجالل نيست. پس بتعظيم و اجالل، و ميت بدون عم -دوم 
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از ذرات عالم نيست مگر اين كه از انواع عجايب حكمت و اي ذره - محاسبه نفس

 شود كه اگر عقال و حكماي عالمغرائب صنعت پروردگار متعال به قدري در آن يافت مي
دامن همت بر ميان بندند كه آن را ادراك كنند به عشري از اعشار نتوانند رسيد . موجوداتي 

دانيم شناسيم نه مجمل آنها را مياند بسياري از آنها را نميكه از كتم عدم به فضاي وجود آمده
اه و قدم ايم و نه نشاني، دست تصرف اوهام از آنها كوتنه مفصل آنها را، نه نامي از آنها شنيده

 ها را به آنها راهي نيست.انديشه
ه گردد ، از براي آنها سه طبقشود و مشاهده ميآنچه با حواس ظاهري محسوس مي

 است:
 شود مانند ثوابت و سيارات و امثال اينها.آنچه در آسمان مشاهده مي -اول 
دن و زمين، و آنچه در آن هست از قبيل پستي و بلندي و كوه و صحرا و معا -دوم 

 شطوط و انهار و جمادات و حيوانات.
ابر و  وگردد مانند رعد و برق و برف و باران هوا، و آنچه در آن مشاهده مي -سوم 

 صاعقه و مانند اينها.
يار است، كه هر يكي از اين طبقات را انواع گوناگون، و هر نوعي از اقسام و اصناف بس 

و  و باطني و حركتي و سكوني و حكمتيهر يكي را حالتي و اثري و خاصيتي و ظاهري 
اهان عادل مصلحتي است كه جز خالق متعال، تمام آنها را كسي ادراك نكند؛ همگي اينها گو

 و شهود صادقند بر وحدانيت خدا و كمال عظمت و قدرت او.
عمال ظاهريه بايد انسان در هر شبانه روز، ساعتي به فكر خود افتد و اخالق باطنيه و ا

ا مقابل س نمايد و لوح دل خود رّحص كند و احوال دل و اعمال جوارح را تجسّ خود را تف
يله و خالي خود نهاده مالحظه نمايد، اگر دل خويش را بر طريق راستي و درستي و اخالق جم

تعال و ماز صفات رذيله ديد، و اعضاء و جوارح خود را مشغول عبادات  و طاعات خداوند 
ن مالحظه هده نمود، شكر خدا را بجاي آرد، و اگر برخالف ايدور از معاصي و سّيئات مشا
 كرد درصدد عالج آن برآيد.
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و نظر بصيرت  اگر ديد معصيتي از او سرزده، توبه و انابه نمايد، و قضا و تدارك آن كند
فات رذيله صرا بگشايد و چراغ فكر بدست گيرد، و زواياي خانه دل را بگردد. اگر چيزي از 

 وشاهده كرد سعي كند در خالصي از آن با موعظه و نصيحت و سرزنش در دل  خويش م
اگر دل  مالمت و مصاحبت نيكان و مجالست خوبان، و بعد از آن تفكر كند در صفات حسنه،

 خود را از يكي از آنها خالي ديد تأمل كند در طريق تحصيل آن.
ها، مثاًل تعلق به آنانسان بايد هميشه متوجه جوارح خود گردد و تفكر كند در معاصي م

فحشي يا  در اعمال زبان خويش انديشه كند كه آيا در آن روز غيبتي يا دروغي يا لغوي و
لق به اعضاء يا سخن چيني از او سر زده؟ و نيز تفكر كند در عبادات و طاعات متع ييخودستا

، رددر واجبات و مستحبات، و اگر بعد از فحص به صدور معصيتي يا ترك عبادتي برخو
 دد.تدارك آنرا هر چه زودتر به توبه و انابه نمايد، تا فردايش مانند امروز نگر

شان نيكان سلف و اهل تقوي از گذشتگان را همين طريق و عادت بود و از براي اي
شبانه  صفحه يادداشتي بوده كه نيك و بد صفات و اعمال خود را در آن ثبت كرده در هر

شدند ئن ميو اگر از زوال معصيتي و اتصاف به فضيلتي مطم نگريستند،روزي ساعتي به آن مي
پرداختند، و اين را كشيدند و دست از فكر آنها برداشته به فكر بقيه ميدر آن صفحه قلم مي

 شمردند.از لوازم ايمان مي
به ديدة  واي بر حال كساني كه از پيروي و متابعت ايشان دست برداشته، و پردة غفلت

بيهوش  ، محاسبة روز قيامت را فراموش و از شراب غفلت و تنبلي مست وخود فرو گذاشته
 اند.گشته

يقين از اين باالتر و شأن اين نوع انديشه، تفكر صالحين است. اما تفكر مقربين و صّد
انس پروردگار، و به جان و و ايشان از اين واالتر است، ايشان همواره مستغرق درياي محبت 

ار، و در انوار جمال و جالل او مدهوشند و حصول اين مقام كسي دل متوجه عظمت آفريدگ
 را ميسر است كه ساحت دل خويش را به كلي از رذايل پاك سازد.
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انواع صفات رذيله متعلقه به قوة غضبيه بسيار، و از جمله خوف  -خوف نگاهي ديگر به 

مري كه حصولش يقيني يا مظنون است و آن عبارت است از سوختن دل و رنج بردن از وقوع ا
باشد، و آن بر دو قسم است: يكي خوف ممدوح و مستحسن، كه آن خوف از خدا و گناهان 

 خويش است. ديگري خوف مذموم، و اين قسم خوف بر چند نوع است:
 .باشدمينخوف از وقوع امري كه البته وقوع خواهد يافت و دفع آن در قوة بشر  -اول 

را به رنج  خوفي ناشي از جهل و ناداني است و به غير از اين كه انسانشكي نيست كه چنين 
 ب نيست.اي بر آن مترّتو زحمت زودرس مشغول سازد و از كار دنيا و آخرت بازدارد فايده

پس شخص عاقل چنين خوف را بر دل خود راه ندهد و به قضاي الهي و مقّدرات 
 دت آينده براي او حاصل گردد.سبحاني، خود را راضي سازد تا راحت حال و سعا

شدن  وخوف از امري باشد كه وجود آن احتمالي است و ممكن است وقوع نيابد  -دوم 
وده، بو نشدنش در دست آن شخص نباشد. اين خوف نيز مانند نوع اول خالف مقتضاي عقل 
ابد و و ناشي از جهل و ناداني است. اسباب اين قسم خوف احتمالي، ممكن است وقوع ني

هاني از حد متحقق نشود زيرا هر لحظه روزگار گردشي دارد و پروردگار مهربان را الطاف پن
 بيرون است و ممكن است سبب آن خوف را زائل سازد. 

خوف از امري باشد كه سبب آن در دست آن شخص باشد اما هنوز سبب آن  -سوم 
ب شود. عالجش دي بر آن مترتترسد كه فالن كار از او سر بزند و اثر بيافت نشده و از آن مي

ا مالحظه رآنست كه مراقب خود باشد كه آن كار از او صادر نشود و در هر كاري عاقبت آن 
ز صدور آن اكند و طرف بد آن را به نظر آورد و به مالحظة يك طرف اكتفا نكند و اگر بعد 

 فعل مذموم، تشويش عاقبت آن را داشته باشد، اين خوف پسنديده خواهد بود.
كند مانند خوف خوف از چيزهايي باشد كه طبع، بي سبب از آنها وحشت مي -چهارم 

. منشأ اين خوف غلبة قوة واهمه و قصور عقل است يياز ميت، خصوصًا شب در حالت تنها
. شخص عاقل بايد در اين مواقع اندكي با خود تأمل كند، و سبب اين تشويش و خوف را 

جهت است. زيرا بايد از خود بپرسد كسي كه در وقت او بيبداند، و معلومش گردد كه خوف 



ارشادو  تعليم و تربيت 187   

 

 
 

كردي، چگونه از بدن ترسيدي، بلكه از َحرب و مجادلة او احتراز نميقدرت و قوت از او نمي
 كني؟حس و حركت او وحشت ميبي

ديگر از خوفهاي مذموم ترس از مرگ است و چون اين خوف  -(1) خوف از مرگعلل 
 تر است، معالجة آن نيز اهم است.در نزد اكثر مردم شديد

 م سبب خوف از مرگ چند چيز است:ييگو 
 وجودي شود و ديگر اصاًلاين كه تصور كند كه به مرگ، فاني و معدوِم صرف مي -اول 

ه مبدأ و معاد از براي او در هيچ عالمي نخواهد بود. اين خوف ناشي از سستي اعتقاد و جهل ب
دات و استحكام آنها به ادله و براهين قطعيه و مجاه است. عالجش حصول اصول عقايد و

س، جامه عبادات است كه براي او يقين حاصل شود ، و بداند كه مرگ نيست مگر اين كه نف
راحت و  كند و نيز بداند كه هميشه انسان باقي است و در بهجت وبدن را از خود دور مي

 نعمت يا با عذاب و نقمت خواهد بود. 
ي او حاصل رسد و تنزلي از برااز اين كه بواسطة مردن، نقصي به او مي خوف كند -دوم 

و را دگردد و اين نيست مگر در اثر جهل به حقيقت مرگ و انسان. هر كه حقيقت اين مي
ميشه داند كه مرگ سبب كمال مرتبه انسان و انسانيت است و در اين صورت هشناخت، مي

طالب به مرگ )ع( فرمودند: به خدا قسم انس پسر ابيچنان كه سيد اوصياء ،مشتاق مرگ گردد
 و اشتياقش به آن، بيشتر است از انس طفل به پستان مادر.

رهاند يداند مرگ انسان را از اين ظلمت سراي طبيعت مكسي را كه عقل كامل باشد مي
 رساند. و به راحت و نور و سعادت و سرور مي

لفضاي هان مادي مستخلص و در پهنه وسيع اانسان به واسطه مرگ از تنگناي زندان ج
رغ، و در شود ، و از محل الم و خوف و بيم و مرض و فقر و احتياج فاسراي قرار داخل مي

ظالمين  وگردد. از همنشيني منافقين و اشرار منزل راحت و صحت و امن و غنا جايگزين مي
مسرور  نه انس شادمان وديو سار دور، و به مرافقت ساكنان عالم قدس و محرمان خلوتخا

حقيقي و  گيرند و به او زندگانيشود. نيم جاني خسته و دست و پاي شكسته، از آدمي ميمي
 دهند.حيات سرمدي مي

هاي عقلي و لذات حقيقي و حيات ابدي و آسايش سرمدي را كدام عاقل شادماني
و مرض و رنج، ساكن گذارد و در وحشت خانة پر از مار و مور و آلوده به انواع مصيبت مي
گردد؟ هان، از وطن اصلي خود يادآور، زنهار ديار حقيقي خود را فراموش مكن. آتش مي
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شوق را دامن زن و شعلة اشتياق به حركت آور و بال و پر روح قدسي را برهم زن و گرد و 
غبار كدورات عالم جسمانيه را از آن بيفشان، و اين قفس تنگ خالي را بشكن و به آشيان 
قدس پرواز كن و زنجير عاليق را از پاي خود باز كن و خود را از تنگناي زندان عالم مادي 
ِبرهان و قدم در فضاي دلگشاي عالم ملكوت گذار و در صدر ايوان انس، بر مسند عزت قرار 

 گير.
ي بار غمي تا چند گرفتار دام طبيعت، تا كي محبوس زندان رنج و محنت، تا كي هر ساعت

 لحظه جام المي نوشي؟ تحمل نيش زهرآلود منافقين تا كي؟كشي و هر 
پاي خود را از اين خانة ويران بيرون نه و قدم در گلستان عالم سرور گذار. دمي ياران 
و دوستان پاك را يادآور و گاهي با ساكنان عالم انوار رازي گوي و زماني با رفيقان آن ديار 

 صحبتي دار.
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شود، مهاجرت از اموري كه باعث خوف از مرگ مي -سوم  - (2)علل خوف از مرگ

از لذات دنياي دنيه است. عالجش آنست كه تأمل كند در چيزهايي كه از آنها گذشتني است، 
اي از مهاجرت چگونه عاقل دل بدان بندد؟! خواهي نخواهي از آن مفارقت خواهي كرد و چاره

 تا از اين خوف و الم فارغ شوي. آن نيست، پس محبت دنيا را از دل بيرون كن
هاي سهخوف از آن است كه دشمنانش به مرگ او شاد شوند. اين خيال از وسو -چهارم 

مان، نه رساند و نه به ايشيطان است زيرا كه شادي دشمن بعد از مرگ نه به دين ضرر مي
 المي از آن به بدن رسد نه به جان.

ع و و اهل و عيالش خوار و ذليل و ضايخوف از آن است كه بعد از وفات ا -پنجم 
ر كه چنين هزيرا هاي شيطانيه و خياالت فاسده است ، پايمال باشند. اين خوف نيز از وسوسه
زت ديگران، عداند و از براي خود مدخلّيتي در اثري مي خيالي كند معلوم است كه خود را منشأ

 .پندارديا ثروت و قدرت ايشان مي
ل و شخص عاقل اهسبت به خداوند متعال و قضا و قدر او است. اين جهل و ناداني ن

 .سپارد كه هزاران مرتبه از او به ايشان مهربانتر استعيال خود را به خدا مي
ده. اين زخوف او از عذاب الهي باشد به واسطة معاصي و گناهاني كه از او سر  -ششم 

ار مدح صاحبان چنين خوفي بسينوع خوف از انواع خوف ممدوح است كه در آيات و اخبار، 
 نيامدن  از غفلت و ناداني است.شده وليكن باقيماندن بر خوف و درصدد عالج بر

ي مرگ شربتي است كه هر كسي را چشيدني است و ضربتي است كه ناچار به هر فرق
 رسيدني است، آرزوي حيات دائمي و تمناي بقاي ابدي از براي بدن محال است.

ا براي تكميل لذات جسمانيه آرزو كند، بايد بداند كه چون پيري اگر كسي طول عمر ر
ماند و شود و از كار ميگردد و قوا و حواس او مختل مياو را دريافت، مزاج او ضعيف مي

پذيرد و هيچ لحظه از درد خالي نخواهد بود و روز به روز بدنش در تنزل صحتش زوال مي
 ،مقدار شودو بسا كه در نزد اهل و عيال خويش بياست تا به حدي رسد كه در نزد مردمان، 
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كسي را كه عمر  «َمْن ُنَعم ْرُه ُنَنك ْسُه ِفي اْلَخْلِق َأَفَلا َيْعِقُلونَ  وَ » فرمايد:چنان كه خداوند متعال مي
 كنيم.اش ميزياد دهيم از نظر پيكر ضعيف و شكسته

اعات و عبادات است، اگر تمناي طول عمر براي كسب فضايل و اخالق حسنه و ط
د و به تحصيل كماالت در پيري در نهايت صعوبت است و اگر صفات بد را از خود دفع نكر

تواند آنها را از مرحلة پيري رسيد و ريشة صفات رذيله در دل او مستحكم گشت، كجا مي
ضاتي و خود زايل كند؟ بعد از استحكام ريشة صفات رذيله، دفع آنها موقوف است به ريا

 اهداتي كه در پيري تحمل آنها بسي دشوار است.مج
ور دكسي كه طالب سعادت است، صفات بد از جمله آرزوهاي دور و دراز را از خود 

اعات و طباشد و به قدر امكان در سازد و به عمري كه از براي او مقدر شده، راضي ميمي
قديم و تگ بوده و از در اين وقت او مشتاق مر .كوشدعبادات و تقوي و تحصيل كماالت مي

قدس شايق  دارد، خاطرش به عالم اعلي متعلق و به مصاحبت ساكنان عالمتأخير آن پروا نمي
 و هميشه بساط قرب حق را جويا است.

ور بيم و ضد اين خوف اطمينان قلب است در امور مذكوره، كه مطلقًا از امثال اين ام
ند و كاست بايد اين صفت را تحصيل  ترس در دل او راه نيابد و كسي كه خواهان سعادت

 اي ضعيف از هر بادي نلرزد، بلكه مانند كوه پاي برجاي بوده باشد.چون شاخه
در  طريقة تحصيل اين صفت تأمل كردن است در آنچه ذكر شده و اندك اندك خود را

دريج تمواضع بيم و ترس نگاهداشتن و در جاهاي ترسناك و محل خطر صبر نمودن، تا به 
 ثابت اطمينان قلب حاصل شود و در دل او قوتي و اطميناني پيدا گردد. خوي

شخص ترسو كودكي است كه جثة مردان دارد. پس كسي كه خود را از زمرة مردان 
نهادن بر شخص ترسو در پيش  مردشمارد، بايد ترس و خوف را بر دل خود راه ندهد. نام 

 اعتبار است.مورد و بياهل بصيرت بي



ارشادو  تعليم و تربيت 191   

 

 
 

 
 69گفتار 

  
صفت دوم از صفات رذيله متعلقه به قوة غضبيه، ايمني از مكر خدا  - از مکر الهي يايمن

است كه آدمي از عذاب الهي و امتحانات او ايمن نشيند و در عظمت و جالل او نينديشد و 
در دل انديشه مؤاخذة او را نداشته باشد . سبب اين غفلت، جهل و ناداني است يا عدم اعتقاد 

بة روز قيامت و جزا دادن اعمال از نيك و بد، و اطمينان به وسعت رحمت و رأفت به محاس
 الهي يا اطمينان به طاعت و عبادت خويش.

ب اين صفت از صفات مهلكه است كه موجب زيان و خسران حال و آينده است كه سب
كت هال آن كفر يا جهل است يا غرور يا ُعجب. هريك از اينها راهي است كه آدمي را به

 كشاند.مي
اعتقاد  پس اگر غفلت از عظمت و جالل الهي باشد سبب آن جهل و ناداني، و اگر عدم 

اگر اعتماد  وايماني است، و اگر از تكيه به رحمت الهي باشد غرور، باشد منشأ آن كفر و بي
ذاب خدا عجب است. آيات و اخبار بسيار در مذمت ايمني از مؤاخذه و به عمل خود باشد ُع

دا آيا از تدبير و نقشة خ:  « اْلَقْوُم اْلَخاِسُرونَ َأَفَأِمُنوْا َمْكَر الّلِه َفاَل َيْأَمُن َمْكَر الّلِه ِإالَّ »رد شده است وا
 زند.خاطر جمع شدند؟ چنين كاري جز از گروه زيانكاران سر نمي

 ضد اين صفت مذمومه خوف از خدا است و آن بر سه نوع است: - خوف از خدا
 خوف از گناهاني كه كرده و تقصيراتي كه از او صادر شده. -اول 
 خوف از عظمت و جالل خداوند متعال و عذاب او. -دوم 
الل جخوف از هردو با هم، و شكي نيست كه هر قدر معرفت انسان به عظمت و  -سوم 

و از خدا خداوند متعال بيشتر باشد و به عيوب و گناهان خود بيناتر شود ،خوف و خشيت ا
 زيادتر خواهد شد.

وف خانتهاي الهي موجب اضطراب و ادراك قوة قاهره و عظمت خيره كننده و عزت بي
تناهي شود . و شكي نيست در اين كه صفات جالل و جمال خداوند در شدت و قوت، غيرممي

ول عاليه بر است و از براي احدي احاطه بر آن صفات، و ادراك كنه آنها ميسر نيست بلكه عق
 كنند.اجمال، وجود بعضي از صفات او را درك ميسبيل 
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 نهايت نفوس قدسيه و عقول عاليه آن است كه بفهمد ادراك صفات جالل و جمال
ه از دامن اي از اوصاف او ناتوان و دست انديشخداوندي محال است، زبان عقل از اداي شمه

ز از انديشه و جاللش كوتاه و پاي وهم را در ساحت قدسش راهي نيست، كمال ُحسنش ا
املتر، اين مرتبه نيز به اختالف عقول مختلف است، هركه را عقل ك .حد عقل بيرون است

فقط :  «ْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءمِ ِإنََّما َيْخَشى اللََّه » عظمت او را شناساتر و بيم و خوف او افزونتر است
 ترسند.دانشمندان از عظمت خدا مي

كند و از تشويش رسيدن مكروهي كه آدمي آنرا تصور مي باشد مگر ازخوف نميبيم و  
گردد . مكروهاتي كه بايد انسان از حصول آنها بترسد بسيار بيم وصول آن متألم و خائف مي

است و مهمترين آنها خوف از دوريِ بساطِ قرب، و خوف از حجاب لذت لقاي خداوند متعال 
يقين است . از جة خوف مقربين و صّداست، كه اين خوف باالترين مراتب خوف است كه در

َفَهْبِني َيا »اينجاست كه سيد اولياء صلوات الل عليه اشاره به اين مرتبه نموده و فرموده است 

اي معبود من، اي  «:ِإَلِهي َو َسيِِّدي َو َمْواَلَي َو َربِّي َصَبْرُت َعَلى َعَذاِبَك َفَكْيَف َأْصِبُر َعَلى ِفَراِقكَ 
من، اي پروردگار من فرضًا كه من بر عذاب تو توانستم صبر كنم، ولي دوري  سرور و موالي

 توانم تحمل كنم؟از مرحمتت را چگونه مي يياز رحمت تو و جدا
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مرتبة خوف از خدا از مراتب رفيعه و درجات عاليه است. صفت  - مرتبه خوف از خدا

سنه است. زيرا فضيلت هر صفتي بقدر خوف از خدا افضل فضايل نفسانيه و اشرف اوصاف ح
اعانت كردن آن است بر سعادت، و هيچ سعادتي باالتر از مالقات پروردگار و رسيدن به مرتبة 

شود مگر به تحصيل محبت و انس با خدا، و آن موقوف قرب او نيست، و آن حاصل نمي
و ذكر او، و  شود مگر به فكراست به معرفت او، و اين معرفت و محبت و انس حاصل نمي

شود مگر به ترك دوستي دنيا در لذتها و شهوتهاي آن، و مواظبت بر فكر و ذكر متحقق نمي
كند. از اين جهت است كه هيچ چيز مانند خوف از خدا لذت و شهوت دنيا را قلع و قمع نمي

 آيات و اخبار بسيار در فضيلت اين صفت وارد شده است.
ه: و رحمت را از براي اهل خوف عنايت فرمودخداي تعالي علم و هدايت و رضوان 

هدايت  «:ْرَهُبونَ يُهمْ ِلَربِِّهمْ  نَ يَوَرْحَمةٌ لِّلَّذِ  يُهدً » فرمايدو نيز مي  «ِإنََّما َيْخَشى اللَّهَ ِمنْ ِعَباِدهِ اْلُعَلَماء»
ْن َوِلمَ » فرمايدترسانند. و نيز ميو و رحمت براي كساني است كه از پروردگار خود خائف 

ترسد دو باغ از باغهاي يو براي كسي كه از ايستادن در حضور خدا م «:َخاَف َمَقاَم َرب ِه َجنََّتانِ 
  بهشت نصيب خواهد شد.

وف از خدا، آيات و اخبار و علم و تقوي و ورع و گريه و اميد داللت دارند بر فضيلت خ
نان كه علم چو بعضي الزم آن. زيرا كه بعضي از آنها سبب خوفند و بعضي مسبَّب و اثر آن، 

مدحي  وو معرفت سبب خوف، و تقوي و ورع و گريه اثر آن، و اميد الزم آن. اين فضيلت 
گذرد مذموم كه درباره خوف از خدا ذكر شد، وقتي است كه از حد تجاوز نكند و اگر از حد ب

 است.
ن خوف ثل ايپس اگر خوف از خدا از آن حد كمتر شود كم فايده بلكه بي اثر است، َم

ناكي گريان باشد كه به مجرد شنيدن سخن سوزمانند رقت قلبي است كه از براي اكثر زنان مي
ز مهيب گردند؛ يا مانند خوف كسي است كه چيشوند تا سخن قطع شد به حالت اولي برميمي

و ي فايده بگردد، اين خوفي است و هولناكي مشاهده كند تا از نظر غايب شد دل او غافل مي
 موجب نجات نيست بلكه وجود و عدم آن مساوي است.
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يدي و يأس اگر اين خوف از حد تجاوز كند و به مرتبة افراط رسد بسا كه منجر به ناام
ميد نباشد در ااز رحمت خدا شود و اين خود، كفر است كه آدمي را از عمل بازدارد . زيرا تا 

شاط برطرف شود، كسالت روي خاطر شوقي و در دل نشاطي نيست و چون اين شوق و ن
 دهد و آدمي از عمل بازماند و چنين خوفي نزد عقل و شرع مذموم است.

 كنيم كه از خوفهاي ممدوح است:در خاتمه خوف از بدي عاقبت را ذكر مي
و هيچ  فهميدن حقايق قضا و قدر الهي و ادراك كنه امور خداوندي در قوة بشر نيست

ود نيست خبري ندارد، و اعتماد كردن بر طاعت و عبادت خكسي از آن چه در پس پرده است 
شود كه دفتر حال او خردي. كسي عاقبت كار خود را چه داند و چگونه مطمئن ميمگر از بي

ديدتر است شاند: گردش قلب آدمي بزرگان فرمودهبرنگردد و احوال دل متبّدل نشود، چنان كه 

 .از گردش آب جوشان در ديگ
صفتي از صفات رذيله يأس از رحمت خدا است كه از مهلكات  - يأس از رحمت خدا

 فرمايدعظيمه و گناهان كبيره است و در كتاب كريم نهِي صريح از آن شده است، چنان كه مي
الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم َلا َتْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْغِفرُ »

بگو اي بندگاني كه بر خويشتن بسيار ستم كرديد و در گنهكاري از حد گذشتيد،  «:اْلَغُفورُ الرَِّحيمُ 
  آمرزد زيرا او آمرزنده مهربان است.از رحمت خدا نااميد نشويد كه خداوند تمام گناهان را مي

 حمت خدا كفر است.شود كه يأس از رو از آيات ديگر معلوم مي
ضد اين نااميدي، صفت رجا و اميدواري است. رجا عبارتست از  - رجا و اميدواري 

سرور و انبساط در دل به جهت انتظار رسيدن مطلب خوشايندي . و اين سرور و انبساط وقتي 
رجا است كه آدمي بسياري از اسباب رسيدن به محبوب را تحصيل كند ، توقع چيزي كه 

كسي مهيا نكرده، رجا و اميد نيست. اگر انسان زمين دل را از خس و خار اخالق  اسباب آنرا
ذميمه پاك كرد و تخم ايمان در آن پاشيد و آب طاعت را بر آن جاري ساخت، به لطف 

شود كه او را بيامرزد و از سوء خاتمه نگاهدارد. اين اميدواري رجاء پروردگار اميد حاصل مي
 شرع مستحسن است.محمود، و در نزد عقل و 
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كسي كه تخم ايمان را در زمين دل نيفكند و يا بيفكند  - هاي نجات مؤمنينبشارت

وليكن قلب پر از رذايل و صفات ذميمه و مستغرق درياي شهوات و لذات دنيوي باشد و آن 
، را با آب طاعت سيراب ننمايد و در عين حال چشم مغفرت داشته باشد رجا نخواهد بود

بلكه وقتي رجا است كه محب در قبال توقع محبوب خويش تمام اسباب وصال را فراهم كند، 
مگر آنچه را كه از قدرت او بيرون است و اين فضل و كرم خدا است كه از لطف خويش او 
را از سوء عاقبت، و ايمان او را از شر شيطان و دل او را از هوي و هوس محافظت نمايد. 

كه در مدح و فضيلت رجا و اميد وارد شده است مخصوص است به  پس آيات و اخباري
 كساني كه عمل خالص داشته و به دنيا و لذات آن فرو نرفته باشند.

 ،يه استاز چيزهايي كه باعث اميدواري مؤمنين است بعضي آيات قرآنيه و احاديث نبو
ؤمنين طلب ي طايفه مكه مالئكه مقربين و انبياء مرسلين صلوات الل عليهم اجمعين از برا

د متعال چنان كه خداون ،مغفرت كنند، و البته دعاي ايشان مقبول درگاه الهي خواهد شد
و فرشتگان تسبيح و  « :اْلَأْرِض يِلَمْن فِ  ْسَتْغِفُرونَ يَ ِبَحْمِد َربِِّهْم َو  َسبُِّحونَ يُ َو اْلَمالِئَکُة » فرمايدمي

 ين هستند آمرزش مي طلبند. كنند و براي كساني كه در زمحمد خدا مي
از چيزهايي كه باعث نجات مؤمنين است شفاعت شافع روز قيامت حضرت رسول 

و آل  باشد كه چون عرصة قيامت برپا شود آن حضرت، خودمي( ع))ص( و ائمه طاهريناكرم
ند و عفو طاهرين او دامن شفاعت بر كمر زنند و كمر عذرخواهي نامة سياهان بر ميان بند

ن برگزيدة جهانيان ان مؤمنين را از درگاه الهي مسئلت نمايند. چنان كه خداوند مهربان بر آگناه
فَ ُيْعِطيكَ َربَُّك َوَلَسْو» فرمايدوعده داده است كه شفاعت او را قبول خواهد فرمود، چنان كه مي

 پروردگارت آنقدر عطا خواهد كرد كه راضي و خشنود گردي. :  «َفَتْرَضى
د شود كه شخص مؤمن در دوزخ مخلّ ايي كه وارد شده است معلوم ميهاز بشارت

شود كه خداوند متعال آتش دوزخ را از براي نخواهد بود و از آيات و اخبار بسيار معلوم مي
َذِلَك » فرمايدكند، چنان كه ميترساند و تخويف ميكفار خلق كرده و با آن مؤمنين را مي

ترساند. و باز اين همان است كه خداوند متعال بندگانش را با آن مي:  «هُ ُيَخو ُف اللَُّه ِبِه ِعَبادَ 
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شود مگر بدبختي و به آن آتش وارد نمي:  «الَّذي َکذََّب َو َتَولَّىي ا ِإالَّ اْلَأْشَقهَ يال َيْصل» فرمايدمي
 كه دين را تكذيب كرده و از حقيقت روي برتافته باشد. 

از طاعت  كه رجا و اميدواري، به عفو و رحمت الهي بعد شوداز آنچه ذكر شد معلوم مي
خبار ااميدواري به رحمت الهي غرور و حماقت است و آيات و  ،و عبادت است و بدون آن

آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاَجُروْا  ِإنَّ الَِّذينَ » فرمايدچنان كه خداي تعالي مي ،بسيار در اين باب وارد شده

به راستي آنان كه ايمان  « :ُه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  الّلِه ُأْوَلـِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَت الّلِه َواللّ َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيلِ 
شوند و آوردند و آنان كه در راه خدا مهاجرت و جهاد كردند اميدوار به رحمت خدا مي

 خداوند آمرزنده مهربان است. 
ار آن ضيلت آنها به اعتبخوف و رجا دو صفتند از صفات محموده و اخالق فاضله و ف

گردند و اين دارند و باعث مداواي دل رنجور مياست كه آدمي را به طاعت و عبادت وا مي
ان، در اشخاص مختلف است . چون معاصي و غرور بر َخلق غالب است خصوصًا به اهل زم

نيه دارد و شهوات دَ اصلح به حال ايشان غلبة خوف است به قدري كه ايشان را به طاعت وا
سنديده است پرا تلخ سازد و دل ايشان را از اين خانه غرور بگسالند. و اين حال تا موقعي 

كرد اصلح  كه عالئم مرگ را احساس نكرده، ليكن چون عالئم مرگ را تقريبًا در خود احساس
قت عمل به حال هركسي غلبه اميد است، زيرا كه خوف تازيانة عمل است و در آن هنگام و

ر زمان اطاعت گذشته است. ممكن است خوف باعث كمِي حب خدا شود پس ه بسر آمده و
ورت شاد و كسي بايد با كمال اميدواري به سوي خدا رود و شايِق لقاي او باشد، در اين ص

 فرحناك از دنيا خواهد رفت.
چنان  كدام شادي از اين باالتر كه محب پيش محبوب خود رود و با او مالقات نمايد؟

مي شديدتر از اين نيست كه عاشق از معشوق خويش مفارقت كند. پس مسكين و كه هيچ ال
بيچاره كسي كه دوستي فرزند و عيال و جاه و مال بر او غلبه كند و محبوبهاي او در دنيا 

رود، و گذرد. در اين صورت مرگ بر او مانند اين است كه از بهشت بيرون ميبمانند و او در
دهد عالوه بر عذاب شديدي كه بعد از مرگ به او ر او دست مياين اولين المي است كه ب

خواهد رسيد. و كسي كه دل به دنيا نبسته و به قدر امكان طاعت خدا را بجا آورده مرگ بر 
دهد عالوه بر از زندان است، و اين اولين سرور و شادماني است كه بر او دست مي يياو رها
 ماده و مهيا است.هايي كه پس از مرگ از براي او آنعمت
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صفتي از صفات رذيله ضعف نفس است و عالمت اين صفت خبيثه، عجز ـ  ضعف نفس

و زبوني و اضطراب است در وقت وقوع حادثه يا نزول بال، و متزلزل شدن است به هر 
 باشد. ييناماليمي، اگرچه جز

ه ذلت و عدم مقدار و موصوف بصاحب اين صفت در پيش ارباب بصيرت خوار و بي
ر امر به از كارهاي بزرگ و امور عاليه، و مسامحه د ييمهابت است و نتيجة آن كناره جو

 باشد.معروف و نهي از منكر و اضطراب و تزلزل به اندك چيزي از بالها مي
و  قلب انسان ضعيف النفس پيوسته مضطرب و لرزان و هميشه از حوادث دنيا خائف

 ترسان است.
ة مؤمن ويشي و غمي و هر لحظه در بيمي و المي. در خبر است كه بندهر ساعتي در تش

در هر  فرمايد: خداوند متعال بندة مؤمن را)ع( مياز ذلت نفس بركنار است. حضرت صادق
لَِّه اْلِعزَُّة َو لِ َو »كاري اختيار داده و ليكن مجاز نفرموده است كه خود را ذليل و خوار نمايد

س بندة  مؤمن بايد هميشه عزت مخصوص خدا و پيامبر و مؤمنان است. پ «:ُمْؤِمِنينَ ِلَرُسوِلهِ وَ ِللْ 
تيشه از كوه  مؤمن بايد از كوه محكمتر باشد چرا كه باخود را عزيز بدارد و ذليل ننمايد. 

 شود.توان چيزي كند و شكست اما از دين و ايمان مؤمن چيزي شكسته و كنده نميمي
 و نيرومندي قلب است و آن عبارت است از اين كه آدمي ضد اين صفت، عزت نفس

گردد بلكه به آنچه بر او روي آورد تحمل كند و چون گياه ضعيف در اثر هر بادي متزلزل ن
 چون كوه پاي بر جاي باشد.

)ع( در خبر است كه مؤمن، صاحب صالبت و مهابت و عزت است و حضرت باقر
فرمايد: عزت در دنيا و آخرت،  ن سه خلعت كرامت ميفرمايد: خداوند متعال به بنده مؤممي

ظفر در رستگاري دنيا و آخرت، و مهابت او در دل ظالمين و اهل معصيت. كسي كه صاحب 
اين صفت شريف بوده باشد، كه افضل از بيشتر صفات و سرآمد اكثر ملكات است، نه از 

ايشان خرم و نه از مذمت ايشان دوستي مردم شاد و نه از دشمني ايشان بيمناك، و نه از مدح 
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اگر همه عالم شمشيرها كشند و پشت به   فرمايد:)ع( ميغمناك است. حضرت اميرالمؤمنين
 شود.پشت يكديگر داده و رو به من آرند تفاوتي در حال من حاصل نمي

و به هركسي كه اين صفت عنايت گرديد، صحت و مرض، بلكه موت و حيات در نظر ا
 گردد.گردش روزگار و دگرگوني ليل و نهار متأثر نمييكسان است. از 

اي نيست كه هركسي اين ملكة فاضله صفتي نيست كه هركسي به آن تواند رسيد و چشمه
ني است كه اي نيست كه هركسي گرد آن تواند گرديد. ميدااز آب آن تواند نوشيد و سراپرده

ي شيردلي در ست كه جز نامداران وادجز دليران معركة مردانگي در آن جوالن نكنند و راهي ا
 آن قدم نهند.

ـ يكي از صفات رذيله دنائت همت است و آن عبارتست از پستي طبع و  همتي بلند
قصور همت از طلب كارهاي بزرگ و امور عظيمه و خطرناك، و اين صفت نتيجه كم دلي و 

مي سعي همت است و آن عبارتست از اين كه آد ضعف نفس است . ضد اين صفت علّو
نمايد در تحصيل مراتب عاليه و مناصب متعاليه و طلب كارهاي عظيمه. كسي كه صاحب اين 

و پست سر فرو نياورد و به طمع منافع مختصر دنيوي، خود  ييصفت عالي باشد به امور جز
را نيااليد و از بيم زيان و خطر، دست از مطلوب خويش برندارد. دنيا و مافيها در نظر او خوار 

اعتبار، نه از رو كردن دنيا به او شاد و فرحناك است و نه از ذات جسمانيه در پيش او بيو ل
 پشت كردنش، محزون و غمناك.

و را صاحب اين صفت اگر قدم در راه طلب نهاد و درصدد تحصيل مقصود برآمد، نه ا
ن صفت ياترسد و نه از سالح سرد. چون بيم جان است و نه پرواي سر، نه از سالح گرم مي

ه هم گردد و كمال ايمان در دل او ببه مرتبه كمال رسد صاحب آن طالب مقصد اعلي مي
 هراسد . اين صفت نتيجة شجاعت نفس است كه باالترين فضايلرسد و از مرگ نميمي

 نفسانيه و اعظم مراتب انسانيت است.
يابد، و كساني هركه در صدد طلب چيزي برآيد و كمر اجتهاد برميان بندد البته آنرا مي

َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا » نمايدكه در راه خدا سعي كنند خداوند متعال راه خود را به ايشان مي

كنند، يقينًا و كوشند و تالش ميكساني كه در راه ما مي«: َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ 
دهيم و خداوند بدون شبهه با نيكوكاران است. ان نشان ميحتمًا راههاي خود را به آن
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غيرتي است و آن كوتاهي و اهمال كردن صفتي از صفات رذيله بي  ـ غيرتيبيغيرت و 

است در محافظت آنچه نگاهباني آن بر انسان واجب و الزم است از دين و ِعرض و اوالد، و 
دل مرد »)ص( فرمود: است. حضرت پيغمبر اين صفت از مهلكات عظيمه و صفات زشت

ضد اين صفت، غيرت است و آن نتيجة شجاعت و قوت نفس است «. غيرت سرنگون استبي
كه از بهترين ملكات و عاليترين صفات است، و كسي كه از اين صفت خالي است شايسته 

 نيست كه او را از زمرة مردان واقعي بشمار آورند.
محافظت  افظت كند دين و ِعرض و اوالد خود را، و از برايغيرت آن است كه انسان مح

ين كند. اما غيرت در دو نگاهباني هر يك حدي است كه صاحب غيرت از آن تجاوز نمي
سي كه عبارتست از اين كه سعي كند در رّد بدعت كسي كه در دين بدعت نهد، و اهانت ك

م دين الزمة رين، و در ترويج احكابدين اهانت كند، و دفع ادعاي اهل باطل، و رد شبهة منك
ه معروف و جد و جهد را بعمل آورد و در نشر مسائل حالل و حرام تالش نمايد، و در امر ب

ش و كنند، بي ضرورت سازنهي از منكر مسامحه نكند و با كساني كه آشكارا معصيت مي
 دوستي ننمايد.

ر ابتداي دل نباشد و اهمال آبرو و ناموس آن است كه از حال آن غاف اما غيرت دربارة
سزاوار  وامري كه به فساد منجر شود نكند، و زن خود را از ديدن نامحرم محافظت نمايد 

 است كه مرد، خود را در نظر زن با صالبت و مهابت بدارد.
نان مقتضاي غيرت آنست كه منع كنند زنان را از شنيدن حكايات شهوت انگيز و سخ

زيان آور به  ني كه با مردم آمد و شد دارند و همنشيني آنان كهعشرت آميز و مصاحبت پيرزنا
 رسد.نظر مي

را از راه  مقتضاي غيرت بر اوالد آنست كه هميشه مراقب احوال آنها باشد و غذاي آنان
و با خبائث رويد بسا كه طبيعت احالل مهيا سازد، زيرا طفلي كه گوشت او با غذاي حرام مي

 ن بياموزد.به حد تميز رسد بايد او را احكام دين و آداب نيكا سرشته گردد، و چون فرزند
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و  صفت غيرت اگرچه در نظر عقل و شرع مستحسن است اما بايد به حد افراط نرسد
رصدد تجسس دبه حدي نشود كه مرد به اهل و عيال خود بدگمان بوده و بر آنها تنگ بگيرد و 

و، ااز انواع غيرت را خدا و رسول بعضي : )ص( فرمودباطني برآيد. حضرت رسول اكرم
در تفحص  جهت بر عيال خود غيرت نمايد. بالجمله افراطدشمن دارد و آن اينست كه مرد بي

ه در آن وقت، باشد و با طريقة شرع موافق نيست زيرا كو تفتيش احوال اهل و عيال ناپسند مي
 مرد از گمان بد خالي نخواهد بود و اين شرعًا مذموم است.

يكي از صفات رذيله شتاب كاري است كه آدمي به مجرد امري كه از ـ  و عجله شتاب
بدون آن كه اطراف آنرا مالحظه نمايد و در عاقبت آن  ،خاطرش خطور كرد اقدام بر آن كند

شود كه سبب كلي در فروختن دين به دنيا و . اگر كسي اندكي تفكر كند معلوم ميبينديشد 
. عجله از راههاي سرا، عجله و شتاب استزيورهاي اين عاريتمعاوضه كردن نعيم آخرت به 

 شيطان است و او بسياري از فرزندان آدم را با اين صفت به هالكت رسانيده است.
)ص( مروي است كه آن حضرت فرمود: شتاب از جانب شيطان، و از حضرت پيغمبر

 تأمل و تأني در كارها از جانب خداي منان است.
ات است سلسلة ايجاد از عالم امر برخاسته، از جمله اقرب مخلوق چون نفس انسان در

صل شده حا ييبه خالق عالم، و باالترين لذت او سروري است كه از درك صفات كماليه خدا
عادتي سباشد. پس انسان عاقل درصدد تحصيل موهبتي باشد كه از براي آن زوال نيست، و 

ه در عقبش را در آن راه نباشد، عزتي طلبد كجويد كه فنا  ييخواهد كه آخري ندارد و بقا
ي بود و اين كسب كند كه به فقر نيانجامد، و كمالي جويد كه از نقص عار ييذلت نباشد، غنا

يامبراني پبوده و طالب آن، طالب كماالت است. اين همه  ييهمه از بركت صفات كماليه خدا
طار عالم را بلند كه اق ييو با صداكه آمدند دامن همت بر ميان زده به دعوت خلق پرداختند 

أَلْرِض َأ اْنِفُروا في َسبيِل الّلِه اّثاَقْلُتْم ِإَلى اْ  يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ما َلُكْم ِإذا قيَل َلُكمُ »گرفت ندا كردند فرا

اي كساني كه ايمان  «:َرِة ِإاّل َقليلٌ يا ِفي ْاآلخِ َرضيُتْم ِباْلَحياِة الدُّْنيا ِمَن ْاآلِخَرِة َفما َمتاُع اْلَحياِة الدُّنْ 
شود، به ايد شما را چه شده است كه وقتي فرمان حركت و جهاد در راه خدا صادر ميآورده

ي دنيا در ايد؟ بدانيد كه زندگچسبيد؟ آيا به زندگي دنيا به جاي آخرت راضي شدهزمين مي
 .مندي استحقيقت فقط وسيلة بهره

ايد، از اسب خود سري فرود هاي دروني شدهو اسير وسوسه اي كساني كه گرفتار نفس
د و با تازيانة عقل بر عواطف و احساسات خود حكومت كنيد تا صفات كماليه خدايي را ييآ
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د. زيرا اين صفات است كه جمال و جالل حق را به انسان نمايانده و او ييدر خود ايجاد نما
ِإنِّي » ماه و ستاره و آفتاب رخ برتابد و بگويد كند كه همچون خليل خدا از عشقرا وادار مي

روي دل را به سوي  «:َما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفا وَ 
خداي آفريدگار آسمانها و زمين متوجه ساختم در حالي كه فقط بسوي حق گرايش دارم و از 

  .نيستممشركان 
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انبياء فرا خواندن خلق است به سوي جهاني اليتناهي، غرض كلي از بعثت  -عجله و وقار

تا در آنجا تاج سرَوري بر سر نهند و به يك زندگي عالي دست يابند كه مرگ ندارد و به 
روري دنيا اندازد و به سعزتي رسند كه ذلتي در پي آن نيست. اما شيطان ايشان را به شتاب مي

نيست و اين چند روزي هم كه هست از هم و غم و  ييداند كه اين را بقاخواند چون ميمي
باشد، تا به اين سبب از ياد آخرت غافل گردند و از فكر آن ملك نزاع و كدورت خالي نمي

نقد است باز مانند و  ييباقي بيرون روند،  بلكه از زهد و سبكباري در دنيا  كه خود كامروا
خردي است كه انسان، بندة شهوت بندة غضب و شهوت گردند. پس چه قدر مغروري و بي

 و غضب خويش گردد؟
اد شتابكاري منشأ خسران در دنيا و آخرت است و طريق عالجش آنست  كه انسان ي

ظر مردمان قيدي و ذلت در نزيانهاي عاقبت آن كند و بياد آورد كه باعث سبكي و خفت و بي
فت انبياء صندامت و پشيماني است، و نيز متذكر شرافت تأمل و تأني گردد كه بوده و موجب 

امش و و اوصياء است. پس با خود عهد كند كه ديگر هيچ فعلي را بدون تأمل نكند و آر
ة عجله، سكون را ظاهرًا و باطنًا در جميع حركات و سكنات شعار خود سازد تا صفت خبيث

 و حاصل گردد.مرتفع و وقار و متانت از براي ا
و  ضد صفت عجله، وقار است و آن عبارتست از اطمينان نفس و سكون آن در گفتار

 ييا هر جزتكردار و حركات و سكنات، چه پيش از شروع در يكي از آنها و چه بعد از شروع، 
د و تأمل بعد از از آن كار را موافق فكر و تدبير انجام دهد. تأمل پيش از شروع را توقف گوين

دلي است كه ع را تأّني نامند. پس وقار شامل اين هر دو است و آن نتيجه قوت نفس و پرشرو
 از بهترين صفات و عاليترين ملكات است.

اوصياء و  بينيم كه معمواًل انبياء وكمتر صفتي است كه به شرافت اين صفت برسد و مي
ش اين ن پيوسته ارزكنند. پس سزاوار است كه مؤمبرگزيدگان خدا را به اين صفت مدح مي

ن صفت عادت و صفت را در نظر داشته و خود را در اعمال و افعال و اقوال بر آن بدارد تا اي
 ملكة او گردد.
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و  ييصفت ديگر گمان بد به مردم بردن است. اين صفت رذيله نتيجة ترسوـ  بدگماني
گذرد مي زيرا هر ترسوي ضعيف النفسي هر خيال فاسدي كه به خاطرش ،ضعف نفس است

رود. اين صفت از مهلكات عظيمه كند و در پي آن ميآيد اعتقاد ميو به قوة واهمة او در مي
شديد به هالكت رسيده. و گمان بد كرديد و قومي«: َظَنْنُتْم َظنَّ السَّوِء َوُکْنُتْم َقْوًما ُبوًرا» است

به بهترين احتمال حمل كني  فرمايد: بايد امر برادر مؤمن خود را)ع( ميحضرت اميرالمؤمنين
و در كاري كه از برادر مؤمن تو سر زده گمان بد به او نبري مادامي كه محمل خوبي از براي 

 آن بيابي.
مثل  و هركسي را كند، بد باطن استاي نيست كسي كه درباره مؤمنين سوء ظن ميشبهه

 كند.پندارد و خباثت باطنش عاقبت به ظاهرش نيز سرايت ميخود مي
 سّر اين كه اين صفت عالمت خباثت نفس است و شارع مقدس از آن نهي فرموده،

يگري دآنست كه اين صفت نتيجه القاي شيطان است و بجز پروردگار متعال كسي از باطن 
 آگاه نيست و هيچ دلي را به دل ديگر راهي نيست.

حق  ده درپس چگونه معقول تواند بود كسي كه چيزي را ندانسته و به چشم خود ندي
د را شيطان به دل ديگري اعتقاد كند و نداند كه اين گمان بد از كدام راهي است، يقينًا گمان ب

ه او از هر كاو انداخته است. پس چگونه عاقل خبري را كه شيطان آورده قبول كند و حال آن 
َلة  َفُتْصِبُحوا أ  َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهابَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبنَ » فاسقي فاسقتر است

اي شما خبري آورد تحقيق ايد اگر فاسقي براي كساني كه ايمان آورده «:َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ 
كرده خود  برخوردي تند داشته و سپس ازكنيد تا روشن شود، مبادا از روي جهالت با قومي 

ي پس جايز نيست كه شخص مؤمن سخن شيطان را تصديق كند اگرچه بعض .پشيمان گرديد
 قرينه ها و عالئم هم صحت آنرا تأييد كند.

مراد از سوء ظن كه شرعًا از آن منع شده، آنست كه آن ظن را بر دل خود راه دهد و 
آن كه سپس طرف بدي را اختيار كند يا آنرا اظهار نمايد، اما تنها گذشتن امري به خاطر بدون 

آنرا ترجيح دهد سوء ظن نيست . امتياز بين گمان بد و مجرد گذشتن امري در دل، چنين 
شود كه اگر آنچه را تصور كرده باعث تغيير دل او نسبت به آن شخص شود مثاًل كراهتي مي

يا نفرتي نسبت به او حاصل آيد سوء ظن بوده و دفع آن الزم است، و اگر محض گذشتن از 
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َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا م َن الظَّن  ِإنَّ َبْعَض الظَّن  »اي نيست براي آن مؤاخذهخاطر است از 

للََّه ُموُه َواتَُّقوا اِإْثٌم َوَلا َتَجسَُّسوا َوَلا َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهتُ 

ايد از گمان خيلي بپرهيزيد كه بعضي از گمانها اي كساني كه ايمان آورده «:ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب رَِّحيمٌ 
نكنيد،  ييگناه است و در كارها و امور خصوصي مردم جستجوگر نباشيد و از يكديگر بدگو

ز چنين عملي دارد كه گوشت برادر مردة خود را بخورد؟ حتمًا اآيا يكي از شما دوست مي
كراهت داريد و هرگز ميلي به آن نداريد پس از عظمت خدا پروا كنيد و حدود الهي را مراعات 

  .د و اگر لغزشي رخ داد فورًا تسويه كنيد، به درستي كه خداوند توبه پذير و مهربانستيينما
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 75گفتار 

 
رع مقدس چون گمان بد موجب هالكت ابدي است به اين جهت شا - عالج بد گماني

بسيار نهي فرموده از اين كه كسي به كاري اقدام كند كه سبب بدگماني ديگران گردد، چنان 
)ع( )ص( فرمودند: بپرهيزيد از مواضع تهمت. و حضرت اميرالمؤمنينكه حضرت رسول اكرم

. هر كه خود را به محل تهمت درآورد مالمت نكند كسي را كه به او بدگمان باشد فرمودند:
لم پرهيزكاري كه در ميان مردم معروف به صالح و ديانت باشد خيال نكند كه كسي حتي عا

زيرا هر فردي از افراد انسان اگرچه اعلم جميع مردم باشد، همه او را  .بردبه او گمان بد نمي
نگرند. بلكه اگر جمع كثيري ظاهرًا و باطنًا همه افعال او را حمل بر صحت به يك نظر نمي
ديگر هستند كه طالب عيوب او بوده و هميشه درصدد تهمت زدن به او  نمايند، جمعي

بيند نگرد مگر به چشم دشمني. پس هر عمل خيري كه از آدميباشند، و دشمن حسود نميمي
پندارد. چون خود باشد و همه را مانند خويش ميپوشاند و در صدد تجسس عيوب او ميمي

سازد  تا مردم از حسن ظن و يوب او را ظاهر ميخواهد و عاو را مي ييرسوا شده، رسوا
دوستي او بيرون روند و زبان ايشان از مدح او كوتاه گردد. بنابراين بر هر مؤمني الزم است 
كه خود را از مواضع تهمت دور دارد تا بندگان خدا به او گمان بد نبرند و به معصيت نيفتند 

ر كه سبب معصيت ديگري شود در گناه او و او نيز در معصيت ايشان شريك نباشد، زيرا ه
 نيز شريك خواهد بود.

ضدش  طريق معالجه گمان بد آنست كه بعد از مالحظه زيانهاي آن و بزرگي و اهميت
ا نسبت نكند و دل خود ر ييكه گمان نيك است، از هر كه سوء ظني به خاطرش رسيد اعتنا

ه نسبت به او به كدگي و اكرام و احترامي به او بد نسازد و رفتارش را با او تغيير ندهد و رسي
لوت او را خآورد كم نكند، بلكه بهتر آنست كه در تعظيم و دوستي او بيفزايد و در عمل مي

 د.دعا كند تا بدين سبب اين بيماري زايل گردد و ديگر گمان بد به خاطر او نيفت
، نه نصيحت كنييا لغزشي از مؤمني مشاهده نمودي بايد او را در خلوت  يياگر خطا

ن كه از لغزش او پردازي و بلكه بايد از خطاي او محزون باشي چنا يياين كه به غيبت و بدگو
 شوي.خود محزون مي
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ب حزن بر تو ثوا ييو غرض از نصيحت، نجات او از هالكت باشد، چون چنين رفتار نما
 شود.بر خطاي او و ثواب نصيحت كردن او و ثواب نجات او هر سه جمع مي

بدي ننمايد،  پس انسان بايد به هيچ مؤمني گمان بد نبرد و گفتار و كردار او را حمل بر
 كند. بلكه هر عملي كه از او بيند و هر سخني كه از او شنود به بهترين احتمال حمل

انسان بايد اسير و بندة غضب و شهوت خويش نگردد . غضب ـ  غضبخشم و 
ت روح حيواني است از داخل به جانب خارج از عبارتست از حالت نفسانيه كه باعث حرك

شود و بر قلب مسلط براي غلبه و انتقام، و چون شدت يابد از حركت آن ظلمتي حاصل مي
سازد، و در اين وقت نصيحت پوشاند و اثر قوة عاقله را ضعيف ميشود و نور عقل را ميمي

 كند.او را شديدتر ميبخشد خشونت و غضب و موعظه عالوه بر اين كه بر او اثر نمي
احتمااًل  حركت قوة غضبيه به جهت امري است كه هنوز واقع نشده و در آينده حتمًا يا

 ور شدن آتش غضب به جهت دفع آنست. يا براي امري است كهواقع خواهد شد و شعله
ت بر آن واقع شده و حركت غضب براي انتقام است. اگر انتقام براي او ممكن بوده و قدر

گردد ؛ كند در اينصورت، صورت او سرخ ميباشد خون از باطن بدن به ظاهر ميل مي داشته
كند و در اين وقت و اگر انتقام بر او ممكن نباشد و از آن مأيوس گردد، خون به باطن ميل مي

 گردد.رنگ صورت زرد مي
 مردمان از جهت قوة غضبيه سه قسمند:

ي ه در موقع حركت غضب، فكر و هوشقسم اول كساني هستند كه در طرف افراطند ك
 روند.ماند و از اطاعت عقل و شرع بيرون ميبراي آنان باقي نمي

كه  يير جاقسم دوم كساني هستند كه در طرف تفريطند كه مطلقًا قوه غضبيه ندارند و د
 آيند.كند از جا در نميعقل و شرع حكم بر غضب مي

شان غضب ايشان به موقع و غلظت اي قسم سوم كساني هستند كه در جاده اعتدالند،
مطلوب  كنند. مسلم است كه حد اعتدال آن مرغوب وبجاست و از حد عقل و شرع تجاوز نمي

طرف  .توان غضب گفت بلكه شجاعت و قوت نفس استاست، و اين را در حقيقت نمي
فس نتفريط آن اگرچه غضب نيست، ولي مذموم و قبيح است كه نتيجة صفت جبن و خواري 

 است و كسي كه او را مطلقًا قوة غضبيه نيست از غيرت خالي است.
افراط در غضب نه تنها موجب ماللت و تأثر خاطر است بلكه به سختي اعتدال مزاج را 

سازد و نمايد، و قوا را ناتوان ميزند و سالمتي و آرامش بدن را دچار اختالل ميبرهم مي
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دهد كه به تدريج در همة اندام ي خطرناك قرار ميهاانسان را بيش از پيش در معرض بيماري
اندازند، دوانند و  انتظام گردش خون را مغشوش نموده و دستگاه هاضمه را از كار ميريشه مي

و ممكن است به اثرات بدي مانند خفقان و كوري و كري و گنگي و ديوانگي و فلج عضوي 
تفريط غضب مذموم و حد اعتدال آن  و گاهي به مرگ ناگهاني منتهي شوند. پس حد افراط و

 پسنديده است.
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 76گفتار 

 
اند: افراط در غضب از مهلكات و آفات عظيمه است. بزرگان فرموده - مالکيت بر غضب

گرفته و بادهاي شديد، آن را آن كشتي كه به گرداب افتاده و موجهاي عظيم اطراف آن را فرا
 از كسي كه شعلة غضبش به التهاب آمده باشد.افكند به نجات نزديكتر است به هر طرف مي

)ص( اخبار بسيار در مذمت غضب وارد شده است و از جمله حضرت رسول اكرم
كند، و حضرت گرداند چنان كه سركه عسل را فاسد ميفرمودند: غضب ايمان را فاسد مي

 )ع( فرمودند: غضب كليد هر شر و بدي است. و باز از آن حضرت مروي است كهصادق
 .كندغضب دل مرد دانا را هالك مي

تواند اند: كسي كه بر غضب خود مالك نيست، بر عقل خود نيز مالك نبزرگان فرموده
در  ،م كنند كه شدت غضب نشانة مردانگي استبود. عجب اينست كه بعضي چنان توّه

چنان . همصورتي كه افعال شخص غضبناك مانند افعال اطفال و ديوانگان است نه افعال عقال
ست شود چون شدت غضب بر كسي مستولي شود حركات قبيحه و افعال ناشايكه مشاهده مي

كه از عقال اين  ،زندو سخنهاي ركيك از او سر مي ييمانند فحش و دشنام دادن و هرزه گو
 گردد. پس چگونه اين افعال نشانة مردانگي و شجاعت تواند بود؟افعال صادر نمي

ايد: شجاع كسي است كه چون غضب بر او غالب شود )ص( فرمحضرت رسول اكرم
 بتواند خود را نگاهدارد.

ثاري عالوه بر اين كه خود غضب از مهلكات عظيمه و از صفات زشت است، لوازم و آ
يشان و اشود مانند دشنام دادن و اظهار عيوب مسلمين و شماتت چند نيز بر آن مترتب مي

شخص عاقل  اخالق رذيله و صفات مهلكه هستند كه ازفاش كردن سّر ايشان كه همة اينها از 
شيمان و هاي آن، آدمي پشود . از جمله لوازم غضب آنست كه بعد از تسكين شعلهصادر نمي

 گردد.افسرده خاطر مي
ت غضب موجب دشمني دوستان و شماتت دشمنان و شادي ايشان و استهزاء افراد پس

 گردد.ميو ناراحتي دل و تغّير مزاج و بيماري تن 
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شود طريق عالج غضب آنست كه سعي كند در ازالة اسبابي كه باعث هيجان غضب مي
ممكن نيست.  مانند كبر و لجاج، استهزاء، حرص، حب جاه و مال كه با وجود اينها ازالة غضب
مالحظه كند  پس بايد ابتدا اينها را از بين برد تا از بين بردن غضب سهل و آسان گردد، و

ر مدح و اري را كه در مذمت غضب آمده، و متذكر اخبار و احاديثي گردد كه داخبار و آث
لم حثواب نگاهداشتن خود از غضب وارد شده و نيز مالحظه كند فوايد ضد غضب را كه 

 است.
ثار غضب آشود بايد ابتدا تفكر كند و خود را از صدور هر فعلي كه از انسان صادر مي

ز فضيلت ااز مصاحبت كساني كه قوة غضبيه ايشان غالب و محافظت نمايد، و اجتناب نمايد 
ردانگي باشند و اين را نشانة محلم خالي هستند و در صدد انتقام و تشّفي خشم خود مي

برجا بوده و از پندارند، و مجالست كند با اهل علم و حلم و وقار و كساني كه مانند كوه پامي
 آيند.هر باد ضعيفي از جا در نمي

عث آن ايد متذكر شود كه غضب نيست مگر از بيماري دل و نقصان عقل، كه باانسان ب
تر و بايد ياد آورد كه قدرت خدا قويتر و باال ضعف نفس است نه شجاعت و قوت نفس،

عيفتر ضكند و قدرت او در جنب قوة قاهرة الهيه، است از قدرت او بر ضعيفي كه غضب مي
زگار، روزي ت او. و نيز بايد متذكر شود كه باشد روتر است از آن ضعيف در جنب قدرو ذليل

و مكافات  آن ضعيف را قوت دهد و كار او باال گيرد و از وي قويتر گردد و درصدد انتقام
 برآيد.

بايد تصور كرد كه در وقت غضب صورت او چه نوع متغير و اعضاي او متحرك و 
ه و قانون است . بايد بداند مضطرب و كردارش از نظم طبيعي بيرون و گفتارش خالف قاعد

كه هر حليم و بردباري غالب و قاهر و در نظر صاحب نظران، عزيز و محترم است و هر 
)ص( گردد. حضرت رسول اكرمارزش ميمردم بي غضبناك مضطرب الحال مغلوب و در ديده

باشد  فرموده است: كسي را كه غضب به او عارض شد، اگر ايستاده باشد بنشيند و اگر نشسته
 باشند.وضو گرفتن و غسل كردن با آب سرد نيز براي تسكين آتش غضب مفيد مي. بخوابد
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 77گفتار 

 
ضد غضب، حلم است و آن عبارتست از اطمينان نفس به طوري كه قوة غضب  ـ حلم

هاي روزگار به زودي آن را مضطرب نگرداند . كظم غيظ به آساني آنرا حركت ندهد و سختي
خشم و خود را در حالت غضب نگاهداشتن است، اگرچه حلم نيست ليكن كه فرو بردن 

گذارد آثار غضب ظهور كند. پس اين دو صفت شريفه ضديت با غضب دارد و حداقل نمي
 اند.ضد غضبند و از اخالق حسنه و از صفات فاضله

اثري و  اما حلم كه آن اشرف كماالت نفسانيه است بعد از علم، بلكه علم بدون حلم 
ه هرجا كدهد. از اين جهت است باغباني بردباري ثمري نميبي يينفعي ندارد و درخت دانا

كند: )ص( عرض ميمدح علم شده حلم نيز با آن ذكر گرديده است. حضرت رسول اكرم
 .خدايا مرا به سبب علم بي نياز كن و به صفت حلم زينت ده

تبة بلند ز فرمود: طلب كنيد مر: صفت حلم طريقة انبياء است و نيباز آن حضرت فرمود
ع كند با شود؟ فرمود هر كه دوستي ترا قطرا در نزد خدا. عرض كردند به چه چيز حاصل مي

هر كه به  واو پيوند كن ، و هركه از نيكي خود ترا محروم سازد با او نيكي و احسان كن، 
كسي يكي از ست كه هرناداني با تو رفتار كند در برابرش حلم بورز. و نيز فرمود: سه چيز ا

 آنها را نداشته باشد هيچ عمل او فايده ندهد:
 .كه او را از معاصي بازدارد ييتقوا -اول 
 حلمي كه با آن زبان سفها را كوتاه سازد. -دوم 
 .خلق نيك كه با آن در ميان مردم زندگي كند -سوم

 ناداني )ص( فرمودند: خداوند متعال هرگز كسي را به جهالت وحضرت رسول اكرم
: )ع( مروي است كهعزيز نكرد و كسي را با علم و حلم ذليل نگردانيد. و از حضرت صادق

 .حلم براي نصرت و ياوري انسان كافي است
رسد، اما چون كسي به آن اما كظم غيظ اگرچه در فضيلت و شرافت به درجة حلم نمي

)ص( فرمودند: امبر اكرمحضرت پيشود. مداومت كند عادت شده و حلم از براي او حاصل مي

و خداوند متعال در قرآن كريم مدح  علم به تعلم حاصل شود و حلم به تحلم كه كظم غيظ است
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برند و آيات و اخبار بسيار در فضيلت و زيادي اجر و ميكساني فرموده كه خشم خود را فرو
 ثواب حلم وارد شده است.

 
يعني چون كسي او را بدي كرد او  صفت ديگر درصدد انتقام بودن استـ  ييانتقام جو

نيز درصدد بدي كردن به مثل آنچه ديده يا باالتر از آن باشد كه شرعًا حرام شده است، مانند 
مه مكافات غيبت به غيبت، و فحش به فحش، و تهمت به تهمت كه همه اينها از افعال محّر

كسي ترا سرزنش كند به اگر )ص( فرمودند: بوده و شكي در حرمت آنها نيست. پيامبر اسالم

 .عيبي كه در تو هست تو سرزنش مكن او را به آنچه در او هست
ز شريعت ارسيد چنان كه پس بر انسان با ايمان الزم است كه اگر از كسي به او ظلمي 

شده پاي خويش مقرر ن ييو انتقامي مقرر شده، به آن اكتفا كند و اگر جزا ييمقدسه به آن جزا
 ون ننهد.از دايره شرع بير

ه باند: بعضي دير )ص( فرمودند: مردمان از لحاظ غضب چند طبقهحضرت رسول اكرم
اي گردند، و طايفهآيند و زود برميگردند، و برخي زود به غضب ميآيند و زود برميغضب مي

آيند و دير گردند، و كساني هستند كه دير به غضب ميآيند و دير برميزود به غضب مي
آيند و زود . در ميان اين طوايف بهترين ايشان كساني هستند كه دير به غضب مي گردندبرمي

ضي آيند و دير راگردند، و بدترين ايشان كساني هستند كه زود به غضب ميخشنود مي
 شوند.مي

ت و بعد از عالج ترك انتقام آنست كه انسان تأمل كند در بدي عاقبت آن در دنيا و آخر
 يد ضد انتقام، كه عفو است. آن تأمل كند در فوا

آيات و اخبار بسيار در مدح  و حسن عفو كردن وارد شده است. خداوند متعال در قرآن 
عفو را پيشة خود ساز و به نيكي :  «ُخذِ اْلَعْفوَ َوْأُمرْ ِباْلُعْرفِ َوَأْعِرضْ َعنِ اْلَجاِهِلينَ »فرمايد كريم مي

َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَلا ُتِحبُّوَن َأن َيْغِفَر اللَُّه »فرمايد باز مي امر كن و از افراد نادان روي برگردان و

داريد كه خداوند شما را بايد عفو كنند و درگذرند، آيا دوست نمي «:َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
فرمايد پس شما هم از ديگران درگذريد و خداوند آمرزنده مهربان است . و نيز مي بيامرزد؟

 و اگر عفو كنيد به پرهيزكاري نزديكتر است .«: َو َاْن َتْعُفوا َاْقَرُب ِللتَّْقوى»
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 78گفتار 

 
يكي از صفات رذيله، غلظت و درشتي است در گفتار و ـ  و خشونت ييدرشت خو

شود . از اين گردد و منجر به اختالل امور زندگي ميكردار كه سبب نفرت مردمان از آدمي مي
َوَلْو »فرمايد: )ص( مياست كه خداوند عالم در مقام مهرباني و ارشاد به پيغمبر خود جهت

و اگر درشتخو و سخت دل بودي از اطرافت پراكنده  «:ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلكَ 
شود. ان ميسبب سلب ايم ييگردد كه غلظت و درشتخوشدند. و از بعضي اخبار مستفاد ميمي

پس هر عاقلي واجب است نهايت احتراز از آن را الزم شمارد، قبل از اقدام به هر كاري و 
گفتن هر سخني فكر كند و خود را محافظت نمايد كه غلظت و درشتي از او صادر نگردد، و 

 فضيلت رفق را بياد آورد و خود را بر آن وا دارد تا اين صفت شريفه خوي ثابت او گردد.
رفق از صفات مؤمنين و اخالق نيكان است. از اين جهت است كه ـ  و مدارا ييخونرم 
شد هر آينه نيكوتر از آن چيزي اگر رفق چيزي بود كه ديده مي )ص( فرمودند: سيد رسل

رفق و نرمي را به هيچ جا نگذاشتند مگر اين كه آنجا را زينت  فرمايد: ديدي . و باز مينمي
فرمايد: خدا مهربان اشتند مگر اين كه آنجا را معيوب گردانيد . و نيز ميداد و از هيچ جا برند

دارد كسي را كه چنين باشد . و از آن حضرت مروي است و صاحب رفق است و دوست مي
هر كه را : كه: رفق و نرمي مبارك، و درشتي شوم است. و نيز از آن جناب مروي است كه

به او دادند و هر كه را از رفق و نرمي محروم ساختند  رفق و نرمي دادند خير دنيا و آخرت را
فرمايد: نصف عيش و زندگي )ع( ميحضرت كاظماز خير دنيا و آخرت محرومش كردند. 

 آدمي رفق و نرمي است.
را ساخته اين مطلب به تجربه رسيده و مكرر مالحظه شده است اموري كه به رفق و مدا 

آن هم  ويابد . مدارا هم نزديك به رفق است ام نميهرگز به خشونت و درشتي انج ،شودمي
نياورد و  رسد و او متحمل شود و به روي خودعبارتست از اين كه ناگواري از كسي به آدمي

رجمند اين از جمله صفاتي است كه آدمي را در دنيا و آخرت به مراتب بلند و درجات ا
 رساند.مي
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لقي است و اين هم نزديك به غلظت و صفت ديگر از صفات رذيله، كج خـ  كج خلقي
باشد . اين صفت از درشتي است، و ظاهر آنست كه غلظت و درشتي از ثمرات كج خلقي مي

كند و از نتايج قوة غضبيه است و از جمله صفاتي است كه انسان را از خدا و خلق دور مي
اي از حزن و خلقي لحظهگرداند. هيچ انسان كج افكند و طبعها را از او متنفر مينظر مردم مي

 الم و اندوه و غم خالي نيست.
شود و  طريقة معالجة كج خلقي آنست كه انسان مفاسد دنيويه و اخروية آن را متذكر

ه اين كسازد، و مهيا گردد مالحظه كند كه اين صفت چگونه او را از خدا و خلق دور مي
بت او ين صفت شريفه خوي ثاصفت را از خود دور كرده و چندان به حسن خلق گرايد كه ا

 گردد.
حسن خلق از جمله بهترين صفات و عاليترين ملكات اخالقي است و ـ  حسن خلق

اگر امكان آن را نداريد كه  )ص( فرمودند:دهند. پيامبر خداعقل و نقل بر حسن آن گواهي مي
آن جناب به  .مالقات كنيد ييبه اموال خويش، مردم را وسعت دهيد با ايشان به گشاده رو

تر است . و باز عرض كردند كه افضل مؤمنين كدام است؟ فرمودند: هركدام كه خوش خلق
محبوبترين مردم پيش من و نزديكترين ايشان در روز قيامت به من خوش خلق ترين  فرمودند:

 .گدازدگدازد چنان كه خورشيد يخ را ميايشان است. و نيز فرمودند: حسن خلق گناه را مي
ل بود. متعال هيچ پيغمبري را برنيانگيخت مگر اين كه حسن خلق در او كامخداوند  

)ص( در حسن خلق افضل صفات پيغمبران و اشرف اخالق برگزيدگان است. سرور پيغمبران
اوند عالم به اين صفات به غايت رسيده و عالي ترين درجة آن را دارا بودند. به اين جهت خد

 يَو ِإنَّک َلَعل»فرمايد يب خويش در مقام مدح و ثناي او ميجهت اظهار نعمت خود از براي حب

 راستي كه تو داراي اخالق عظيمي هستي.  «:م  يُخُلق  َعظِ 
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 79گفتار 

 
صفتي از صفات رذيله عداوت و دشمني است، و هركه دشمني ـ  عداوت و دشمني
كشد، يا عالنيه و مي كند و انتظار زمان فرصت رايا آن را پنهان مي ،ديگري را در دل دارد

 آيد.آشكار در صدد آزار آن شخص برمي
اول است،  قسم اول را حقد و كينه گويند و قسم دوم را عداوت نامند كه از ثمرات قسم

ار كزيرا كه چون كينه قوت گرفت خزانة دل از محافظت آن عاجز شده و پرده از روي 
 دارد.برمي

كسي به ديگري خشم گيرد ممكن است  قسم اول از ثمرات غضب است زيرا كه چون
و بدين  به جهت عجز از انتقام يا مصلحت ديگر، اظهار غضب نكند و خشم خود را فرو برد

و از شود و بايد دانست كه حقد و عداوت هر دور نميطريق كينه حاصل شود. مؤمن كينه
 صفات مهلكه و از اخالق رذيله است.
، غيبت، گردد مانند: حسدمهلكة ديگر متولد ميصفات  ،غالب اوقات از عداوت و دشمني

اند و دين و مهحرّ دروغ، بهتان، شماتت، اظهار عيب، استهزاء، و امثال اينها كه همه از اعمال م
خود بغض و  كنند. و اگر به فرض هيچ يك از اينها حاصل نشود، تنهادنياي آدمي را فاسد مي

زار است. آسازد و روح از آن متألم و در ميعداوت از امراضي است كه نفس قدسي را بيمار 
اال مهجور اين صفت آدمي را از بساط قرب الهي دور و از مجالست و مصاحبت ساكنان عالم ب

 گرداند.مي
و  كند از آنچه شيوة اهل ايمان و روش اخياربغض و عداوت صاحب خود را منع مي

شمني دارد، دسبت به كسي كه با او نيكان است، از فروتني و مهرباني و مرافقت و همنشيني ن
اي از ايمان را دارد. هريك از اينها درجهو خود را از اعانت و برآوردن نيازهاي او باز مي

كه اخبار  شود، از اين جهت استاي ميان او و باريافتگان بزم تقرب ميكند و پردهضعيف مي
فرمايد: هر )ع( ميصادقو آثار بسيار در مذمت عداوت و دشمني وارد شده است. حضرت 

 درود كه كشته است.كه تخم عداوت بكارد همان را مي
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ي طريقة معالجة اين صفت آن است كه انسان تأمل كند در اين كه عداوت و دشمن
اي است كه بجز زهر جانگزا اي است كه به غير از اندوه و الم در دنيا ثمري ندارد. پيالهشجره

زد. چه زد، و آتشي است كه به جز دود كدورت از آن برنخيريبه كام صاحب خود چيزي نمي
 بسا عزتها كه بنيادش به تيشة عداوت بركنده شده است.

دارد  غالب آنست كه مطلقًا از عداوت و دشمني ضرري نسبت به كسي كه با او دشمني
 رساند.رسد، ولي عاقبت اين صفت خود انسان را به عذاب اليم مينمي

ود را در ن در اين امور تأمل كرد و متنبه گرديد كه هيچ عاقلي خصاحب اين رذيلت چو
كوشد كه گردد، پس ب مندبهرهدارد كه مضراتش به او عايد و دشمنش از آن حالتي باقي نمي

و سعي نمايد  نسبت به كسي كه با او دشمني دارد رفتار دوستانه و گفتار مشفقانه بعمل آورد
و بيش از ديگران اهاي او را اظهار كند بلكه نسبت به امع نيكيدر برآوردن نيازهاي او، و در مج

 ب گردد.نيكي و احسان نمايد، تا بدين طريق به نفس خود گوشمالي داده و بر شيطان غال
يكي از صفات متعلق به قوة غضبيه ُعجب است و آن عبارتست ـ  ُعجب يا خودپسندي

كه در خود بيند خواه آن في الواقع از اين كه كسي خود را بزرگ  شمارد به جهت كمالي 
اند عجب آنست كه كسي صفتي يا نعمتي داشته باشد و آن را كمال باشد يا نه. و نيز فرموده

بزرگ شمارد و از منعم آن غافل شود. پس كسي كه نعمتي يا صفتي را دارا شود و بداند كه 
ه نه از جهت استحقاقي آن نعمت و صفت را خداوند متعال به لطف خويش به او كرامت فرمود

 كه اين شخص دارد، عجب نخواهد بود.
ت و طريقة معالجة عجب آنست كه انسان پروردگار خود را بشناسد و بداند كه عظم
ذليلي  كمال و عزت و جالل، فقط سزاوار او است و درك كند كه در پيشگاه خدوند از هر

درخور او  ت و مسكنت و خاكساريذليلتر و از هر قليلي قليلتر است، و چيزي به غير از ذل
و كماالت  نيست. پس او را با عجب چه كار؟ وجود و كمال و آثار و افعال همه از خدا است
اگر كسي  .همه انسانها از كماالت بي نهايت اوست كه طوق بندگي بر گردن همگان انداخته 

ُقِتلَ اْلِإنَساُن » كنندمي را بصيرتي باشد اين آيات مقدس از قرآن كريم او را از خواب عجب بيدار

:  «ُثمَّ ِإَذا َشآَء َأنَشَرهُ  ُثمَّ السَِّبيَل يسََّرُه ُثمَّ َأَماَتُه َفَأْقَبَرهُ  ء  َخَلَقُه ِمن نُّْطَفة  َخَلَقُه َفَقدََّرهُ َمآ َأْكَفَرُه ِمْن َأى  َشىْ 
چه چيزي او  كه خدا از انديشدمرگ بر انسان غافل چه چيز او را وادار به كفر كرد؟ آيا نمي

 وار ساخت ـبر او هم ز او را به اندازه قرار داد و راه راـاي آفريد، و همه چيرا آفريد؟ از نطفه
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 80گفتار 

 
را از پست ترين انسان در نهانگاه عدم بود و خداوند متعال او  -هاي بشردرماندگي

چيزها كه نطفه باشد خلق فرمود و سپس او را در پايان عمرش ميرانيد. پس ابتداي او عدم و 
 مقدار است و انسان در اين ميان موجودي ضعيف و ناتوان.ماده خلقتش از آبي پست و بي
 قُ زُ رْ يَ ال َفةٌ يج هُ آِخرُ َفٌة وَ طْ نُ هُ لَ َاوَّ ُر خْ فَ الْ وَ  مَ آدَ  نِ اْبلِ  اَم»فرمايد: )ع( ميحضرت اميرالمؤمنين علي

ه آغاز خلقتش نطفه و كانسان را با فخر و مباهات چه مناسبت است؟!  «َفهُ َحتْ  عُ َفدْ يَ الوَ  َسهُ َنفْ 
تواند بدست آورد و اي بدبو و گنديده است. روزِي خود را مستقاًل نميپايان عمرش الشه

 تواند از خود دفع كند.مرگ را نمي
خواهد چيزي گي و ادامة صحت براي انسان اختياري نيست. گاهي ميگرسنگي و تشن

كند فراموش مي كند كه مطلبي را به خاطر سپارد وليتواند و زماني اراده ميرا بداند ولي نمي
 شود.خواهد مصيبتي را فراموش كند و ميسر نميو زماني هم مي

ات اوست در كامش كه باعث حي ييكه كشندة او است حريص است و دوا ييبه غذا
نساني با اين اي آفتي در انتظار. ااي در كمين اوست و هر لحظهناگوار است. هر ساعتي حادثه

 ورزد؟!بالد و عجب مياوصاف چگونه به خود مي
نان چانديشيدن در موارد مذكور فوق عالج اجمالي عجب است، ولي عالج تفصيلي آن 

نها اقدام يابي به چارة آفكر كند و پس از ريشههاي عجب تاست كه انسان در عوامل و ريشه
 نمايد.

 عوامل زير ممكن است ريشه و منشأ عجب گردند:
تدار الل، اقجعلم و معرفت، عبادت و اطاعت خدا، تقوي و ورع، حسب و نسب، جاه و 

 و تسلط و بسياري اعوان و انصار، زيركي و فهم  و ذكاء و ...
 كنيم:وامل بحث ميو اينك بطور مختصر دربارة اين ع 

علم حقيقي آنست كه انسان را به خويشتن آشنا كند و بر خطرها و ـ  ُعجب به علم
دشواريهاي سير و سلوك دانا گرداند و از عظمت و عزت و جالل خداوندي وي را آگاه سازد 
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تا بفهمد كه بزرگي و كبريا فقط سزاوار خداوند تبارك و تعالي است . شكي نيست كه چنين 
 سازد.وي را به قصور خويش معترف مي علمي

يا علمي  ودانشي كه انسان را متنبه نسازد در حقيقت علم نيست بلكه از صناعات است، 
د شده و است كه پيش از آن كه قلب پاك شود و از رذائل اخالقي بركنار گردد در آن وار

 توان انتظار داشت.اي جز اين نمينتيجة معكوس داده است، و از تعليم بدون تزكيه نتيجه
رختان علم همچو باراني است كه در نهايت صفا و خوشگواري از آسمان فرود آيد و د

دهد و درختي و گياهان را سيراب سازد. درختي كه طبيعت آن شيرين است ميوه شيرين مي
آيد، دل ناپاك آورد. علم هنگامي كه بر زمين دل فرود ميكه سرشت تلخ دارد بار تلخ مي

از آن معاف  كنند و خود رامردم را به نيكي امر مي ييگردد و صاحبان چنين دلهاتر ميتاريك
 دارند!مي

َتاَب َسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُتْم َتْتُلوَن اْلكِ َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبر  َوَتن»چنان كه در قرآن مجيد آمده است 

كنيد و از عمل كردن يمدهيد و خود را فراموش مان ميآيا مردم را به نيكي فر « :َأَفاَل َتْعِقُلونَ 
ودتان و خوانيد، آيا در حال خداريد در حالي كه شما كتاب آسماني را ميبه آن معاف مي

 كنيد؟! عاقبت آن تعقل و انديشه نمي
 گرداند.تر ميتر و صفاي آن را افزوناگر علم بر قلب پاكي فرود آيد آن را پاك

دارد، بلكه در ه انسان بداند صاحب صفت عجب را خدا دوست نميثمرة علم آنست ك
وارد  تر است. در احاديث قدسيهپيشگاه با عظمتش اظهار ذلت و حقارت و شكستگي محبوب

داني در نزد ما قدر و مقدار مياي انسان تا زماني كه خود را بيشده است كه خداوند فرمود: 

. و نيز يو مقامي تصور كني، در پيش ما ارزشي ندار اي داري و چون از براي خود قدرمرتبه
پس «. دانمفرموده است:  خود را خرد و كوچك شماريد تا من مقام و مرتبه شما را بلند گر

 خواهد.سزاوار است كه عالم، خود را چنان بيند كه پروردگارش مي
دارد و در ميخواند و از عجب و تكبر باز دانشمندي كه مردم را به فروتني و تواضع مي

ه به علم باشد و از جمله كساني است كعين حال خود به عجب و تكبر مبتال است، منافق مي
 اند.خود عمل نكرده

مقدار است و خوف خدا در نعمت و عزت دنيا در نظر علماي رباني خوار و بي
ي خدا گله دارد. اينان از بالانگيزد و به عبادت واميهاي شب آنان را از خواب برميتاريكي
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كنند و فكر و ذكرشان فقط يكي است و جز الف قامت يار، در لوح دل چيزي و شكايت نمي
 ندارند.

وش به گسزاوار است كه انسان دانشمند در گفتار و كردار خويش تأمل كند و پيوسته 
ر اند؟ و اكنون دفرمان خدا و مجري اوامر او باشد و در اين انديشه كند كه از وي چه خواسته

ت ممكن انجامد؟ عالمي با اين صفات و چنين حاالچه حال است؟ و عاقبت كارش به كجا مي
دا نبايد خكنار ماند ولي در هيچ حالي از استمداد معنوي از درگاه است از كبر و عجب بر

 غفلت كند.
بايد توجه داشت كه مقصود از پرستش اظهار ذلت و مسكنت است ـ  ُعجب به عبادت

اين كه حقيقت بندگي آشكار گردد ،لذا اگر خود عبادت  ييا، و مقصود نهادر پيشگاه خد
 وسيله عجب و به خود باليدن گردد نتيجه معكوس داده است و عبادت باطل شده است.

آوردن  است و بجاي مؤثرعبادت شرايط بسيار دارد كه هركدام در قبول و يا كمال آن 
 همة آنها كار آساني نيست.

يشگاه الهي يوسته بايد احتمال دهد كه عبادت او ناقص است و قابليت پانسان پرستشگر پ
فلت و غشود كه در نهايت را ندارد، و اگر چنان پندارد كه عبادتش كامل است معلوم مي

 برد.جهالت بسر مي
ه مطمئن كبايد صاحب عبادت درباره عاقبت خود بينديشد و كيست عالوه بر آنچه گفتيم 

كه اين  در حالي ؟ير خواهد شد و از سوء خاتمه در امان خواهد ماندباشد كه عاقبت به خ
گردد و با چنين لرزاند و ماية اضطراب راهروان راه حق ميانديشه، بزرگان سير و سلوك را مي

 حاالتي است كه ممكن است انسان مؤمن از عجب به عبادت بركنار ماند.
از قبيل سخاوت و شجاعت و ...  اگر كسي به كماالت نفسانيـ  ُعجب به تقوي و ورع

و مخصوصًا تقوي و پرهيزكاري عجب ورزد، بايد به خاطر آورد كه اين صفات هنگامي نافع 
سازد. پس نتيجه ميزيرا عجب آنها را بي ،و ماية نجاتند كه عجبي نسبت به آنها در ميان نباشد

؟ و نيز بايد توجه كرد شخص عاقل چگونه به حالتي درآيد كه فضائل اخالقي را عقيم گرداند
كه او تنها خود صاحب فضائل نيست، بلكه صاحبان فضائل اخالقي بسيارند. پس بايد بكوشد 

 تا تواضع باطني بدست آورد كه فضيلتي بر مكارم اخالقش بيفزايد و عاقبتش محمود گردد.
نيز بايد انديشيد كه اين نعمت و فضيلتي كه سبب عجب گرديده، از كجا و چگونه 

صل شده است و بخشندة آن كيست؟ اگر متوجه شد كه همه از جانب خدا است پس حا
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 ييعجب موردي نخواهد داشت، زيرا خدا اكثر مواهب را بدون شايستگي قبلي و بطور ابتدا
شود ها از خود او است، پس معلوم ميكرامت فرموده است . و اگر چنان پندارد كه اين نعمت

 از آن بسيار دشوار است. يياست كه رها كه در درياي جهالت فرو رفته
 اگر كسي به اين درد مبتال گرديد بايد به چند چيز توجه كند:ـ  ُعجب به حسب و نسب

ضل زيرا از ف ،خردي استبداند كه بر كمال و فضائل ديگران عجب ورزيدن از بي -
 ديگران وي را حاصلي نخواهد بود.

اند ي نيز داشتهاند يقينًا فضيلت فروتنبودهان وي از مكارم اخالق برخوردار ينيشياگر پ -
ها، اقتدا به آنها ، و اگر اخالق آنان پسنديده بوده بايد از آن تبعيت كرد و به جاي عجب به آن

 را شعار خود ساخت.

اگر عجب به نسب حاصل شود بايد به حسب و نسب حقيقي توجه كرد، آنجا كه  -
 آفرينش انسان « :ن ي ِمْن ُسالَلة  ِمْن ماء  َمهِ ُثمَّ َجَعَل َنْسَلهُ  ن  يِمْن طِ  َِانِ َو َبَدَأ َخْلَق اْلِإْنس» فرمايدخدا مي

  .مقدار قرار داداي از آب بيرا از گل آغاز فرمود سپس نسل و فرزندان او را از خالصه

اي باشد، تواضع و شكسته بطور خالصه ضد صفت عجب به هر علتي و از هر ريشه
واضع در حقيقت به مقام عالي انسانيت رسيده است، كه در بازار حقيقت انسان متنفسي است و 

 نهند.خرند و به متكبران و خودپسندان وقعي نميشكسته دلي مي
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اما عجب به مال، پس عالج آن اينست كه آفات مال را به نظر آورد و ـ  ُعجب به مال

ا است و عاري از دوام و بقا، و عالوه بر تأمل كند در اين كه مال هميشه در معرض زوال و فن
اين مالحظه كند اخباري را كه در مذمت مال و حقارت مالداران رسيده است. چگونه عاقل 

كند، در صورتي كه در حالل آن گردد و به آن عجب ميديندار به مال شاد و خوشحال مي
 اب است؟!پستي مرتبه در روز قيامت و طول حساب، و در حرام آن مؤاخذه و عق

اما عجب به قوت و قدرت خويش، پس عالجش اينست كه به ياد ـ  ُعجب به قدرت
گرداند و تأمل كند در اين آورد امراض و آالمي را كه خداوند متعال بر بدن آدمي مسلط مي

اي از كند، و اگر گوشهكه چگونه تب شبي قوت او را ضعيف و بدنش را نحيف و الغر مي
شود، و اگر غباري به هر عاجزي عاجزتر و از هر ذليلي ذليل تر مي بدنش به درد آيد از

گردد، و اگر مگسي از او چيزي بربايد نتواند استرداد كند. چشمش رسد از ديدن محروم مي
 خرد كسي كه به قوت و قدرت خود بنازد.پس بي

و  اما عجب به جاه و منصب و حكومت و امارت و كثرت اعوانـ  ُعجب به جاه و مقام
انصار، پس اين مرضي است كه بسياري از اهل دنيا به آن مبتال بوده و از هر كسي انتظار 
زيردستي و فروتني دارند. غافل از اين كه همه آنها در معرض زوال هستند و اگر به وظائف 
عمل نشود ماية خسران و وبال خواهند گرديد و كسي كه به ديدة عقل بنگرد همة آنها را مانند 

فريبد. به يك چشم برهم زدن بايد ترك آن جاه و منصب بيند كه تشنگان باديه را ميمي سرابي
نموده و در خانه گور تنها بر روي خاك بخوابد، نه اهل او با او همراهند نه عيال او، نه جاه 

 به فرياد او رسد و نه مال.
آورد دور ا بعمل مياين اعوان و انصار و قبيله و خويشان در دنيا نيز تا خواهش ايشان ر

گردند، و آن بيچارة مسكين بايد خود را به مهالك اندازد و دين و او جمعند و گرد او مي
دنياي خود را در بازد و خود را در كوه و دريا و بيابان و صحرا سرگردان سازد تا ايشان متفرق 

كنند. اگر سالهاي  نشده و بر جادة اطاعت وي مستقيم باشند و در حوادث، او را اعانت و ياري
چون يك روز در يك خواهش  ،هاي ايشان را فراهم سازدبسيار نعمت فراوان دهد و خواسته
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بندند و در محافل پيچند و كمر دشمني او را بر ميان ميايشان مسامحه كند سر از فرمان او مي
 كنند.و مجامع، او را به بدي ياد مي
خردي و زيركي خود، پس اين عالمت بياما عجب به عقل ـ  ُعجب به عقل و زيركي

است زيرا عاقل هرگز ِگرد عجب نگردد بلكه عقل خود را حقير شمارد، و اگر در مكاني تدبير 
عجب به رأي خويش صوابي از او ظاهر شود آن را از خداوند دانسته و شكر آن را بجا آرد. 

يفي كه آراء باطله و بدترين اقسام عجب است، گمراهي و ضاللت اهل بدعت و ضالل و طوا
ُزُبرًا کلُّ ِحْزِب ِبَما  نُهمْ ْيَفَتَقطُعوا َأْمَرُهم بَ »!! اند به سبب عجب استمذاهب فاسده اختيار كرده

پس آنان امر خود را قطعه قطعه كردند و هر گروهي به آنچه در پيش خود : « َفِرُحونَ  ِهمْ يَلدَ 
 « .دارد شاد است

 تر است، زيرا كه صاحب عجبر امراض روحي صعبعالج اين نوع مرض از عالج ساي
كرد و كسي كه خود را از خطاي خود غافل و به اشتباه خود جاهل است و اال آنرا اختيار نمي

رف آيد؟ چون عجب به رأي خود دارد حداند چگونه درصدد معالجه خويش برميمريض نمي
رض رد، و نادان و يا مغداكند بلكه ايشان را در محل تهمت ميكسي را نيز گوش نمي

 شمارد.مي
ميشه الجمله عالج اين مرض آنست كه آدمي به عقل خود مطمئن و مغرور نشود و هفي

طا و بكوشد تا بر صحت رأي خود حجتي قاطع از عقل و شرع داشته باشد و باز هم از خ
 اشتباه ايمن نخواهد بود.

ذاهب فاسده را مطالعه نكنند صواب و صالح آنست كه مردم كم ظرفيت، افكار باطله و م
 و در بحث و مطالعه آنها فرو نروند و دست از متابعت خانوادة وحي و رسالت برندارند.
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كبر نيز مانند عجب از صفات رذيله است و آن عبارتست از حالتي كه آدمي خود ـ  كبر

شد . فرق ميان عجب و كبر را باالتر از ديگري بداند و اعتقاد برتري خود را از غير داشته با
آنست كه متكبر خود را باالتر از غير داند و مرتبه خود را بيشتر شمارد، ولي در عجب پاي 

بالد و از خود شاد شود و به جهت صفتي، خود را غير در ميان نيست بلكه او به خود مي
 شخصي بزرگ شمارد.

ن آثار آدي است و اظهار كبر صفتي است در نفس و باطن آدمي، و از براي آن آثار چن
پهلوي او، و  را تكّبر گويند مانند مضايقه كردن از همنشيني ديگران و امتناع از نشستن در

ستحقار با او تكلم انتظار سالم كردن، و در راه رفتن پيش افتادن و تقدم بر او در نشستن و به ا
 ارزش دانستن و امثال اينها.كردن و پند و موعظه او را بي

. چه بر از بزرگترين صفات رذيله است، آفت آن بسيار و مضراتش بيشمار استصفت ك
ان و اند و بسي از بزرگبسياري از عوام و خواص كه به سبب اين مرض به هالكت رسيده

 اند.نوادر ايام كه به سبب اين صفت به بدبختي گرفتار گشته
سازد و حروم ميكبر حجابي است كه آدمي را از رسيدن به مرتبة درك فيوضات م

نمايد. خداوند نصيب مياي است كه انسان را از مشاهدة جمال سعادات بيبزرگترين پرده
زند خداوند بر اين چنين ُمهر مي: «ر  ُكّل َقْلِب ُمَتَكّبر  َجّبا َكذِلَك َيْطَبُع الّلُه َعلى»فرمايد: متعال مي

خداوند متكبران و افراد :  «نَ ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِري ِإنَُّه الَ »فرمايد قلب هر متكبر زورگو . و نيز مي
اِلِديَن ِفَيها َفَلِبْئَس َمْثَوى خَ َفاْدُخُلوا َأْبَوابَ َجَهنَّمَ »فرمايد و همچنين مي .داردسركش را دوست نمي

د، پس چه بد است پس از درهاي دوزخ داخل شويد كه هميشه در آن خواهيد مان: « اْلُمَتَكبِّرينَ 
 يگاه متكبران. جا

ر اعمال بپس آدمي بايد خود را به ضد اين صفت كه تواضع است وا دارد و مداومت كند 
ش بركنده و اخالق متواضعين ، تا تواضع خوي ثابت او گردد و ريشة شجرة كبر از مزرع دل

اَحَك َواْخِفضْ َجنَ »فرمايد شود. خداوند متعال بهترين مخلوق خود را به تواضع و فروتني امر مي

 ي مؤمناني كه پيرو تو هستند. بال خود را فرود آر و تواضع كن برا: « ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن
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ا سازد و ريشة جهد و كوشش ركبر آفتي است كه گلهاي آمال آدمي را پژمرده مي
و رفتار  كاتخشكاند. كبر هرجا و در هر لباسي كه باشد چه در چهره و اندام، و چه در حرمي

م در يك و معاشرت ، زشت و ناپسند است. كبر با عقل و دانش سازگار نيست و آن دو با ه
 گنجند.قلب نمي

قت باطني اندازد زيرا حقيمرد حقيقي در اظهار حقيقت باطني، خود را به زحمت دفاع نمي
اند؛ و راز آن را پوشانيدهاند اند از آن دم نزدهنيازي به مدافع ندارد، بلكه كساني كه به حقيقت رسيده

بناك حقيقت اي از پرتو تاتوان گوشهتنها از روزنة اخالق و رفتار و شخصيت ايشان است كه مي
 يابي را مشاهده كرد.

ن  كه كند، ليكن نقش اخالق و رفتار ثابت بزرگاكبر حسنات آدمي را نقش بر آب مي
 گردد.نمي تن زندگيشان محو و نابودباشند به هيچ حادثه و ناماليمي از معاري از كبر مي
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 تكبر بر سه قسم است: ـ اقسام تکبر

ين اقسام  آن كه تكبر بر خدا كند همچنان كه نمرود و فرعون كردند و اين بدتر -اول 
ه فرموده تكبر است و سببش جهل محض و طغيان است . خداوند متعال به اين قسم تكبر اشار

راستي آنان كه از بندگي من امتناع :  «ِخِرينَ ْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِإنَّ الَِّذيَن يَ »
 شوند. ورزند در حال خواري داخل دوزخ مينموده استكبار مي

به اطاعت و انقياد  آن كه تكبر به پيغمبران خدا كند و خود را باالتر از آنان داند كه -دوم 
 اللُ  نَّ الء مَ ؤُ هـاَ »گفتند دهد، مانند ابوجهل و امثال او، و ايشان كساني بودند كه مي ايشان تن در

، آنان را به رسالت برگزيده و آيا اينان پيامبران هستند كه خداوند از بين قوم:  «نانِ يْ بَ  نْ مِ  مْ هِ يْ َلعَ 
وا َما َأْنُتْم ِإلَّا َبَشٌر َقالُ »فرمايد بر آنان اين منت را نهاده است؟  و درآية ديگر خداوند متعال مي

 داريد.گفتند شما نيستيد مگر بشري مانند ما پس هيچگونه مزيتي بر ما ن:  «ِمْثُلَنا
يشان را در جنب آن كه تكبر بر بندگان خدا كند و خود را باالتر از ايشان بيند و ا -سوم 

ست، ولي ام اول و دوم خود پست و حقير شمارد. اگرچه اين قسم تكبر در زشتي كمتر از قس
ت و اين صفت نيز از مهلكات است و بسا باشد كه منجر به مخالفت خدا شود، چون عظم

صفات  اي كه تكبر كند، در صفتي ازبرتري و تكبر مختص ذات اقدس الهي است و هر بنده
 خدا، با او به منازعه پرداخته است.
 از براي تكبر سه درجه است:

االتر فت زشت در دل او مستقر شود و خود را از ديگران بآن كه اين ص -درجه اول 
رجات كبر دداند و تكبر خود را در گفتار و كردار خويش ظاهر سازد. اين درجه از بدترين 

و را ااست، زيرا درخت كبر در دل صاحبش ريشه دوانيده و شاخ و برگش اعضاء و جوارح 
 فرا گرفته است.
ود و ليكن بر باشد و كردار متكبرين نيز از او ظاهر شآن كه تكبر در دل او  -درجه دوم 

 زبان نياورد.
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نسازد بلكه  آن كه در دل خود را باالتر داند ليكن در كردار و گفتار ظاهر -درجه سوم 
ده نهايت سعي در تواضع و فروتني كند. چنين شخصي شاخ و برگ درخت كبر را قطع كر

كند  د  قلع و قمع آن ريشه برآيد و سعياست ولي ريشة آن در دل او هست و اگر درصد
 تواند از آن خالص گردد.مي

الج كسي كه به اين مرض مبتال شده بايد درصدد عالج آن برآيد و عالجش مانند ع
عجب است. چون كبر متضمن صفت عجب نيز هست، از معالجات مخصوصة آن اينست كه 

ن كه تواضع د و آنچه در مدح ضد آاخبار و احاديثي را كه در مذمت تكبر رسيده به نظر آور
واند بود است وارد شده مالحظه كند . بداند كه حكم به برتري خود از غايت جهل است و ت

تكبر از ماي باشد كه در نزد خدا مقام او باالتر است كه كه طرف مقابل صاحب صفت كريمه
ين كه با وجود ادهند آن آگاه نيست. پس چگونه اهل بصيرت خود را بر ديگران ترجيح مي

 داند.ميزان ارزش هر كاري با خاتمه آن است و خاتمه كسي را غير از خدا نمي
تواضع و فروتني نه اينست كه آدمي نهايت ذلت و انكسار بعمل آورد و از براي  ـ تواضع

خود در هر چيز مزيتي نسبت به ديگري نبيند، بلكه تواضع آنست كه في الواقع خود را بهتر و در 

چنان كه ذكر شد مالك امر، خاتمة آن است و غير از خدا  خدا مقربتر از ديگري نداند.نزد 
 كسي به خاتمة ديگري عالم نتواند بود.

د اما دشمني و غضب به جهت كفر و فسق ضرري ندارد و منافاتي با تواضع نخواه
داشت. پس خشم و غضب از براي خدا، از جهت معصيتي كه از طرف مقابل صادر شده 

 انعي ندارد زيرا كه خشم او از براي خدا است نه از براي خويش.م
ي فريب نفس و شيطان را نخورد، و به اين زودي خود را صاحب خوبايد كه آدمي 

شود كه ر ميتواضع و خالي از كبر نداند . بايد خود را در معرض آزمايش بياورد زيرا بسيا
مرض در  ت امتحان رسد معلوم شود كه اينكند، چون وقانسان ادعاي خالي بودن از كبر مي

معالجه  اعماق نفس پنهان است كه صاحب آن فريب نفس اماره را خورده و به همين جهت از
 و مجاهده دست كشيده است.

آنچه در مدح تواضع مذكور شد نسبت به كساني است كه متواضع باشند، و تواضع بر 
شود، و بسا باشدكه و زيادتي كبر آنان ميمتكبرين نهايت پستي و ذلت است كه سبب گمراهي 

حضرت رسول اگر به آنان تواضع نكنند و تكبر نمايند متنبه گردند و ترك تكبر نمايند. 
)ص( فرمودند: چون به متكبرين رسيديد تكبر كنيد كه اين، سبب مذلت و حقارت ايشان اكرم
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يد. و نيز فرمودند: هيچ ليكن چون به متواضعين امت من رسيديد به ايشان تواضع كن است.
 كس تواضع نكرد مگر اين كه خداوند متعال مرتبه او را بلند گردانيد.

مكن ماعراض از تكبر و تمايل به تواضع بدون تفكر در مضرات كبر و منافع تواضع 
 نيست .
ي دان جسماكه مانند نوزدان روحي است ابايد دانست كه تراوشهاي فكري بسان نوز 

م و وسايلي تقويتند. اين نوزادان روحي در نشو و نما و تقويت خود لوازنيازمند تربيت و 
وز و رخواهند كه بي شباهت به وسايل تربيت كودكان نيست. همچنان كه كودك روز به مي

تري كامل ويابد به وسايل و دستورهاي جديدتر شود و نشو و نما ميسال به سال كه بزرگ مي
ه وسايل و بروحي يا تراوشهاي فكري در نشو و نما و تقويت احتياج دارد، همچنين نوزادان 

ينده كسان دستورهاي جديدتري نيازمندند تا به هدف برسند، و اين نوزادان هستند كه در آ
ه دست دهند. اگرچه وضع زندگي اين افراد در ظاهر بخانواده روحي انسان را تشكيل مي

 قيقت وضع زندگي هر كسي به دستكسي است كه قلب و روح از آن او است، ولي در ح
كردار  باشد. پس اخالق و رفتار، صفات و عادات و گفتار واين هيئت اجتماعي روحي  مي

شوند و هر كسي بسته به چگونگي وضع زندگي همة نوزادان است كه كم كم بزرگ مي
دان وزانآورند. پس نهايت درجة دقت درباره پديد آمدن خانوادة روحي انسان را پديد مي

نوي براي هاي منفي الزم است تا راه سعادت معهاي مثبت و دفع جنبهاخالقي و تقويت جنبه
 انسان هموار گردد و تهذيب نفس بتدريج حاصل آيد.
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يكي از صفات رذيله افتخار كردن است به واسطة چيزي كه انسان  ـ برخي رذايل ديگر

ز در حقيقت از انواع تكبر است و آنچه داللت بر مذمت كند. اين نيآن را كمال خود توّهم مي
شود عالج آن كند، و به آنچه عالج تكبر حاصل ميكند داللت بر مذمت آن نيز ميتكبر مي

 شود.شود و اين صفت مانند تكبر از جهل ناشي مينيز مي
عت صفت ديگر بغي است و آن عبارتست از گردنكشي و سركشي از فرمان كسي كه اطا

ه اطاعت او الزم است، و اين از بدترين انواع تكبر است. زيرا سرپيچي از فرمان كسي ك او
ماندند  شود و بيشتر طوايف كفار بدين سبب بر كفر خويش باقيواجب است منجر به كفر مي

 و هالك شدند و شكي نيست كه اين صفت از مهلكات عظيمه است.
ي از عقوبت هر بدي ديگر به آدم )ص( فرمود: عقوبت بغي زودترحضرت رسول اكرم

دش، ضرسد و عالجش آنست كه آدمي در بدي عاقبت آن فكر كند و آنچه را كه در مدح مي
لعه نمايد كه اطاعت و انقياد باشد نسبت به كساني كه اطاعت ايشان واجب است، رسيده مطا

ده متذكر ارد شاالمر و غير ايشان وو رسول و اوليخدا و آيات و اخباري را كه در اطاعت 
 لكه گردد.شود و خود را به اطاعت ايشان وادارد تا بدين طريق، اين چنين اطاعت او را م

ثبات اي نيز از صفات رذيله است و آن عبارتست از اين كه آدمي در مقابل يخودستا
وشن و قبح آن واضح و ر كمال و نفي نقص از خود برآيد. اين صفت از نتايج عجب است

ست كه اا كسي كه خود را شناخت هرگز زبان به مدح خود نگشود. پس سزاوار باشد، زيرمي
 نباشد. ييخواهد بگويد تأمل كند كه متضمن خودستاآدمي هر سخني كه مي

ويش عصبيت نيز يكي از صفات رذيله است و آن عبارتست از سعي نمودن در حمايت خ
كند اگر ا آن را كه حمايت مييا چيزي كه نسبت به خودش دارد، و آن بر دو قسم است زير

كند چيزي است كه حفظ و حمايتش الزم و واجب است و در حمايت آن از حد تجاوز نمي
 زي ـيچر ـد ، ممدوح و پسنديده و از صفات فاضله است. و اگـدهو انصاف را از دست نمي
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 داخل كند و به باطلاست كه شرعًا حمايت آن سزاوار نيست و از حق و انصاف تجاوز مي
 شود، اين گونه عصبيت مذموم است.مي

سببش  كتمان حق نيز از صفات رذيله است و باعث آن يا عصبيت است و يا جبن، گاهي
ف تفريط. در طمع است و آن از رذايل متعلقه به قوة غضبيه است يا از طرف افراط، يا از طر

 موقع حكمضمن اين صفت زشت، صفات خبيثه بسيار است مانند رعايت نفع يك طرف در 
نمودن  كردن ميان مردم و كتمان شهادت، شهادت ناحق دادن و تصديق كردن باطل و تكذيب

 حق، و هالكت آدمي به سبب اين صفت واضح و روشن و مستغني از بيان است.
ا از اينها آيات و اخبار بسيار در مذمت اين صفات وارد شده است. پس بايد آدمي خود ر

اد بياورد و فوايد يكي از آنها مبتال شد، بايد سوء عاقبت آن را به يمحافظت كند و اگر كسي به 
ند و در كضدش را متذكر شود و خود را به آن وا دارد و در تمام امور انصاف را مراعات 

ت و كتمان جميع احوال متوجه خود باشد، تا برخالف انصاف كاري از او سر نزند و از عصبي
 براي او حاصل شود. حق بركنار ماند و ملكه انصاف از

م و صفت ديگر قساوت قلب يا سنگدلي است  و آن عبارتست از اين كه آدمي از آال
 مصائبي كه به ديگران رسد متأثر نگردد.

گيري از اخالق ذميمه بسياري مانند ظلم و تعدي، به داد مظلومان نرسيدن و عدم دست
ر حسنه رقت قلب است كه آثا فقرا و محتاجان و ... ناشي از اين صفت است. ضد اين صفت

فضيلت  گردد، از اين جهت اخبار و آيات بسيار درو صفات قدسية بسيار بر آن مترتب مي
 اين صفت وارد شده است.

اوت زيرا قس ،بايد دانست كه از بين بردن قساوت و كسب رقت در نهايت صعوبت است
د را از تدريج، آدمي خو صفتي است ريشه دار، و ترك آن به آساني ميسر نيست . بايد به

ن گردد كه از اعمالي كه نتيجه قساوت است نگاهدارد و مواظبت كند بر آثار رقت، تا آمادة آ
 فياض مطلق، افاضت صفت رقت به او شده و قساوت را از خود دور سازد.

دهد ،اغلب ناگوار و تمايالت ناپسندي كه اكثر مردم را به سوي لذتهاي بشري سوق مي
يار مهيبي آنان دارد . اين تمايالت با نيروي بساست و روح را از سير تكامل باز ميزيان بخش 

 ت، عاملي كه نتيجة آخرين مرحلة آنس ييكشاند و لذت كذارا به گرداب فالكت و بدبختي مي
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ويات مورد اي را كه در تحصيل معنزند و عزم و ارادهاست كه تعادل روحي آدمي را برهم مي
 گرداند.ن مينياز است ناتوا

ايد. پس آدمي بايد نفس خود را بشناسد و آن را از خطرات طوفان روحي محافظت نم
 است كسي كه آن را شناخت نگاهش داشت. يياند: نفس گوهر گرانبهابزرگان فرموده

 

 
 



ارشادو تعليم و تربيت                                                                                             231  

 

 
 

 
 85گفتار 

  
است، ولي پيش از  «تفكر» روح انساني، قوه يكي از قواي خالقه  ـ قوه ايمان و تفکر

 ايمان بحث كنيم: دانيم اندكي درباره برترين قوه، يعني قوهل شدن بدين مبحث الزم ميداخ
اده از قواي قوة ايمان سرچشمه قواي خالقة روح است و اساسًا بدون داشتن اين قوه استف

گردد، ديده و محسوس نميزيرا قواي خالقه روح با حواس ظاهري  ديگر روح محال است.
درك هستي  آنها مانند وجود خود روح است و قابل انكار نيست و براي ولي وجود و تأثيرات

 وسيله ديگري نداريم.« ايمان» آنها به حد كامل جز قوة 
واسطة آن از ه كند كه باعتماد و اعتقاد محكمي در قلب و فكر ما توليد مي« ايمان» قوة 

 شويم.قواي ديگر روح برخوردار مي
اني و قوة رساند و پرده از جمال آن شاهد ربمال روح ميقوة ايمان ما را تا بارگاه ج

كرده و  هاي حيرت بخش روح را تماشاتوانيم جلوهدارد، آن وقت ما ميخالقه سبحاني برمي
 خود را از فيوض زندگي بخش آن سيراب كنيم.

سياري از در تدقيق قواي خالقة روح هميشه محتاج به ياري قوة ايمان هستيم . زيرا ب
توانيم به زودي كنند و ما نمياي ايجاد ميدر اثر تصادف و تصادم با حواس، شبهه مسائل

 نواميس طبيعي و قوانين خدايي آنها را كشف كنيم.
وة ايمان ما ممكن است در اين وقت متزلزل شود و اينجا است كه ق« يقين» لذا نيروي 

رهاند، به همين جهت شبهه مي كند و ما را از مضرات شك ورسد و راهنمايي ميبه مدد ما مي
و اطمينان  بينيم كساني كه بر ايمان ايشان رخنه وارد شده است از راحتي وجداناست كه مي

 قلب و سعادت باطني محرومند.
أثيرات آن را تدر ميان قواي خالقه روح، قوة تفكر در درجة اول قرار گرفته چنان كه اگر 

اي ترين قوهبسنجيم، بزرگترين و قاهرترين و قادر در پيش چشم مجسم سازيم و با قواي ديگر
ها در قوة فكر اي كه تصور كنيم قدرت مافوق آناست كه بشر آن را كشف كرده و هر قوه

ان و مكاني به زم« فكر» وجود دارد، زيرا هريك از قواي مذكور را حد معيني هست لكن قوه 
 محدود نيست.



  232                                                                                                                   85گفتار

 

ك يكي است، و حال و آينده و مكان دور و نزدي زمان گذشته« فكر» بدين قرار براي قوه 
فكر ما  تواند در يك آن چند كرور سال قبل را طي كند يعني به محض اراده،بطوري كه مي

ه كرة ارض نزديك باين زمان را بپيمايد، و يا مثاًل فكر كنيم چند ميليون سال بعد فالن ستاره 
 واهد كرد.شود فكر ما فوري اين چند ميليون سال را طي خمي

ه ما چنان كه ذكر شد براي قوة فكر حدودي نيست و نيز ثابت شده است هر صدايي ك
ز امواجي ني« تفكر» رسد. قوه شنويم عبارت از امواج متحرك هوا است كه به گوش ما ميمي

غ ما يك مخزن بينيم، مثل اين كه در دمااست و ما آن امواج را نمي ييكند كه غيرمرتوليد مي
دماغ است كه  كند و مركز  اين امواج و انوار دريكي وجود دارد كه دائمًا نشر نور ميالكتر

 بينيم.نوار را نميخداوند تبارك و تعالي براي انسان آن را كرامت فرموده ليكن ما آن امواج و ا
ذب كند و اين نظم كاينات جز نتيجه جقوة فكر ساير قواي همجنس خود را جذب مي

الحظه كنيم لكن بعضي را مها را احساس مييگر نيست . ما بعضي از قوهو انجذاب چيز د
انجام  واسطه قوة فكر خويش كارهاي محيرالعقوله كنيم، چنانكه اشخاصي هستند كه بنمي
 آورند.وسيلة اين قوه اجسام جامد را از دور به حركت دره توانند بدهند، مثاًل ميمي

به آنان  اين كه حرفي بزنند يك محبت در دل ما نسبتبينيم كه بدون گاهي اشخاصي را مي
ه كشود، علتش اين است كه در خواص قواي روحي ما با اين اشخاص توافقي است پيدا مي

ه يكديگر كبينيم. اين جذب و انجذاب حتي درباره كساني كنند ليكن ما نمييكديگر را جذب مي

 .شوداند و فرسخها از هم دورند توليد ميرا نديده
چنان كه ذكر شد قوة فكر زمانًا و مكانًا محدود نيست و درياها، اقيانوسها، كوهها، و 

 .گرداندها را كمتر از يك چشم بهم زدن طي كرده و خود را به همجنس خود ملحق ميدره
اند: محبت كيمياي سعادت است هركس به هر اندازه كه محبت و نيكي اين است كه فرموده

گردد، چنان كه حضرت رسول كي چند برابر شده به خودش برميكند، آن محبت و ني
 )ص( فرموده است:نيكي را براي ديگران خواه تا نصيب تو گردد.اكرم
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حقيقت غيبت، تفهيم مردم است از برادر مؤمن، امري ناخوشايند را كه از  ـ غيبت

اه به ايماء و اشاره و خواه نقل ؛ خواه به طريق تكلم و خوشنيدنش آن برادر مؤمن متأذي گردد
و تقليد درآوردن و .. خواه در حال حضور و خواه در غيبت، و خواه به طريق تعريض و كنايه 

 و خواه به طريق تصريح.
د دانيد كه غيبت چيست؟ گفتن)ص( به صحابه خود فرمود: آيا ميحضرت رسول اكرم

ري را كه باعث سانست از برادر مؤمن، امخدا و رسول او داناترند. فرمود: غيبت، ذكر كردن ان
موجود باشد  م در برادر ماييناراحتي خاطر او شود. بعضي گفتند اي رسول خدا، اگر آنچه گو

اي ا كردهردر او موجود باشد به تحقيق غيبت او  يياگر آنچه گو آن هم غيبت است؟ فرمود:
 اي.و اگر در او موجود نباشد وي را تهمت زده

نزد  هان كبيره است و احدي از علماي اسالم را در آن خالف نيست، وغيبت از گنا
ت. خداوند محققان از كبائر مهلكه است و وعدة عذاب بر آن در آيات و اخبار وارد شده اس

، آيا دوست فرمايد: بايد كه غيبت نكند بعضي از شما بعضي ديگر رامتعال در قرآن مجيد مي
ته از اين ادر خود را در حالي كه مرده باشد بخورد؟ البداريد يكي از شما كه گوشت برمي

 خوردن كراهت داريد، پس از خدا بترسيد كه او توبه پذير و مهربان است.
ر ميان دکار زشت و فاحشي  ندي از شما كه دوست دارانفرمايد: به تحقيق كسو نيز مي

 ايشان را عذابي دردناك است. ،اند شايع گرددآنان كه ايمان آورده
تر است، فرمايد: بپرهيزيد از غيبت كه از ساير گناهان سخت)ص( ميحضرت رسول اكرم

ذيرد، ولي زيرا ممكن است كسي از ساير گناهانش توبه كند و خداوند متعال توبه او را بپ
 د.آمرزد مگر اين كه رضاي كسي كه از او غيبت شده است حاصل شوصاحب غيبت را نمي

س اند، اجتماع نفوبزرگان دين در محل خود محقق ساخته تعالي، چنان كهغرض حق
وامر و اخاليق است به طريقه واحده، و آن سلوك سبيل خداست يعني گردن نهادن به تمام 

 نواهي.
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مكن نيست اين معني تمام نشود مگر به همكاري و تعاون انسانها با يكديگر و تعاون م
گر مشغول چنان كه اگر مردم به غيبت يكديمگر به صفاي قلوب و اجتماع بر الفت و محبت، 

گشته تعاون  شوند، حقد و كينه و حسد در ميانة ايشان پديد آيد و بناي الفت و محبت ويران
ه نقض بتعالي گردد. پس هر معصيت كه اسرع باشد و تناصر به فعل نيايد و خالف غرض حق

اير گناهان ر و عذاب آن از ستر خواهد بود نزد حق تعالي و مفسدة آن بيشتغرض الهي، دشمن
 بزرگتر خواهد بود. 

حصول غيبت منحصر بر زبان نيست، بلكه به ايماء و اشاره نيز حاصل  ـ انواع غيبت
گردد. منقول است از عايشه كه گفت زني بر ما وارد شد، وقت رفتن او اشاره كردم متضمن مي

 ق از او غيبت كردي.)ص( فرمود: به تحقيآن كه كوتاه قد است، حضرت رسول اكرم
اطله غيبت به نوشتن نيز حاصل گردد مگر اين كه ضرورت يابد به جهت نقض عقايد ب

 در احكام شرعيه و غير آن.
كه گويند  از انواع غيبت آن است كه كسي را مدح و ثنا كنند به قصد غيبت، مانند اين

دارد، وف ميور حسنه مصرفالني بسيار متقي و صالح و عابد است و بيشتر اوقات خود را در ام
ي و تنبلي او هم ولي در اين ايام او را سستي روي داده كه به آنچه ما مبتال هستيم از كم صبر

 مبتال شده است.
ت به نمايد به قصد غيبت، يعني وي را مداومت بر عبادپس قباًل مذمت نفس خود مي

ه در ضمن كباشد و حال آن طريق سابق نمانده است تا به اين وسيله نقصي از او ذكر كرده 
 رسد:اين سخن سه گناه كبيره از او به ظهور مي

 اول: ريا.
 دوم: غيبت برادر مؤمن در ضمن مقدمة مدح.

ود نيست سوم: تزكية نفس خود به تشبه صالحان. چه اهل صالح را خوشبيني به افعال خ
 و مالمت و مذمت نفس شعار ايشان است. 

عضي عي از اهل مجلس به غيبت كسي مشغول شوند و باز جمله اقسام غيبت آن كه جم
ويد سبحان گاز حاضران به حكايت ديگر مشغول شده و استماع بر آن ننمايند و يكي از آنها 

بيح و الل، عجب امري واقع شده و مقصودش تشويق حاضران باشد بر استماع غيبت كه تس
 گرداند.ذكر الهي را واسطة توجه به غيبت و وسيلة عمل به معصيت 
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ري از انواع غيبت گوش دادن است به غيبت بر سبيل تعجب و اظهار آن كه عجب ام
د كالم واقع شده گمان من چنين نبود، چه اين قسم سخنان موجب تحريك گوينده در ازديا

ف غيبت كند، چنين كسي نيز در رديباشد. گويا به تعجب ارادة استخراج زيادتي غيبت مي
 د.گردكنندگان محسوب مي

)ص( فرمود: شنوندة غيبت هم مانند غيبت كننده است اگر به قصد حضرت رسول اكرم
رضا باشد، و اگر قدرت داشته باشد بر دفع و انكار ولي تقصير كند از گناه غيبت بري نخواهد 

و اگر مقدورش نباشد از جهت بيم و خوف و غير آن و رفتن از آن محل نيز براي او  شد .
فوت حاجت ضروري انجامد، الاقل بايد به دل انكار كند و اگر به زبان،  دشوار باشد يا به

گردد بلكه ظاهرًا انكار كند و به دل مايل شود به غيبت، با چنين منعي رفع معصيت نمي
 گردد.معصيت نفاق نيز به آن ضميمه مي
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او مؤمني را  فرمايد: هر كه نزد)ص( ميحضرت رسول اكرم - وظيفه دفاع از مؤمنين

خوار گردانند و او بر نصرت و ياري آن مؤمن قدرت داشته باشد و نصرت و مدد او نكند، 
فرمايد: هر خداوند متعال او را در روز قيامت در مجمع خاليق خوار و ذليل گرداند. و نيز مي

تعال الزم آيد كه خداوند م ،كه از آبروي مؤمن غايب، حمايت نموده و نگذارد كه ريخته شود
در روز قيامت آبروي او را حفظ كند . در حديث ديگر از آن حضرت آمده كه: هركه غائبانه 
منع كند از پرده دري  درباره مؤمني، حقي الزم آيد بر خداوند متعال كه او را از آتش دوزخ 

 آزاد كند.
او دهد  فرمايد: هر كه نزد او غيبت مؤمني كنند و او نصرت و ياري)ع( ميحضرت باقر

گر با وجود ارا با رد آن غيبت، خداوند متعال نصرت و ياري دهد او را در دنيا و آخرت، و 
 د.قدرت رد نكند و نصرت ننمايد، خداوند متعال او را در دنيا و آخرت پست گردان

قي و همچنان كه امراض بدنيه به داروهاي جسمانيه عالج پذيرد، همچنين عيوب اخال
ئه بدين گردد، و اخالق سياروهاي علوم و صفات حميده برطرف ميرذايل نفسانيه نيز با د

. پس شود و هر مرض به اضداد اسباب آن مرض معالجه شودطريق به اخالق حسنه مبدل مي
ودداري از غيبت م طريقة خييم: اواًل اسباب ارتكاب غيبت چيست. و ثانيًا ايراد نماييبايد بگو

 كدامست؟
)ع( به آن رتكاب غيبت چند چيز است و حضرت صادقاسباب ا ـ علل و اسباب غيبت

 چند امر بطور اجمال اشاره فرموده است:
 فرمايد: اصل غيبت ده نوع است:آن حضرت مي

خص را واسطة تزاحم امور دنيويه، شه فرو نشاندن خشم، و آن چنان بود كه ب - اول
جهت  آن نشود و بهغضبي مستولي گردد. پس در امر دين قاصر بوده و تقوي و ورع مانع 

 فرو نشاندن آن خشم، به ذكر عيوب آن مؤمن مشغول شود.



ارشادو تعليم و تربيت                                                                                             237  

 

 
 

يق مساعدت اخوان و موافقت اقران و آن چنان بود كه جمعي در مجلسي بطر - دوم
ان گران آيد، خوشمزگي از مسلمانان غيبت كنند و اگر او موافقت نكند و انكار نمايد بر ايش

 مايد.پس رضاي مخلوق بر غضب الهي اختيار ن
اْجَتِنُبوا »يه: به طريق سوء ظن و بدگماني كه خداوند متعال در كتاب كريم به اين آ - سوم

 داشته است.  مؤمنين را از آن برحذر «َكِثيًرا م َن الظَّن  ِإنَّ َبْعَض الظَّن  ِإْثمٌ 
 او سبقت برد كه مسلماني اراده بدي به او خواهد كرد و به تقبيح حالانسان گمان مي

شود كه  به مجرد اين گمان براي سّد باب كالم او، به ذكر عيوب او مشغول .خواهد نمود
مردم مورد قبول  اعتبار گرداند تا سخنانش نزدشخصيت او را از دلها ساقط كرده  كالم او را بي

 واقع نشود.
نسبت ز قبايح اارادة تنزيه نفس و تمهيد عذر، و آن چنان بود كه او را به امري  - چهارم

 يده نه از من. دهند و او ديگري را به آن امر منسوب سازد و گويد اين عمل از او به ظهور رس
كند  ييدگوبقصد مباهات و تزكية نفس، و آن چنان بود كه او دربارة اقران خود  -پنجم 

 و تضعيف جانب ايشان نمايد تا بدينوسيله برتري نفس خود را آشكار سازد.
ت آتش ن بود كه مردم مدح و ثناي اقران او كنند، از اين جهحسد، و آن چنا -ششم 

ها را از حسد در اندرون او به اشتعال آمده به ذكر عيوب اقران مشغول شود تا شخصيت آن
 قلوب مردم ساقط كرده و اعزاز و احترام ايشان را رفع نمايد.

زگي خوشم لعب و هزل و مطايبه، به قصد يافتن موقعيتي در قلوب كساني كه -هفتم 
خوشمزگي جلب  نمايند به امثال اين امور و اصحاب اين شغل را مراعات كند. يعني مردم را با

 نمايد تا به سودهاي مادي يا معنوي برسد.
دم اعتناي استهزاء و سخريه به غير، به منظور پست و حقير جلوه دادن كسي و ع -هشتم 

به اين امور  يل مقاصد خود نزد كساني كهمردم به وي، تا اين معني را وسيله گرداند به تحص
 مايلند.

و اين عمل پرتگاهي است كه  ب آنچه انساني مبتال گشته،باظهار اندوه به س - نهم
اند و آن چنان بود كه نام صاحب گرفتاري را مذكور بسياري از خواص در آن سقوط كرده

اگرچه اين اغتمام  .ابتالي او كندمبتال شده و اظهار حزن بر  ييسازد و گويد فالني به چنين بال
دهد و ترحم مذموم نيست بلكه موجب ثواب است، اما شيطان صاحب اين حال را فريب مي
اين  .تا صاحب گرفتاري را ذكر كند و نام برد كه آن كس از شنيدن چنين عملي متأذي گردد
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بدون آن كه توانست اظهار اغتمام كند شود وگرنه ميطاعتي است كه منجر به معصيت مي
 صاحب بليه را نام برد.

غضب بر معصيت ليكن نه به وجه نهي از منكر، زيرا خشم به طريق نهي از منكر  -دهم 
در محلش بسيار ممدوح است نه آن كه در مجالس نام صاحب معصيت را مذكور ساخته و 

اريكي بشود و از جهت اش نسبت دهد. اين هم طاعتي است كه منجر به معصيت ميبه معاصي
 كنند.مطلب بسياري از خواص در اين پرتگاه سقوط مي
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چون علل و اسباب غيبت معلوم شد بايد دانست كه راه خودداري  ـ طرق عالج غيبت

از غيبت آن است كه انسان بداند كه غيبت از بين برندة نعيم اليتناهي و گرفتار كنندة انسان به 
 عذاب دائمي اخروي است.

وس هگذراند و منع نفس از هوي و اوقات عزير خود را به مشقت عبادات ميكسي كه 
ماند تا امتثال امر الهي پردازد و از لذائذ و حظوظ دنيويه باز مينموده و به انواع طاعات مي

تباه گردد  شود كه اعمالشمند گردد، ارتكاب غيبت سبب مينموده و از اطاعات و عبادت بهره
 حاصل شود.اسد گشته و زحمت و مشقت او بيو حسناتش باطل و ف

شود ود ميغيبت مانع است از صعود اعمال غيبت كننده، و عالوه بر اين كه اعمالش ناب
تقال حسرت و غبن ديگري نيز او را هست و آن اين است كه حسناتش از نامة عمل او ان

 يابد به صحيفة عمل كسي كه غيبت او را كرده است.مي
شود به آن منتقل مي ،ست كه حسنات غيبت كننده به تدارك آزار غيبتدر حديث آمده ا

را بر او  كسي كه غيبت او را كرده، و اگر غيبت كننده را حسنات نباشد سيئات طرف مقابل
)ص( منقول است كه:  آتش در سوختن هيمة خشك از حضرت رسول اكرمتحميل كنند. 

 .چندان سريع االثر نيست كه غيبت در محو حسنات
وقف )ص( در روز قيامت كه بندگان در ماز مشاهير اخبار است از حضرت رسول اكرم

ند از كدهند، چون نگاه آورند و نامه عمل او را به دستش مياي را ميحساب باشند بنده
ات خود حسنات خود چيزي در آن نبيند. گويد خداوندا اين صحيفه من نيست، زيرا از حسن

 مردم. طاب رسد حسنات تو فاسد و ضايع گشته است با غيبت كردنبينم. خچيزي در آن نمي
ز حسنات اچون مالحظه كند بسياري  آنگاه ديگري را آرند و صحيفة عملش را بدو دهند،

بينم كه ي ميدر آن بيند. گويد خداوندا اين صحيفه عمل من نيست، زيرا در اين صحيفه طاعات
اند و از دهين حسنات از كساني است كه غيبت تو كرام. خطاب رسد كه اآنها را بجا نياورده

 صحايف عمل ايشان به صحيفة تو انتقال يافته است.
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باًل ذكر شد اما طريقة معالجه، و آن چنان است كه انسان علل و اسباب ده گانه را كه ق
 شود:منظور داشته عالج به اضداد آن كند چنان كه اجمااًل ذكر مي

غضب  اء غيظ و خشم؛ تفكر به خود كند كه چون من در اثريعني شف - عالج سبب اول
شم خخود بر اين شخص، به معصيت الهي اقدام كنم و جرأت نموده به جهت فرو نشاندن 

ه كخود به هتك حرمت وي پردازم بالشك حق تعالي برمن غضب كند، پس اولي اين است 
 دم.من ترك عمل به مقتضاي غضب خويش كنم تا از غضب الهي ايمن گر

گر به تحقيق دوزخ را دري است كه از آن داخل نشود م در حديث نبوي )ص( آمده:
اي  ه:ككسي كه شفاء غيظ خود به معصيت الهي طلبيده و در بعضي كتب سماويه آمده است 
نسازم  پسر آدم، ياد كن مرا در وقت غضب خود تا ياد كنم ترا در حين غضب خود و هالك

 كنم آنها را.ك ميترا در جمله كساني كه هال
ر غضب بيعني موافقت اخوان به آن كند، كه چون او رضاي مخلوق را  - عالج امر دوم

به جهت  الهي اختيار كند حق تعالي بر او غضب كند. پس بايد بر نفس خويش رحم نموده و
 رضاي غير، تحقير حق الهي ننمايد و خود را به عذاب خدا گرفتار نسازد.

رود به ي سوء ظن، به آن كند كه ضرري كه از انساني انتظار مييعن - عالج امر سوم
نياي دخردي است كه بواسطة توّهِم ضرِر مجرد گمان و بطور احتمال است، پس نهايت بي

مشغول  وفاني، خود را به عذاب الهي گرفتار سازد. ولي چون مراعات احكام الهي نموده 
 يت الهي محفوظ ماند.غيبت آن كس نشود ممكن است از ضرر او در حما

 متعّرض غيبت مؤمني نشود كه در آن صورت متعرض غضب الهي - عالج امر چهارم
احتمال  است به طريق يقين، به اميد آن كه از غضب مخلوق فرار كند كه آن نيز در معرض

ائمي و دخردي است كه از ضرر احتمالي احتراز كند و به هالكت است . اين عمل نهايت كم
 دهد. ادرت نمايد، و از مذمت مخلوق فرار كند و مذمت خالق بر خويشتن قراريقيني مب

را خردي است، زيعالج تمهيد عذر كه موافقت غير در معصيت است و اين نهايت بي
پيروي او  واگر از غايت جهالت، كسي خود را در آتش بسوزاند اهل خرد موافقت او ننمايند 

غباوت  واگر برخالف اين عمل كند او را به حماقت را وسيلة عذر خود ساختن ندانند، و 
 نسبت دهند.

يعني قصد مباهات و تزكية نفس به آن كند كه طعن در مردم و قدح  - عالج امر پنجم
جهت خود باشد، آيا چنين نيست كه فضل و  ييدر ايشان به منظور اثبات فضل و برتري جو
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صيل اعتقاد فضل و خوبي براي خود در سازد تا تحرفعت خود را به نزد حق تعالي باطل مي
نزد مخلوق نمايد؟ با آن كه اين هم در معرض احتمال است، بلكه بسا باشد كه سبب سلب 

 اعتقاد مردم شود.
ين صورت عالج حسد را با پرهيز كردن از غيبت محسود نمايد چه در ا - عالج امر ششم

 رنجي است كه حاسد به بدون شك از نصف ضرر برگشته است به جهت آن كه حسد، خود
ن عذاب اكتفا آن معذب است در دنيا. پس اگر به غيبت محسود بپردازد مانند آن است كه به اي

را براي  نكرده و عذاب اخروي را نيز به اين عذاب افزوده است و در نتيجه، هر دو عذاب
ر رتشود كه فضل محسود ظاهخود جمع كرده است. با آن كه گاهي بدگويي حاسد سبب مي

 حاسدان است. ييهاي مخفي بدگواند يكي از وسايل نشر فضيلتچنان كه گفته ،گردد
انند معالج لعب و هزل و طلب موقعيت در قلوب طالبان اين عمل،  - عالج امر هفتم

ر قلوب دعالجي است كه در موافقت اخوان ذكر شد، زيرا اسقاط قبول الهي و طلب موقعيت 
 در دنيا و عقبي عكس مطلوب نتيجه دهد. مخلوق، خود مستلزم آنست كه

ل آن را دارد عالج استهزاء را به آن كند كه بينديشد كه آيا طاقت تحم - عالج امر هشتم
ا ارتكاب اين كه روز قيامت در عرصات مورد استهزاء قرار گيرد؟ و نيز توجه كند كه انسان ب

مقربين  وو از مقام قرب حق گناه خود را در پيش خدا و اولياء او رسوا و مفتضح نموده 
 دادگاه او دور خواهد ساخت.

ه انسان اغتمام و ترحم اگرچه مستحسن است ولي شيطان در اين باب ب - عالج امر نهم
پس نه  .ددارد كه تكلم كند به كالمي كه منجر به معصيت شوبرد و او را بر آن ميحسد مي

كند و در اين هنگام معصيتي نيز مبتال مي سازد بلكه او را بهتنها اجر ترحم او را باطل مي
 شود، در حالي كه خود او مستوجب ترحم است.حسناتش به شخص مورد غيبت منتقل مي

ند كه منتهي كپس بايد انسان به خود رحم نموده و رحم كردن به ديگران را به طريقي واگذار 
 به معصيت نگردد.

بسيار ممدوح و موجب ثواب  غضب كردن بر معصيت در محل خود - عالج امر دهم
پس  شود و عالجش مانند عالج ترحم است.است اما با ارتكاب غيبت منجر به معصيت مي

 .الزم است كه انسان هريك از ترحم و غضب خود را از معصيت خالص و بركنار سازد
 

 در چند موضع، غيبت حرام نيست: ـ موارد جواز غيبت
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و را كه در به انساني ظلم و ستم كند جايز است اتظلم يا شكايت، يعني اگر كسي  - اول
، زيرا رفع نزد والي و يا هر كسي كه قدرت بر رفع ظلم داشته باشد، آن ظلم را حكايت كند

 ظلم و رسيدن به حق خود ميسر نيست مگر بدين طريق.
داء آن ا)ص( در باب كسي كه حق مردم را گرفته و با آن كه قادر بر حضرت رسول اكرم

ق را حدهد فرموده: اداء حق مردم نكردن و صاحب طلبند، و او نميصاحبان حق مي است و
دارد، باعث حالل  هاي كاذبه به امروز و فردا انداختن، با وجود آن كه قدرت بر اداء آنبه وعده

 آن كس است.  شدن آبرو ريزي
رگاه با ه هاستعانت بر تغيير فسق و برگردانيدن انسان فاسق به طريق صالح، چ - دوم

ايز است جافشاي منكرات و معاصي برگردانيدن اهل فسق از گناه ميسر باشد، ذكر آن غيبت 
شخصي،  به شرط اين كه مقصود از بين بردن منكر و معصيت باشد نه امور و اغراض باطلة

 در اين صورت وزر و وبال غيبت كننده مضاعف شود.
انند آن با من برادرم يا پدرم يا شوهرم و مچنان كه كسي به مفتي گويد،  استفتاء، – سوم

اگر  كند طريق خالصي از اين حال چگونه است؟ در اين صورت نيزبرخالف شرع رفتار مي
ق زني حدر  يياداء آن پرسش به طريق تعريض و كنايه باشد اولي است، مثاًل گويد چه گو

 كند.كه شوهرش با او چنين رفتار مي
)ص( آمد و از شوهر خود دمت حضرت رسول اكرمدر حديث آمده است زني كه خ

رساند، آيا شكايت كرد كه او مردي است بخيل، آنچه مرا و فرزندان خود را كفايت كند نمي
را و فرزندان  بدون اطالع او از مال او چيزي توانم برداشت؟ آن حضرت فرمود: بردار آنچه تو

در  .نمايماد و مقرر عرف است تجاوز كند به طريق عرف، يعني از آنچه قراردترا كفايت مي
را  آنجا آن زن به آن حضرت از بخل و ظلم شوهر خود شكايت كرد و آن حضرت غيبت او

 منع نفرمود، زيرا مقصود آن زن استفتاء بود نه اهانت به شوهر خود.
جرح و تعديل شاهد و راوي حديث، به شرط اين كه مقصود حفظ اموال  - چهارم

و بيانات  ره از مداخلة كذب . از اين باب است تحقيقاتحمايت سنت مطّهمسلمانان باشد و 
اند نموده اند در كتب رجال در باب روات حديث، و قدح و طعن بعضيعلماء و آنچه نقل كرده

 تا روايت او مردود و شريعت مطّهره از كذب محفوظ باشد.
ي براي كسي كه برحذر داشتن مسلمان از وقوع در ضرر و خطر و خيرخواه - پنجم

كند، چنان كه كسي نزد يكي از فساق رفت و آمد كند و با او مصاحبت و معاشرت مشورت مي
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نمايد و حاِل آن شخص بر او مخفي باشد و انسان بترسد كه در مصاحبت آن فاسق به وي 
ضرري عايد شود يا فسق به او سرايت كند، در اين صورت جايز است كه شخص غافل را 

 و از مصاحبت فاسق منع كند.متذكر سازد 
خصي، شهمچنين اگر كسي مشورت كند با انسان در باب تزويج و يا معامالت ديگر با 

ذكور مو حال آن كه آن شخص اهليت آن تزويج و معامله را نداشته باشد. در اين صورت 
ر ترك ساختن آنچه باعث برحذر بودن است جايز است، ليكن اولي است چنين گويد: كه اگ

ان از شر او ن معامله كني بهتر است و تصريح به عيوب نكند و هرگاه برحذر داشتن مسلماناي
ا ممكن نباشد مگر به تصريح عيوب، در اين صورت جايز است كه صراحتًا عيب طرف ر

ردم او را ترسيد از ذكر فاجر كه مفرمايد: آيا مي)ص( ميبگويد؛ چنان كه حضرت رسول اكرم
 فاجر را به آنچه در او است تا مردم از او حذر كنند.بشناسند؟ ياد كنيد 

ي از آن كه غيبت كرده شده استحقاق غيبت داشته باشد به جهت آن كه به يك - ششم
عصيت ماسباب جايز كننده غيبت آشكارا و بدون پروا مبادرت كند و از منسوب بودن به 

ون پروا معصيت كند و بد خاصي يا مطلق معاصي باك نداشته باشد. همچو فاسقي كه آشكارا
به همان  در اين صورت جايز است غيبت او از مردم و استتار از ايشان مشغول فجور باشد،

 فسق و ظلمي كه متظاهر است، نه به فسق و ظلم ديگر.
مشهور  اند و مدرك جايز بودن آن، خبربعضي از بزرگان غيبت او را از طاعت دانسته

ي آشكارا فرمود: هر كه پردة حيا از روي خود اندازد يعن )ص( كهاست از حضرت رسول اكرم
ويند، داخل گيعني در اين باب هرچه از او افشاء نمايند و  .معصيت كند براي او غيبت نيست

 در غيبت نيست.
از ايشان  رد مطالب بدعت گذاران و ذكر معايب پيشوايان مذاهب باطله جايز است تا مردم

 ده مستقيم انحراف نورزند.و مذهبشان آگاه شده و از جا

و اهرگاه كسي به وصفي بد معروف شود و صفتي از صفات عيب و نقص، لقب  -هفتم 
جايز  شود به طريقي كه تا به آن صفت توصيف نشود مخاطب او را نشناسد، در اين صورت

دون ذكر مخاطب ب يياست ذكر او به لقبي كه به آن مشهور است، ولي اگر ممكن باشد شناسا
 مشهور، اولي اجتناب است. لقب
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ر زشتي هرگاه جمعي كه به شهادت ايشان اثبات حدود و تعزيرات شود و بر كا - هشتم
عصيت ممطلع شوند، جايز است ذكر آن به نزد حكام شرع به طريق شهادت، خواه فاعل آن 

 حاضر باشد خواه غائب.
گري در حضور دي هرگاه دوكس از شخصي معصيتي مشاهده كنند و يكي از ايشان - نهم

زيرا اين  برايشان نيست،ذكر آن معصيت كند در وقت غائب بودن عاصي، از اين تذكار اثمي 
رسد، ليكن ميامر بر هر دو معلوم است و از تذكار آن امري زايد بر اطالع ايشان به ظهور ن

عصيت كر ماولي اجتناب است، زيرا تواند بود يكي از ايشان آن معصيت را فراموش كند و ذ
 سبب ريختن آبروي عاصي گردد.

أسف بر هر غيبت كننده واجب فوري است كه از معصيت غيبت توبه كند و نادم و مت
ون شود، زيرا غيبت هتك ِعرض مردمان است، و اين معني از غصب مال شديدتر است، چ

فع تنها د حفظ آبرو از حفظ مال مهمتر است. پس غيبت از اعظم حقوق الناس است و به توبة
ا حالل رمسئوليت نشود، بلكه ناچار است از حليت خواستن، تا انسان غيبت كرده شده او 

 كرده و به طيب خاطر او را عفو نمايد.
 )ص( دو حديث آمده:در كفارة غيبت از حضرت رسول اكرم

از حق تعالي  اي آنست كه از براي او استغفار كني و: كفارة كسي كه غيبت او را كردهاول
 او طلبي .آمرزش 

ن كه آ: كسي كه بر گردن او از برادر مؤمن حقي است بايد حليت خواهد پيش از دوم
ده به غيبت روزي رسد كه در آن روز نه دينار باشد و نه درهم، آن گاه از حسنات غيبت كنن

 كرده شده بدهند و يا سيئات او بر غيبت كننده اضافه كنند.
شريفة  ، در تفسير آيهعذر كرده و عفو كند سنت است بر هر غيبت كرده شده كه قبول

يشه ساز و به نيكي فرمان ده و از افراد عفو را پ: «ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ »
فو ل پرسيد اين عئي)ص( از جناب جبرنادان روي برگردان، آمده كه حضرت رسول اكرم

است و  امر فرموده عفو كني آن كس را كه بر تو ظلم كردهچيست؟ گفت: حق تعالي تو را 
بي بهره  بپيوندي با آن كه از تو بريده است و عطا كني به آن كس كه ترا از عطاي خويش

ر اين باب دكرده است. اخبار و احاديث بسيار در باب ثواب حالل كنندگان حقوق وارد شده، 
ان خرد و اولواالبصار را كافي صاحب «َح َفَأْجُرُه َعلَي الّلهِ َفَمْن َعفي َو َأْصلَ »آية شريفة وافي هدايت 

 است.
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ت الزم است كه در حليت طلبيدن و معذرت خواستن، عامل اصلي پشيماني در معصي
 ردد.باشد نه اظهار ورع و تقوي، تا آن كه به گناه غيبت، معصيت نفاق هم ضميمه نگ

د و محبت، وّدتكرده شده بپردازد و طريق  پس بايد در بقية زمان به ذكر مزاياي فرد غيبت
 در پيش گيرد.

خاصي  وليكن آنرا در عرف اسم -اما توابع غيبت و آنچه بدان ملحق است در حقيقت 
 سه چيز است: -است 

بارة او نميمه يا سخن چيني، و آن نقل قول غير است به كسي كه آن قول را در - اول
قل كردن باعث ت تفهيم كند يا به كتابت، هرگاه آن نگفته است يا به زبان گويد، يا به اشار
 كند بين غيبت و نميمه را.كراهت خاطر شود فاعل آن جمع مي

آنچه  كند بين متخاصمين و به هركدام، يعني آن كسي كه آمد و شد ميييدورو -دوم 
ت يبت اسغرا كه موافق طبع اوست، حكايت كند و استرضاي خاطر او نمايد اين قسم نيز هم 

 و هم سخن چيني.
حسد، با آن كه حسد از محرمات شرعيه و معاصي كبيره است، از اقسام غيبت  -سوم 

 شود و اينك توضيحي دربارة آن سه مطلب.قلبي نيز محسوب مي
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مقام اول در نميمه و سخن چيني است. خداوند تبارك و تعالي  ـ  نميمه و سخن چيني

عيبجوي مردم است و در :  «ُعُتلٍّ َبْعَد ذََِٰلَك َزِنيم   َمنَّاع  ِلْلَخْيِر ُمْعَتد  َأِثيم  اء  ِبَنِميم َهمَّاز  َمشَّ »فرمايد مي
كند و مانع رسيدن خير، و متجاوز و تبه كار است و عالوه بر اينها بسيار سخن چيني تالش مي

 بدخو و داراي نسبي پست است. 
 فرمايد:و نيز مي رودبه بهشت نمي فرمايد: سخن چين)ص(ميحضرت رسول اكرم

يشان اترند و مردم به مجالست دوست ترين شما نزد حق تعالي كساني هستند كه خوش خلق
يني آمد چترين شما نزد حق تعالي كساني هستند كه به نميمه و سخن راغب و مايل، و دشمن

 د.مردم باشن ييو رفت كنند و بين برادران مؤمن مفارقت اندازند و در مقام عيبجو
ه فالني آيد و حكايتي كند ك امياند كه: هرگاه شخصي نزد كسي به نّمبزرگان فرموده

 درباره تو چنين و چنان گفت بر آن كس مراعات شش امر الزم است:
و شهادتش  ام فاسق استالقول نداند زيرا نّمآن كه تصديق او نكند و او را صادق -اول 
 شود.قبول نمي
 و را از آن منع و نهي كند و نصيحت نمايد.آن كه ا -دوم 
داشتن  ام دشمن خدا است و واجب است دشمنآن كه او را دشمن گيرد، زيرا نمّ  -سوم 

 كسي كه دشمن خدا باشد.
ند تا حقيقت كآن كه به مجرد قول، گمان بد به برادر مؤمن نبرد بلكه بايد صبر  -چهارم 

 حال روشن شود.
 ن ندارد كه در تفحص و تجسس مبادرت كند .قول او وي را بر آ -پنجم 
تكاب آن كه وقتي او را از نميمه منع كرد براي نفس خود راضي نشود به ار -ششم 

 نميمه، يعني در پيش ديگري حكايت سخن او نكند.
ند و نفس خود پس بايد انسان از اين رذيلت اعراض نموده و افشاء سّر نّمام را جايز ندا

 ّتصف سازد و از رذايل بپرهيزد.را به مكارم اخالق م



ارشادو تعليم و تربيت                                                                                             247  

 

 
 

آن  )ع( از كسي سخناني نقل كرد.در اخبار آمده است كه مردي در خدمت حضرت علي
دروغ  حضرت فرمود: تحقيق اين معني كنم اگر راست باشد ترا دشمن خواهم داشت، و اگر

 ر .)ع( ناديده گيكنم و اگر خواهي ناديده گيرم. گفت يا عليباشد تو را تنبيه مي
ربارة او اند كه مردي به زيارت حكيمي رفت و بعد از مالقات از چيزي كه كسي دآورده

 گفته بود، او را خبر داد. حكيم فرمود: 
 اي با سه خيانت:به تحقيق به زيارت من آمده

 آن كه برادر مؤمن را در نظر من دشمن ساختي. -اول
 آن كه قلب آسودة مرا نگران و مضطرب كردي. -دوم

 آن كه نفس امين خود را به تهمت آلوده ساختي. -سوم 
مقام دوم در سخن دو روي و دو زبان است كه وعده عذاب بر  - دو رويي و دو زباني

 فرمايد:)ص( ميآن وارد شده است و حضرت رسول اكرم
ن كه ترين خاليق نزد حق تعالي در روز قيامت دروغگويان و متكبرانند و آنادشمن

ان مالقات ادران مؤمن را در ميان سينة خود ذخيره سازند و چون با ايشعداوت و دشمني بر
 كنند، طريقة خوش خلقي و تواضع را رعايت كنند. 

شته باشد اي است كسي كه دو روي و دو زبان دافرمايد: بد بنده)ع( ميحضرت امام باقر
به آن برادر  و اگر كند و در غياب، به غيبت او پردازد ييو در حضور با برادر مؤمن تازه رو
 ند.مبتال شود او را تنها گذارد و خوار گردا يينعمتي رسد حسد برد و چون به بال

 ست:بايد دانست كه صدق كردِن معنِي دو زبان و دو روي بر انسان به چند وجه ا
 آن كه كالم هريك از متخاصمين را به ديگري نقل كند. -اول 
ند كه كس است از دشمني، و چنان وانمود ك آن كه نيكو شمارد آنچه ميان دو -دوم 

 بدين حال بودن مرغوب است، هرچند از هيچ طرف كالمي نقل نكند.
 آن كه وعده كند هريك از متخاصمين را به نصرت و مساعدت. -سوم 

در  آن كه تحسين كند هريك از متخاصمين را بر آنچه از دشمني و معصيت -چهارم 
 حضور، تحسين نمايد و چون غايب گردد مذمت كند.اوست و بدتر از آن اين كه در 

آنچه سزاوار است بين متخاصمين، سكوت است و يا ثنا گفتن بر آن كسي كه در دشمني 
باشد. اما اين ثنا گفتن همچنان كه در حضور محّق است يعني دشمني او مطابق شرع مطّهر مي
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در برابر خصمش نيز بگويد تا شود بايد در غياب وي نيز به ظهور رسد، بلكه محق واقع مي
 حقيقت آشكار گردد و به جانب حق كمك كرده باشد.

و اگر كسي داخل شود بين متخاصمين به خوش رفتاري و قصد اصالح، دو زبان و د
ًا مطلوب روي محسوب نيست، به شرط اين كه آن اقدام نسبت به اموري باشد كه رفع آن شرع

يد كه از طاعات است، و اگر در ميانه دروغي گواست و در اين صورت شروع در اين عمل 
)ص( شرعًا سبب خاموشي آتش دشمني گردد جايز است و به مقتضاي قول حضرت پيغمبر

 او را كاذب نشمرند. 
ست گردد ،حب جاه امي ييبايد دانست كه از جملة چيزهايي كه باعث نفاق و دورو

ن كه روياند در دل نفاق را همچنافرمايد: حب جاه مي)ص( ميچنان كه حضرت رسول اكرم
 روياند سبزي راآب مي

سبت نفرمايد: هرگاه دو گرگ گرسنه به گله گوسفندي داخل شوند، خطرشان و نيز مي
 به آنها از خطر حب جاه و مال نسبت به دين مسلمان كمتر است.

د و باشمقام سوم در حسد است و آن از بزرگترين امراض و از گناهان كبيره مي -حسد 
براي قلب مؤمن از هر چيزي مضرتر است، و اول معصيتي است كه در روي زمين واقع شده 

 «َو ِمْن َشرِّ حاِسد  ِإذا َحَسَد»است. حق تعالي پيغمبر خود را امر فرموده به خدا پناه برد از حسد 
ديف بعد از آن كه مأمور گردانيد او را به استعاذه از شيطان و ساحر، حاسد را در آن ر .

خورد محسوب داشت. حديث نبوي در اين باب بسيار است از جملة آن كه فرموده: حسد مي
 حسنات را همچنان كه آتش هيزم را.

سازد فرمايد: حق تعالي شش طايفه را به دوزخ داخل مي)ص( ميحضرت رسول اكرم
 به سبب شش خصلت:

 امراء و حكام را به سبب ظلم و ستم. –اول 
 نان متعصب را بواسطه تعصب.باديه نشي –دوم 
 رؤسا و اهل اقتدار و شوكت را به واسطه تكبر. –سوم 

 تجار را به واسطه خيانت. –چهارم 
 اهل روستا را به سبب جهالت و ندانستن آداب عبادات واجبه. –پنجم 
 علما را به واسطه حسد. –ششم 
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رساند يش ميفرمايد: حاسد به حسد خود ضرر به نفس خو)ع( ميحضرت امام صادق
پيش از آن كه ضرر او به محسود رسد، همچنان كه ابليس به حسد خود نفس خويش را 

.)ع( را به مقام برگزيدگي رسانيدسزاوار لعنت ابدي نمود، ليكن حسد او حضرت آدم
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قطع نظر از وبال و نكال اخرويه چند ضرر عاجل بر حسد مترتب  - آثار ويرانگر حسد

 است:
 تباهي طاعات. -اول 
در آن  ارتكاب معاصي و شرور، زيرا كه حسد او را به انواع ذنوب و شرور كه -دوم 

مت است؛ اند: حاسد را سه عالدارد. بزرگان فرمودهانتظار زوال نعمت محسود باشد وا مي
فات هرگاه حاضر باشد تملق كند با وجود كتمان عداوت، و اين عين نفاق است و از ص

 يد.چون  غايب شود غيبت كند، و هرگاه مصيبتي به محسود رسد شماتت نمامذمومه، و 
اند ، و گفتهفايده، بلكه آميخته به انواع سختيها و عذابها و معصيتغم و تعب بي -سوم 
غيظي است  تر نيست به مظلوم مانند حاسد، زيرا كه او را خشمي است ثابت وشبيههيچ ظالمي

 دائم و غمي است الزم.
د خويش افتد كه حاسد به مرامحروميت و تنها ماندن، زيرا بندرت اتفاق مي - چهارم

ايت رسد، چگونه به مقصود رسد و حال آن كه مقصود او زوال نعمت الهي است كه از غ
چه را و آن :« ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعض  َواَل َتَتَمنَّْوْا َما َفضََّل الّلهُ »احسان به بندگان عطا نموده و فرموده 

او حكيم  كه خداوند به بعضي از بندگانش مقرر و يا مرحمت فرموده است آرزو نكنيد. چون
و سعي  دانا است، به يقين در اين تفضل رعايت حكمت بالغه نموده، پس تمناي تغيير آن

 نمودن در تبديل آن مخالفتي است با تدبير او. 
ون چدن زوال نعمت غير، و حقيقت حسد برانگيخته شدن ميل انسان است به آرزو كر

غضب در  وهرآينه قوة غضبيه اشتداد يافته روز به روز خشم  ،اين حالت در نفس پديد آيد
اسباب زوال  ها گردد در برانگيختننفس افزونتر شود و مستلزم انواع كوششها و چاره انديشي

 آن نعمت.
پيش زمامداران  چون اين زوال در اغلب احوال به سهولت ميسر نيست، حاسد گاهي در

دهد كه ايشان عامل مهم و مؤثري در اجراي كند، زيرا احتمال ميچيني مياز محسود سخن
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گونه تشّبثات  اگرچه غالبًا عنايت الهي شامل حال محسود شده و اين ،مقاصد شوم او باشند
 شود.به نفع او تمام مي

چيز و عاجز تعلق م بياين صفت مذموم باعث خرابي عاَلم است، زيرا حسد هرگز بر مرد
حاسد و  و همان مقدار كه. گيردگيرد بلكه فقط بر ارباب فضل و جاه و قدرت تعلق مينمي

كنند، از ايفاء شان را مصرف ميآيند و وقتكساني كه با تحريك او درصدد ايذاء محسود برمي
ا و به زيان شورهمانند، و اين قهرًا بر ضرر عمران و آبادي كوظايف فردي و اجتماعي باز مي

 شود.هاي بشري تمام ميجامعه
 اند: حسد را سه مرتبه است:بزرگان فرموده

 تقل شود.آن كه دوست دارد زوال نعمت غير را اگرچه نخواهد آن نعمت به او من -اول 
 ابد.يآن كه زوال نعمت غير را خواهد به طريقي كه آن نعمت به او انتقال  -دوم 
ند و اگر كغير نخواهد، ليكن مثل آن نعمت را براي خود تمنا  آن كه زوال نعمت -سوم 

ري و تفاوتي از تحصيل مقصود عاجز آيد، زوال نعمت غير را خواهد، تا آن غير را بر او برت
 نباشد.

ت، بعضًا اي را كه موسوم به غبطه بوده و پسنديده اسبه طريق تشبيه  و مجاز، مرتبه
 اند، سه مذموم و يك محمود.ار اعتبار كردهداخل در حسد شمرده و مراتب را چه

غبطه آن است كه كسي از نوع فضل و مال و قدرت و جاه مثل آنچه ديگري ـ غبطه 
و اگر از تحصيل آن عاجز  ،دارد براي خود آرزو كند و در تحصيل آن به وجه مشروع بكوشد

 مند.آيد زوال نعمت غير نخواهد. اين را چنان كه غبطه گويند منافسه هم نا
ول فرمايد: حسد بردن جايز نيست، اال درباره دو شخص: ا)ص( ميحضرت رسول اكرم

كند. دوم مردي كه خداي تعالي مال عطا فرموده و او اين مال را در وجوه حق مصرف مي
آموزد. ق ميكند و به خاليمردي كه حق تعالي او را علم ارزاني داشته و به آن علم عمل مي

كشد ن ييآرزو كردن اين حاالت مذموم نيست مشروط بر اين كه به جامقصود آن است كه 
 كه زوال نعمت غير خواسته شود.

فرمايد: مؤمن به خصلت پسنديدة غبطه موصوف است و )ص( ميحضرت رسول اكرم
منافق به صفت ذميمة حسد. چگونه در حسن منافسه شك توان كرد و حال آن كه خداوند 

در رسيدن به آمرزش خدا به همديگر سبقت گيريد. و  : «َمْغِفَرة  مِّن رَّبُِّکمْ  يَساِبُقوا ِإَل»فرمايد مي
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يعني در اين بارة است كه بايد رقابت كنند  : «ِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسونَ َو »فرمايد نيز مي
  .رقابت كنندگان
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و انفعاالت يعني پذيرفتن تأثيرهاي جهان انسان از روز تولد تا مرگ با فعل  ـ فن تربيت

كه بيرون از وجود خويش است و با جواب دادن عملي بدانها مشغول است، يعني در هر آني 
 بايد تأثيرات خارجي را به وسيلة حواس و قواي باطني بپذيرد و بدانها پاسخ گويد.

شود كه اصل ميآيد عكس العملي در وجود انسان حدر برابر هر تأثيري كه از خارج مي
ان بوسيله پاسخ همان تأثير خارجي است. و نيز در برابر هر عمل و حركتي كه از داخل انس

گردد، يعني اين جهد عكس العملي در خارج پيدا ميانديشه يا سخن يا آرزو و كار بيرون مي
 ماند.انديشه و سخن و كار و آرزو در عالم بيروني بدون تأثير نمي

بخشند: يكي مثبت و روني و تأثيرهاي عالم دروني دو گونه نتيجه ميتأثيرهاي عالم بي
 اي است يا تضعيف آن.ديگري منفي، يعني هدف آنها يا تقويت قوه

ارد، و داز اين رو جذب و دفع هميشه ميان تأثيرات بيروني و تأثيرات دروني جريان 
ب جذب براي جل زندگي واقعي عبارتست از حسن جريان در نظام و آهنگ ميان دو عمل

 عناصر سودبخش و الزم، و دفع براي دور داشتن عناصر زيانكار و غير الزم.
دگي كند و گشايش زنجذب عناصر سود بخش و الزم، توليد خوشي و نيرو و آسايش مي

قراري و ناخرسندي افزايد ولي نفوذ و كارگر شدن عناصر زيانكار، ناخوشي و بيمعنوي را مي
 نمايد.و اضطراب توليد مي

 گرداند و هدف زندگي تبديل ماده است بهاين جذب و دفع چرخهاي زندگي را مي
 قواي گوناگون، كه از جملة آنها يكي هم فعاليت مغز است براي ادراك.

وجود است، هايش بالقوه در هسته آن مچنان كه تمام درخت، يا برگها و شاخه ها و غنچه
رسند، همچنين يط مخصوصي به ترتيب به فعليت ميكه از روي قوانين معيني و در تحت شرا

معين پيدا و  نيروها و استعدادهاي ظاهري و باطني در نفس انسان وجود دارند كه در زمانهاي
 شوند.كارگر مي

ماده و عالم بيروني ابزاري است براي تن و ماشينهاي آن، و تن ابزاري است براي نفس، 
فن روانشناسي عبارتست از دانستن چگونگي قوانين و  ،و نفس و روح فرمانرواي بزرگ است
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كه با آنها در كارخانة تن، ماده را به قوة ادراك و ساير نيروها تبديل  يينفس و نيروها و ابزارها
 كند.مي

است  هاي يك درخت از هسته يا ريشة آن است همين طورچنان كه همه اثرها و نمايش
، همچنين كه تن آدمي از نطفه و يا يك تخم استانسان كه نفس، هسته و ريشة اوست. چنان 

حسوب باشد كه به منزلة نطفه و تخمة آنها منيروهاي فكري و دروني انسان از نفس مي
 شود.مي

ده شداشته رفته رفته بزرگ وكاملتر  ييهمة نيروهاي نفس هر يك نخست شكل ابتدا
ديل به شعور، و نيرومند شدن تب است . مثاًل احساس يا تأثيرهاي عالم بيروني در اثر تكرار و

گردد. ظاهري مي اين نيز در نتيجة تكامل تبديل به هوش، و آن نيز در اثر تكامل تبديل به عقل
امل همچنين نيروهاي سنجش ميان نرم و درشت و گرم و سرد و تلخ و شيرين در اثر تك

ي، و نيك خواهتبديل به نيروي سنجش ميان زشت و زيبا و دوستي و دشمني و بدخواهي و 
ني و اين جهاني اين نيز در اثر تكامل تبديل به نيروهاي سنجش ميان نيك و بد و فاني و جاودا

س از شكل و آن جهاني و تن و نفس و آفريده و آفريدگار گشته است. همة نيروهاي ديگر نف
مده لي درآآغاز شده و سپس تغيير شكل داده و نيرومند گشته و به حال فع ييساده و ابتدا

تر و لطيف واست. از اين رو بايد پذيرفت كه حال امروزي نيز روز به روز تغيير شكل داده 
 كنيم.اي از انسانهاي بزرگ مشاهده ميگردد چنان كه در پارهباريكتر و نيرومندتر مي

قواي  بزرگترين شاخة فن تربيت، دانستن چگونگي سر زدن و بزرگ شدن و نيرو گرفتن
ش يابند و در وسيله بتواند در ترقي و تكامل آنها ياري كند تا بهتر پرور نفس است كه بدين

 راههاي حق بكار برده شوند.
شوند و نفوذ و تأثير متقابل عالم ماّدي و عالم معنوي در توي يكديگرند و از هم جدا نمي

ستيالي عالم در كمال اكاهند . افزايند يا از آن ميدر يكديگر دارند، بلكه نيروي يكديگر را مي
معنوي است كه عقل از الفاظ و كلمات گذشته و در حوزة معاني به پژوهش پرداخته و خويش 

 رساند.را از ظاهر به باطن و از مقام نمود به مقام بود مي
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هاي مختلفي اظهار شده است. بعضي از در تعريف فن تربيت عقيده -تعاريف تربيت

تست از تعليم عاداتي كه هر فرد انساني به وسيلة آنها خود را داخل اند تربيت عبارحكما گفته
سازد، چنان كه هر قوم و ملت براي خود بعضي آداب و عادات و اخالق حيات يك جامعه مي

تواند خود را داراي و شرايط زندگي دارد، و هر فردي از افراد همين كه آنها را ياد گرفت مي
 ارد.تربيت و جزو آن قوم و ملت بشم

ط در نظر اينان غرض اصلي از تربيت، حاضر كردن هر فردي است براي قبول شراي
صلي از زندگِي هيئِت جامعة خود. اين تعريف براي تربيت جامع نيست چون كه اگر غرض ا

ها هم بجا اين كار را هر قوم و ملت حتي وحشي ،تربيت، تعليم آداب و عادات يك قوم باشد
سازند. در اين را به آداب و عادات زندگي جامعة خود آگاه و آشنا ميآورند و افراد خود مي

اكتفا نموده  ماند، و هر قوم بايد به تربيت امروزي خودصورت به تعليم فن تربيت نيازي نمي
 و به فكر تغيير و اصالح آن نباشد.

را  نسانياند كه تربيت، فني است كه طرز نشو و نماي قواي ابعضي ديگر از حكما گفته
فراط و ادهد. بنابراين هركسي كه قواي او بدون به طور مناسب در روزهاي زندگي ياد مي

بيت را تفريط نشو و نما كند صاحب تربيت خواهد بود. اين تعريف يكي از شرايط مهم تر
 دهد كه آن نگهداشتن تناسب و اعتدال است در نشو و نماي قواي انساني.نشان مي

تن ها به جهت نداشها و بدبختيكه همة ناگواريها و زحمتبينيم در حقيقت هم مي
يز غرض اصلي تناسب و اعتدال در ميان قواي انساني است. با وجود اين امتياز، اين تعريف ن

ر چه راهي گويد پس از پروردن قوا به طور متناسب آنها را ددهد و نميتربيت را نشان نمي
 بايد بكار انداخت.

نيز  اند تربيت عبارتست از پرورش دادن حسّيات. اين تعريفبعضي از فالسفه گفته
كند، در ناقص است زيرا فقط يك قسمت از فن تربيت را كه پروردن حسّيات است بيان مي
لكه او بصورتي كه انسان عبارت از حسيات صرف نيست تا تنها مشغول پروردن آنها باشد، 

 ست.آنها از شرايط بزرگ تربيت ا داراي نيروهاي جسمي و روحي است كه پرورش هر دو
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کمال و جمال  تربيت عبارتست از رسانيدن جسم و روح به بلندترين پايةاند: بزرگان فرموده

را شامل  يابيم كه در آن، نخست تربيتهاي ديگر ميتر از تعريفاين تعريف را كامل .مطلق
اند ار دادهجمال مطلق قر اند و هدف اصلي و آخرين نتيجة تربيت را كمال وجسم و روح كرده

 .زمانبدون اختصاص به يك ملت و يك نژاد و يك 
ك ملت، يبايد معلمان و مربيان و پدران و مادران بدانند كه براي ترقي و خوشبختي 

توان با علم مسلح اخالق و فضيلت بيش از علم الزم است. يك ملت را در ظرف چند سال مي
كند يت ميسال وقت الزم است. علم، ماديات ما را تقو هانمود ولي براي اصالح اخالقي ده

 ليكن اخالق و فضيلت، باطن و روح ما را.
تعليم  شرط است زيرا در صالحيت معلم و مربي، وجود اخالق و فضيلت بيشتر از علم،

 ست.اعلم بدون تعليم اخالق و فضيلت، چراغ به دست دزد و اسلحه به دست دشمن دادن 
ّر ترقي نند جسم او داراي صفات و قدرتها و محتاج تغذيه است و سروح انساني هم ما

ربي شناختن مو تكامل در نگهداشتن نسبت و اعتدال است ميان قواي انساني، و نخستين وظيفه 
 حاالت و احتياجات جسمي و روحي است.

زند و سعادت سالح علم و فن بدون اخالق و فضيلت به پيكر اجتماعات بشري ضربه مي
قي آن منوط است به ايجاد اتحاد و وحدت ميان قواي ظاهري و باطني، و تربيت حقيبشر 

در است كه شخص را به شناختن نفس خود و به راه بردن جسم و روح در راه سعادت قا
 سازد.

وجود قواي جسمي و روحي و ظاهري و باطني با هم ائتالف كرده و يك انسان كامل ب
به ترك و  نزول و انحطاط آنها بسته به فضايل اخالقي و آورند. ترقي و تكامل ملتها ومي

 اهمال دربارة آنهاست.
است  ييها و قدرتهاي خداتربيت اخالقي در حقيقت بيدار كردن و نيرومند ساختن صفت

 .كه در نهاد روح انساني پيدا و يا نهانند
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اراي بدني است و رواني، بر هيچ عاقلي پوشيده نيست كه انسان دـ  و بيماري دل سالمت

 و او ظاهري دارد و باطني؛ و كردارهاي نيك و زشتش نيز بر دو قسم است:
ه وسيلة بدهد، و قسم دوم، چيزهايي كه وسيلة بدن انجام ميه قسم اول، كارهايي كه ب

 شود.روح و قلب كسب مي
تعال است، د مشود و مورد نهي خداونوسيلة بدن انجام داده ميه كردارهاي ناپسندي كه ب

كند و مورد شناختن و پرهيز از آنها بر هر فردي واجب است؛ و چيزهايي كه با قلب كسب مي
كوشد تا دلش به نهي پروردگار متعال است، انسان بايد آنها را بشناسد و از آنها بپرهيزد و ب

 آن امراض مبتال نشود.
له در سورة ترسانده از جم در آياتي چند پروردگار متعال مسلمانان را از گناهان قلبي

ر همين دو  .فرمايد: خداوند از آنچه دلهايتان كسب كرده بازخواست خواهد فرمودبقره مي
فرمايد: آنچه در سوره كسي كه كتمان شهادت نموده او را تعبير به گناهكاري دل كرده و مي
ها محاسبه به آندلهايتان است چه آنها را آشكار سازيد و چه پنهان داريد خداوند شما را 

 فرمايد.
زخواست فرمايد: به درستي كه گوش و چشم و دل، همه آنها مورد بادر سورة اسراء مي

هل ايمان فرمايد: كساني كه دوست دارند كارهاي زشت درباره اباشند و در سورة نور ميمي
ها و  شتيزدر اين آيه همان تمايل به فاش شدن . شايع گردد براي آنها عذاب دردناكي است

 .دانسته است شيوع يافتن آنها درباره اهل ايمان را گناه شمرده و صاحب آن را سزاوار عذاب
از آن  خداوند متعال در چندين جاي قرآن مجيد گناه قلب را بيماري دل ناميده است

منافقين يك نوع در دلهاي :  «ضًاِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َفَزاَدُهُم الّلُه َمرَ »فرمايد جمله در سورة بقره مي
ها ن و بيماريافزايد . و دلي را كه از انواع گناهابيماري است پس خداوند بر بيماريشان مي

ماٌل َوالَبُنوَن  ْنَفعُ يَ ال  ْومَ يَ »فرمايد پاك است آنرا قلب سليم دانسته ، چنان كه در سورة شعرا مي

واهند داشت مگر كسي كه و فرزندان سودي نخ روز قيامت مال :«م  يِااّل َمْن َاَتى اللََّه ِبَقْلب  َسل
 داراي قلب سليم باشد.
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ي و بيماري همانطوري كه براي بدن انسان سالمتي و بيماري است، براي دل او نيز سالمت
شد و از است. سالمتي تن در آن است كه هريك از اعضاء و اجزاء، درست و در جاي خود با

قص آنها نشده است بروز كند، و بيماري تن در  هركدام خاصيت و اثري كه براي آن آفريده
 است. اش ناراحتي و سخت شدن زندگيباشد و نتيجهو از بين رفتن آثار و خواص آنها مي

ني نسبت سالمت دل در آن است كه تمام خواص و آثار انسانيت از آن به ظهور رسد، يع
عمال زشت و انيز از انجام به معارف و حقايق و عقايد حقه، داراي يقين و اطمينان باشد و 

 حيواني پاك گردد.
 فرمايد:)ع( ميحضرت علي

ن بيماري دل فقر و تهيدستي از جملة بالهاست و برتر از آن بيماري بدن، و باالتر از آ
دن، و باالتر باست. توجه داشته باشيد كه فراواني مال از نعمتهاست ولي برتر از آن سالمتي 

 از آن سالمتي دل است.
گردد، طوري كه هرگاه عضوي از بدن انسان بيمار شود دچار درد و رنج مي همان

كه شرع از  عالوه بر بالهاي پس از مرگ -ها مبتال گردد همچنين اگر دل به يكي از بيماري
ر اثر فشار دشود تا آنجا كه در همين زندگي دنيا دچار رنج و تعب مي -آنها خبر داده است 

 گردد.رگ داده و حاضر به انتحار ميدردهاي نفساني، تن به م
هاي دل است، و چون دل، سلطان تن است، كردارها و گفتارها غالبًا وابسته به خواسته

ين جهت است آشكار است كه هرگاه دل بيمار شود گفتار و كردار برطبق آن انجام گيرد. از ا
اط و بر ضد صركه گفتارش ناهنجار و كردارش نارواست و تمامًا برخالف فطرت انسان 

ل است. دزند در اثر بيماري باشد. خالصه هر گناهي كه از انسان سر ميمستقيم ديانت مي
گهداري پس بر هر فردي عقاًل و شرعًا واجب است كه درمعالجة بيماري دل بكوشد و به ن

 سالمت آن بيش از سالمت تن اهميت دهد.
بزرگ  اهل دنيا مرگ بدنشان را بينند كهفرمايد: صاحبان معرفت مي)ع( ميحضرت علي

اند كه يدهدانند. زيرا فهمتر ميشمارند، ولي صاحبدالن مرگ دلهايشان را بزرگتر و سختمي
حتي است در مرگ تن محروم شدن از خوشيهاي چند روز دنيا، آن هم آلوده به هزاران نارا

ات پاكيزة ندن از حيولي در مرگ دل، محروميت از سعادتهاي هميشگي و لذايذ ابدي و باز ما
 آخرت است. انسانيت در دنيا و
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رد. چنان كه كبنابراين نبايد بيماري دل را آسان شمرد و نيز نبايد در عالج آن مسامحه 
يق اولي مسامحه در عالج بيماري تن عقاًل روا نيست، مسامحه در عالج بيماري دل به طر

 ردد.گسزاوار نيست زيرا كه به بدبختي جاوداني منتهي مي
تواند آنها را به حواس ظاهري خويش ببيند و هاي تن چيزي است كه انسان ميبيماري

بفهمد و داروهايش را نيز كه خداوند متعال در اين عالم آفريده به كوشش و تجربه بدست 
هاي رواني و قلبي، چون اصل روان از عالم غيب و ماوراء طبيعت است، آرد، ليكن بيماري
تواند آنها را بدست آرد، زيرا احاطه به سازمان رمادي است و بشر عادي نميداروهايش نيز غي

مرموز نفساني انسان از عهده هيچ كس ساخته نيست. بنابراين، اين داروهاي رحماني و معنوي 
 را از مطب صاحبدالن جستجو بايد كرد.
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يا خسيس، لطيف هر موجودي از موجودات را خاصيتي است نفيس  -کمال نفس ناطقه

يا كثيف، كه تعّين و تحقق ماهيت او مستلزم آن خاصيت است و تواند بود كه او را خواص 
 و آثار و افعالي باشد كه غير او چيزهاي ديگر نيز در آنها شريك باشند.

ديگري  آدمي را خاصيتي است كه بدان ممتاز است از ساير موجودات، و اعمال و قواي
اف نباتات و اند و در بعضي، اصندر بعضي، انواع حيوانات با او شريك باشد كهنيز او را مي

يست نطق در بعضي ديگر اجسام، اما خاصيتي كه در آن غير او ساير موجودات را مداخله ن
ه آن، قوة آن او را ناطق گويند و آن، نه نطق بالفعل لفظي ظاهري است بلكاست و به جهت 

 سد.ن را از قبح، و مذموم را از محمود باز شناادراكية معقوالت است كه به آن حس
ند و او اگر بر او غالب شو ،اما آن چه آدمي با حيوانات و مركبات ديگر شركت دارد

رسد بلكه همت خويش را بدان متوجه سازد منحط شده و به مراتب حيوانات و بهايم مي
كه در نتيجه رغبت بر تحصيل  «مُ اْلَغاِفُلونَ هُ  ُأْوَلـِئكَ ُأْوَلـِئكَ َكاأَلْنَعامِ َبلْ ُهمْ َأَضلُّ » فروتر از آن آيد:

دراك قهر اباشند، و يا رغبت به لذايذ و شهوات بدني كه حواس و قواي جسماني مايل آن مي
ند، داند كه كاگر انسان فكر  . باشد و غلبه و انتقام كه ثمرة استيالي قوة غضبيه است، مي

اب از او و اكثر حيوانات در اين ابو ذيلت و نقصان استقصور همت در عوالم عقليه علت ر
 كاملترند و بر مراد خويش قادرتر.

د را چگونه عقل كمالي و باطني راضي شود به سعي در طريقي كه اگر غايت همت خو 
عي بي خود را با سبُ به آن بذل كند، به حيواني نرسد و با او مقابله نتواند كرد و اگر در باب غض

 ع بر او سبقت گيرد.، آن سبُ مقايسه كند
فضيلت انسان در آن است كه نفس خود را از رذايل پاك سازد چنان كه طبيب تا ازالة  

 ،علت مرض نكند معالجه نتواند، همچنين انسان چون نفس خود را از علل فساد پاك سازد
ايق البد قوة فطري او به حركت آمده و به افعال خاص خويش كه ادراك علوم و تحصيل حق

در نتيجه قوة  ،است مشغول شود و بر اكتساب سعادات و رفع موانع و عوايق آن همت گمارد
مانند آتشي كه تا محل از رطوبت خالي  ؛عقلية او تقويت يافته به مقصود خويش نايل آيد
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نيابد مشتعل نشود و چون اشتعال گرفت هر لحظه استيالي آن بيشتر شده و قوة احراق زيادتر 
 گردد.مي

هت جيكي  :كمال انساني دو نوع است از جهت آن كه قوة نفس ناطقه را دو جهت است
 علمي و ديگري جهت عملي.

 كه تحصيل علوم و حقايق نمايد تا بر مقتضاي آن كمال قدرت جهت علمي آنست 
د از آن احاطه بر مراتب موجودات و اطالع بر حقايق آن به حسب استطاعت حاصل كند و بع

اتحاد  ود اصلي و مطلوب حقيقي مشرف شود تا به عالم توحيد، بل به مقامبه معرفت مقص
خاطر  نةييدل او ساكن و مطمئن گردد و غبار حيرت و زنگ شك از چهرة ضمير و آ ،رسيده

 او زدوده شود.
داند اما كمال قدرت عملي آن است كه قوا و افعال خاص خويش را مرتب و منظوم گر

ها عقل باطني او بق شوند و بر يكديگر تغلب ننمايند و به تسالم آنچنان كه با هم موافق و مطا
كديگرند و از يتقويت يابد، و علم بي عمل نيز ضايع نماند زيرا كه علم و عمل الزم و ملزوم 

 سد.رتركيب آنها كمال حاصل آيد و اگر هر دو بر منتهي رسند كمال نيز به حد اعلي 
وز و غرض و تفكر آن بود كه هن ،رايض استدر طريق حق اختيار غرض و تفكر از ف

ود آن در حد قوه شود و چون به حد فعل رسد كمال حاصل آيد، چنان كه تا مصنوع كه وج
مال در تصور صانع شود غرض و تفكر است و چون در وجود خارجي حاصل آيد، به درجه ك

اقف ه كلي ورسد كه بر مراتب عقول و حقايق به وجهمچنين انسان چون به مقامي .رسد 
 ،صل آيدات نامتناهي كه در تحت كليات مندرج است به وجهي از وجوه بر او حايئجز ،شود

حد اعلي  و چون مقارنة عمل شود آثار ملكوتي در وي ظاهر گردد و اگر اين سير صعودي به
 رسد مقام تام مطلقيه را دارا شود.

ي و نعيم تا به سعادت ابدمقام تام مطلقيه آن است كه او را بقا و دوام كمالي شود 
ميان  در آن مقام است كه حجابي .سرمدي مستعد گردد و قبول فيض الهي را مستعد شود 

قصي محب و محبوب حايل نشده و به وصال نايل آيد و اگر اين مرتبة اعلي و سعادت ا
 نبودي، او را هيچ شرف و امتيازي بر ساير موجودات صورت نبستي.

ه بطالن از تصور و ادراك اين معاني قاصر بود، حكم كردند بجماعتي كه عقول ايشان 
اب لذات مادي و بشر بعد از تالشي پيكر و تفرق اجزاء، و از امر معاد غافل ماندند و بر اكتس

 شهوات نفساني همت گماشتند خطير باقي دادند و حقير فاني خريدند.
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ن، غرضي باشد كه آهر فعلي را غايتي و غرضي است و تكميل نفس انساني را نيز 
لب اولي است كه بر ماهيت سعادت محض اشارتي شود تا شوقي در طا .سعادت محض است 

وي و اين شوق رحماني هرچه بيشتر گردد حركت طالب به س ،بر تحصيل كمال حاصل آيد
 مطلوب سريعتر خواهد شد.

خست نا و عمل بي تفكر ضايع ماند چنان كه صانع ت تصور و تفكر مقدم است بر عمل،
اطر نياورد ختصور مصنوع نكند فكر را در كيفيت عمل صرف ننمايد و اگر عمل را بالتمام به 
انسان تصور  ابتدا به عمل نكند و اگر عمل به اتمام نرسد، مصنوع مثمرثمر نخواهد شد. چون

حصيل تانديشة تحصيل كمال در خيال او تمكن نيابد و چون  ،و تفكر سعادت محض ننمايد
 يسر نشود سعادت محض وي را نصيب نخواهد شد.كمال م

مادي  ن يافته لذاتبعضي كه لذات مادي و شهوات نفساني در مذاق تصور ايشان تمّك
بايع متضاده طرا سعادت تام پندارند و غافلند از اين كه آن، سعادت تام نيست بلكه بدن از 

غالب شود،  ضداد بر ديگرانمانند حار و بارد و رطب و يابس مركب شده و اگر يكي از اين ا
ج عالاين غلبه موجب انحالل تركيب است و اخذ لذات مادي براي رفع آن حالت است و 
لكه ب ،مرضي، سعادت تام نيست و راحتي از الم غايتي مطلوب و سعادتي محض نتواند بود

 .نيز نيازي نيفتد تاسعادت محض آن است كه او را هيچ رنج و المي نبود و به مداو
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چون بشر را فضيلتي تواند بود، بدان جهت او را با مالئكه كرام مناسبت  - حقيقي سعادت

از جهت اعطاء و  .بود، و نيز او را رذيلتي تواند بود بدان جهت او را مشاركت با بهائم بود 
يت اقتناء حواس و قواي باطني كه علل اخذ كماالتند، واجب است كه آن حواس و قوا را تقو

پس در كمال حال روحاني به عالم  ،كرده دل خويش را صيقل دهد و اكتساب فضايل نمايد
 علوي انتقال كند.

 مراد از عالم علوي و سفلي نه علو و سفل مكاني است به حسب حس، بلكه هرچه
د اعلي محسوس شود اسفل بود بدين اعتبار اگرچه در مكان اعلي باشد، و هرچه معقول بو

 .مكان اسفل تعقل او كنند بود اگرچه در
ماع دو بشر مادام كه در اين عالم است اطالق اسم سعادت بر او مشروط بود به استج

 فضيلت:
 عللي كه در وصول به سعادت ابدي نافع بود، او را حاصل آيد. -اول 
ستفاضه ادر اثناي مالبست امور مادي به مطالعه حقايق پرداخته و از علويات  -دوم 

ال كند از مرتبه اول است از مراتب سعادت كمالي، و چون به عالم ديگر انتق اين .نمايد 
 سعادت بدني مستغني گردد و به انوار جالل و جمال حق متحلي شود.

ست كه در ااصحاب مرتبة اول را دو مقام است: اول مقام ادني، و در اين مقام جماعتي 
ي است و در يند. مقام دوم، مقام اقصمرتبة جسمانيت باشند و از عالم علويات استفاضه نما

يشان حاصل ااين مقام جماعتي است كه در مرتبة روحانيت باشند و فضايل علويات بالفعل در 
مالي ليكن اين سعادت ناقص است مگر اين كه در مقام تسليم تا حدي از سعادت ك ،آيد

ات و سعادت ثار علوياين رياضت و سلم هرچه ارتقا يابد تمتع انسان از آ .برخوردار گردند 
لهي و استفاضه از از استنارة انوار ا ،كمالي باالتر خواهد شد و چون انتقال كند به عالم ديگر

 آثار نامتناهي به سعادت مطلقيه نايل گردد.
اند و به خساست نفس و دنائت همت از بهائم صفتان در معرض اين كماالت نيامده اما 

توانند اند مياستعدادي كه از موهبت ازلي در فطرت يافتههر صنف به قدر  .اندآن معرض شده
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اند و ايشان را و اين گروه را طريق كمال و رسيدن به سعادت گشوده ،به كمال خويش رسند
ليكن  ،اندبه چندين ترغيب و ترعيب به آن دعوت كرده و اسباب و علل تيسير به تقديم داشته

ه ود ساخته و قواي شريفه را در مكاسب دنيّ ايشان اهمال كرده و ضد حقيقت را شعار خ
رسند زيرا انعام را به مجاورت اند. اين گروه هرگز به سعادت كمالي نميمصروف داشته

 علويات و مقدسات و در وصول به سعادت اشرف راهي نيست.
 پس سعادت انسان در دو مرتبه مرتب است: 

ي يا از هت حرمان به درجة اقصص نبود چه از جاز شائبة آالم و حسرات مستخلَ  -اول 
ت به مقام جهت اشتغال به خدايع طبيعي و زخارف حسي، ليكن چون به عالم علوي انتقال ياف

وت مطلوب فوصال نايل آيد. پس در آن وقت او را نه به فراق محبوب مباالت افتد و نه بر 
 ر نمايد.تحّس

سات رد و جملگي محسوات را بزرگترين عطيتي شمعارف كامل خالصي و نجات از دنّي
رورت باشد و اگر اندك تصرفي در مواد فاني كند به حسب ض ،دنياوي را بر خود وبالي داند

ف آنچه مقتضاي كه او را در انحالل و ازاله آن نه مجالي بود و نه اختياري، پس از او به خال
وي  درت باري تعالي است، صادر نشود و مخادعت طبيعت و مخالفت نفس را شياراده و م

 اثري صورت نبندد.
سان در اند اين است كه تصرف انمرتبة اول از مراتب فضايل كه آن را سعادت خوانده

او متوجه  احوال محسوسات از حد تعادل نگذرد كه اين نزديكتر است به هدف، زيرا كه امور
ن بيرو بود به تدبيري، و هرچند مشوب بود در تصرف محسوسات، ليكن از دايرة تفكر قدم

 ننهد.
به  مرتبة دوم چنان بود كه تمام اراده و همت خود را در كسب فضايل صرف كند و

سيار مقتضاي حسي توجهي ننمايد مگر اين كه مضطر و ناگزير شود و مراتب اين طريق ب
فتد به منظري اآخرين مرتبة آن فضيلت الهية محض است كه در آن حال او را نه التفاتي  .است 

ه چيزي و بده و نه بر مشايعت گذشته و نه خوف از حالي و نه شوق و شعف و نه نظر بر آين
و بوده  نه رغبت به حظي از حظوظ جسماني يا نفساني، و تصرف او در آخرين مرتبة فضايل

 رضاي حق باشد. همت او به امور الهي شود بي انتظار عوضي، و تمام افعال و اعمال او تنها براي
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يتي گنة يييمتي در گنجينة طينت بشر به وديعت نهاده و آچون گوهر قحضرت خالق بي
ور معالم است در او بكار گرفته كه مدار سپهر كمال است و مركز دايرة اعمال، مرآت ص يينما

 و سرچشمه انهار مكارم و لگن شمع دين است و صدف گوهر يقين.
ر به هوا سب نفس جوهر دل نيز به سب ،شودر مينه از بخار و امثال آن مكدّ ييچنان كه آ

ب معاصي گيرد و از كثرت استعمال به لهو و لعب و ارتكابقا زنگ ميو غلبة حب دنياي بي
ماند و صالح يپذيرد و از انطباع صور حقايق و ادراك اشعة انوار حق باز مو مالهي تيرگي مي

بزرگ و عظيم  شناسد و مهم عقبي را سهل و خرد شمرده و كار دنيا راخود را از فساد باز نمي
 انگارد.مي

ه طور اين حالت را دو مرتبه است: يكي آن كه سپاه زنگ معاصي هنوز كشور دل را ب
يرانِي آن را كامل مسخر ننموده و نفوذ معصيت، مرآت دل را از قابليت جال نينداخته بلكه و

 توان زدود.به معماري توبه و پشيماني، تعمير توان نمود و تيرگي آن را هم مي
م هتبه دوم چنان بود كه تراكم كدورات به حدي رسد و زنگ معاصي بقدري روي مر

نباشد و از تكاثف  نشينند كه مرآت دل را ديگر مجال انجالء نماند و پند و اندرز را در او اثري
قت آيه شريفة دود عصيان چراغ ايمان فرو رود و ظلمت كفر درون دل را فرا گيرد كه در اين و

بر صاحب اين دل صادق، و تمثيل  «ْرُهْم اَل ُيْؤِمُنونَ َن َكَفُروْا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنذِ ِإنَّ الَِّذي»
 در حال «اِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب عِظيمٌ َخَتَم الّلُه َعَلى ُقُلوِبهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبصَ »آية كريمة: 

 او موافق آيد.
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باالترين مرتبة فضيلت آن بود كه افعال سالك الي الل، همه الهي  -عاليترين مرتبه فضيلت

محض باشد و هر فعلي كه الهي محض شد خير محض بود كه فاعلش از براي غرضي نكند 
 جز رضاي دوست.

 گرخير محض غايتي بود لذاته مطلوب، و چنين فعل صادر شود از عقل سليم، و دي
ر دو دواعي طبيعت بدني و عوارض هر دو نفس بهيمي و سبعي و عوارض تخيالتي كه از ه

الك در سنفس و از دواعي نفس حسي متولد شود جمله در او منتفي و ناچيز شوند. پس فعل 
 اين حال خير محض و حكمت محض بود.

نه به  براي جذب منفعتي بود و نه از براي دفع مضرتي وفعل صاحب عقل سليم نه از 
همت  جهت مباهاتي و نه طلب رياستي، اين است منتهاي سعادت. تا كسي جملگي اراده و

 ادت نرسد.از فعلي كه مطلوب او بود، و عوارض نفساني را ترك نكند، به سع باشد او خارج
ي نرسد تا اندرون سالك از شعار الهي و حكمت نامتناهي ممتلي نشود به سعادت حقيق

 منزه گردد. واز آن تواند بود كه از امور طبيعي صافي شده و از آن پاك و اين امتالء بعد 
 ،رسندناند به سعادت حقيقي كساني كه همت خود را بر اصالح بعضي قوا مصروف داشته

سعادت  چنان كه معتدل شدن يك روز بر معاودت موسم اعتدال دليل نباشد. پس سبيل طالب
ابت ثدر سيرت حكمت باشد و آن سيرت دائم و  آن است كه طلب التذاذ كند به لذتي كه

 شود، چه سعيد مطلق وقتي بود كه سعادت او را زوالي و انتقالي نباشد.
او را  ليكن اين احوال ،ن شريك ديگران باشدحَ عارف كامل ممكن است در نكبات و ِم

و مانند ه اچ ،ذليل و شكسته نگرداند و به مشقت غير رحماني كه ديگران را رسد مبتال نشود
الم حضرت اگر به مصائب و آ .ايشان مستعد آن تأثرات نبود و بي صبري از او صادر نشود 

كه  از جهت محافظت و شجاعت و صبر و ثبات قدمي ،)ع( نيز مأخوذ و ممتحن گرددايوب
 در وثوق به سعادت حقيقي از حد سعادت مايل نگردد. ،او را ملكه شده 

شند، اگر بخواهند خود را به اهل سعادت شبيه كنند به كساني كه داراي اين فضايل نبا
ليكن در باطن متألم و مضطرب شوند و از جهت عدم  ،ظاهر صبر و سكون به تكلف نمايند
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معرفت و واثق نبودن به سعادت، عاقبت حركات و رفتار و اعمال نامناسب و غيرمشروع از 
 ايشان صادر گرد.

ز عدم كات و افعال عضو مفلوج را ماند كه اثل حرثل حركات و  افعال ايشان، َمَم
؛ مطاوعت علت، چون تحريكش به جانب يمين كنند حركت او به جانب يسار حادث شود

فريط و چنين اگر نفس سالك رياضت كشيده نباشد از تجاوز حد اعتدال و ميل به طرف تهم
اند: رمودهزرگان فافراط ايمن نشود. پس صاحب اين نفس به مرتبة سعادت نرسيده، چنان كه ب

 .سعادت حقيقي هر چيزي در ثبوت كماالت اليتغير اوست
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 97گفتار 

 
ممكن است كسي سعادتمندترين خلق باشد و به مصائب و  -لذيذترين سيرتحکمت، 

اي از مردم او را سعيد نشمرند. هعّد ، وآالم و مشقات عظيم گرفتار آيد و با اين حال از دنيا رود
ر اين قياس كسي را سعيد نتوان گفت تا معلوم نشود حال ظاهري او در آخر عمر چگونه پس ب

 ،خواهد بود. اين عقيده بس غير معقول است زيرا هر حالي كه به عارف سعيد عارض شود
فاضلترين فعلي كه مناسب آن حال بود ايثار كند مانند صبر در شدت، سخا در ثروت و حسن 

بلكه سيرت  ،همه اين احوال سعيد باشد و سعادت او منتقل نشود دراو پس  .تحمل در فاقه
 او اقتضاي مزيد سعادت كند و اشراقات باطني او را افزونتر گرداند.

 بلكه از ،چون صبر به مصائب و وقايع صعب از جهت عدم احساس و نقص فهم نبود
قت ه هيچ ونيكوترين سيرتي خواهد بود كه او ب ،غايت شهامت نفس و ارتفاع همت شود

ه شود كمرتكب فعل ركيك نشود و هيچ آفت، سعادت را از او سلب نكند بلكه در هر حالي 
 بر سنت و سيرت خويش باقي ماند.

ه سيرتهاي خلق به حسب بساطت سه صنف است از جهت آن كه غايات افعال ايشان س
 نوع تواند بود:

 سيرت شهويه. -اول  
 سيرت غضبيه.  -دوم  
 مت كه آن غايت نفس عاقله است و سيرت حكمت، اشرف و اتمّ سيرت حك -سوم  

 سيرتهاست.
ود بچنان كه لذت عادل از عدالت تواند  ،لذت هر كسي در ادراك مطلوب خويش است

و لذت حكيم از حكمت كه غايت مطالب نفس كامله است كه از حصول آن لذت فوق 
 گردد.تصوري عايد او مي

رت او لذيذترين سيرتها، اما از جهت اظهار سعادت حقيقي اشرف چيزهاست و سي
ليكن در موارد حسي مغلوب  ،فضيلت، او را با قوة شهويه و غضبيه امكان تمايل و مباشرت بود

مانند فاضلي كه خفته و از  ،چون اين مقام حاصل نبود شرف انسان پوشيده ماند .آنها نشود 
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در صورت  .اظهار فضل نتواند كرد  اي نبرد و نيز در آن حالفضل او در آن حال كسي بهره
امكان قدرت و عدم تمايل، شرف اصلي در ضمير متمكن شده و محبتي كه در او راسخ بود 

 به حد شيفتگي و عشق رسد.
ذتي لو سرور دل به  سالك عارف ننگ دارد كه قواي باطني را مغلوب قواي حسي كند

 ال است.ت در معرض زوال و انتقاين لذ چه ،كند كه حيوانات ديگر هم در آن شركت دارند
يه لذت حسي ابتدا پيش طبيعت مرغوب است و شوق بدو از جهت استيالي قوه حيوان

تحسن و آن گاه قبيح را مس ،باشد و اين موجب كاهش قدرت باطني خواهد بوددر تزايد مي
شتي و شنيع را جميل پندارد و چون به نهايت رسد لذت منتفي شود و بعد نظر بصيرت، ز

 فضيحت آن را ظاهر سازد و وخامت عاقبتش را در نظر آورد.
لذت عقلي به خالف لذت حسي است و چون حاصل شود كمال حسن و بها و شرف 

لذتي است  كه آن الذت عقلي، زيراين است  .و فضل آن ظاهر شود و انسان را به كمال رساند
 .به فضيلت رساند كه صاحبش را از نقص به كمال و از بيماري به صحت و از رذيلت
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 98گفتار 

 
لذت سعادت حقيقي يا لذت عقلي ماوراء  ساير لذايذ است  -لذت فعلي و لذت انفعالي

براي تحصيل اين لذت هر كسي را به تأديب احتياج است و بعد از آن به سياست شريعت  .
 .و پس از آن به تهذيب اخالق و عقيدت، سپس به تقويم طريقت بر وفق حكمت

بول لذت سعادت حقيقي، لذت فعلي است پس چنان كه لذت انفعالي تعلق به اخذ و ق
ستيفاي لذت دارد، لذت فعلي را تعلق به اعطاء و ادا بود. پس سعادت مستلزم جود است كه ا

 ت.ترين نفايس و اشرف رغايب اسسعادت، در نثار فضيلت و اظهار حكمت بود كه شريف
ست اقي، با آن اشرفيت منزلت و علو مرتبت، خاصيتي عجب در اين است كه جود حقي

ن چه اموال و اعراض دنيوي به بذل ناقص شود و تبذير در آ .ضد خاصيت جود مجازي
ازدياد  موجب قلت و نيستي ذخائر و خزائن گردد، ليكن جود حقيقي به بذل و تبذير موجب

 ذخائر گردد و از نقصان و زوال محفوظ ماند.
قيقي ر معرض حرق و غرق و تسلط اضداد و اعدا شود، ليكن جود حمواد جود مجازي د

 اد و اضداد ايمن ماند.ق آفات و تسلط حّساز تطرّ 
 ،اشداگر كسي خواهد به سعادت حقيقي، نايل شود بايد مجاهدت در راه حق داشته ب

ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع ِدَينَّ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْه» چنان كه خداوند تبارك و تعالي فرمايد:

ند براي خدا، كمجاهدت در راه خدا چنين است كه انسان حقيقت خود را خالص  . «اْلُمْحِسِنينَ 
مجاهده با )ص( فرمايد: و اعراض نفسانيه را از خود دور كند. چنان كه حضرت خاتم االنبياء

 .نفس كنيد تا حكمت بر قلوب شما حلول كند
اين عالم  د بداند كه در اين دنيا زندگي او بيش از يك عمر نيست و اگر درهركسي باي

يل محروم و اگر نفس، او را از كسب فضا .كسب فضايل نمود به سعادت ابدي فايز خواهد شد
صاد حديگر محال است كه سعادت نصيب او شود زيرا كه آخرت دار  ،كرد و از دنيا رفت

 است نه دار زرع.
خود را به غفلت سپري سازد و راههاي باطله را پيموده و كسب پس اگر كسي عمر 

شقاوت كند و تا در دنياست از معاصي خويش نادم نشده و موفق به توبه نشود و با همين 
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حال از دنيا رود، محال است كه سعادت حقيقي نصيب او گردد. از خداي رحمان مسئلت 
ا را از اهل سعادت و ايمان و يقين قرار داريم كه به حق پاكان و نيكان و عارفان درگاهش م

 دهد و توفيق معرفت و عبادت و طاعت كرامت فرمايد.
ستي نسبت پاعراض و جواهر امور نسبيه هستند و به يك نظر هر  -عراض متم م جواهر اَ 

ز آثار حكمت و به نظر اصالت، همه چيز در جاي خود ا شودض شمرده ميرَ به باالتر از خود عَ 
ريك كه ه شد. شاهد ناظر بر اين مطلب اينو اگر نبود، حكمت حكيم ناقص ميالهي است 

آن عرض  و خواص بخصوصي دارد که اگراز اعراض و جواهر و ارتباط و تركيبات آنها آثار 
 .ي استشد و اين معني نزد علماي شيمي بديهظاهر نمي و جوهر نبود، خاصيت آثار مذکور

ت كه ت جواهر و اصولند و غرض عمده، جوهر اصلي اسمااعراض متمّ و نيز توان گفت كه 
 .ايجاد است ييعلت غا

و ام جواهر و اصول باشد كه آن اعراض متم انسان هم داراي اعراض و اصول مي 
آن  ،امل شودكباشند. پس بايد اعراض تا مدتي در او باقي مانند تا جوهر او نضج يافته و مي

ن برداشته . در اين مقام است كه حجابها همه از مياص نمايندوقت او را از اعراض مستخلَ 
 شده به وصال جمال جميل دوست نايل آيد.
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 99گفتار 

 
براي رسيدن به سعادت حقيقي هركسي را به تهذيب اخالق احتياج است  -ماهيت ُخلق

 ُخلق ملكه است كه نفس را مقتضي سهولت صدور فعلي بود از او بي احتياج تفكر و تخيل .
و آنچه  ،در حكمت اسالمي آن چه را كه در نفس سريع الزوال است حال خوانند .تييَّوو َر

سريع الزوال نيست ملكه نامند. پس ملكه كيفيتي است از كيفيات نفساني كه آن را ماهيت 
 خلق نامند.

بيعت طاما كيفيت خلق را در نفس سبب دو چيز است: يكي طبيعت و ديگري عادت؛ اما 
ابتدا  اصل مزاج شخص اقتضاي حالي كند از احوال، و اما عادت چنان است كه آن است كه

ع نموده و به ت و فكر و يا خيال اختيار صفتي، يا كاري كرده و به تكلف در آن شرويَّ وبه ر
ود كه اين ممارست، به آن الفت گرفته بعد بدون فكر و خيال آن صفت يا كار از او ظاهر ش

 را خلق نامند.
استلزام  اند كه خلق از خواص نفس حيواني است يا نفس ناطقه را درالف كردهقدما اخت

گر حادث اند بعضي اخالق، طبيعي است و برخي، به اسباب ديقومي گفته .آن مشاركتي است 
 يابد.اند اخالق همه طبيعي است و هرگز تغيير نميشود و گروهي گفته

وند و نه مخالف طبيعت، بلكه خدا اند خلق نه طبيعي استجمعي از بزرگان فرموده
گيرد، به آساني يا به تبارك و تعالي بشر را چنان آفريده است كه هر خلقي را كه خواهد مي

 دشواري، و اين ابتدا ارادتي بود و به ممارست و مداومت ملكه گردد.
شود كه كودكان در ميان اين مذاهب، مذهب اخير حق است چنان كه بالعيان مشاهده مي

عال ايشان جواناني به مجالست با كساني كه به خلقي موسومند و مالبست و مالزمت با افو 
 سوم بودند.وتر به خلق ديگر مگيرند، در صورتي كه پيشآن خلق را مي

ست به پس خلق را نشايد طبيعي گفتن، چه همه كس داند طبع آب را كه مقتضي ميل او
گردد و همچنين است حراق است و برنميا كه ِاكند و طبع آتش رجانب اسفل، كه تغيير نمي

ديب و تعليم و نيز اگر خلق طبيعي بود، بزرگان به تهذيب اخالق و به تأ .ساير امور طبيعي
 توصيه نفرمودندي.
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ولياء اپس اي سالك طريق حق، در تهذيب اخالق كوش تا به علم اليقين رسي و كالم  
يشان را بكار بند و در قين نهي و قدم فراتر ِنه و كالم ارا از جان بپذير تا قدم به مرتبة عين الي

 .ييتقوي كوش تا به مقام حق اليقين نائل آ
اند، در اثر جمعي از بيدار دالن كه بر ذمت همت، التزام متابعت اولياء را واجب شمرده

بدايع سرار، محل پيروي ايشان دل خود را به انوار حق منور و مزين نموده و در اثر فهم رموز ا
ة حكمت گشتند، ليكن هركسي را قابليت درك فيض حضور ايشان نيست و همه كس شايست

ر صدف اين شرف و سعادت، ني، چنان كه اهلش از نا اهلش پنهان دارد چون ُدر مكنون د
 سينة مخزون.

بايد دانست كه در ميان هر صنفي از اصناف حيوانات،  -تهذيب اخالق، اشرف علوم
ت و جمادات تفاوتي هست. در ميان نوع انسان تفاوت بيشتر از آنهاست كه بلكه اصناف ناميا

 هيچ نوعي از انواع موجودات را اين اختالف و مباينت نيست.
شود كسي كه موجودات بود و نيز يافته مي ّسشود كسي كه اَخدر نوع انسان يافته مي

توان ادني تهذيب مي اشرف موجودات و افضل كاينات بوده. تنها به وسيلة علم و صناعت
حيت او، مراتب انساني را به اعلي مدارج رسانيد هر كسي را نسبت به استعداد و قدر صال

توان اخس اگرچه همه كس اليق اين نوع كمال نبود. پس علم و صناعتي كه به وسيلة آن مي
 موجودات را اشرف كاينات نمود، چه علم و صناعت شريفي خواهد بود!

آثار  وشده كه نفس انساني را سه قوة متباين است و صدور افعال  در علم نفس مقرر
مغلوب يا  و اگر يكي از اين قوا غالب شود بر ديگران، آنها ،هاستمختلف به سبب اين قوه

 مفقود شوند:
شوق نظر در  وو آن منبع فكر و تميز  ،كي نيز گويندَلنفس ناطقه كه آن را نفس َم -اول 

 حقايق امور بود.
ر احوال بو آن غضب و دليري و اقدام  ،قوة غضبي كه آن را نفس سبعي هم گويند -دوم 

 و شوق تسلط و ترفع و مزيد جاه بود. 
ا و منبع شهوات و طلب غذ آنو  ،را نفس بهيمي هم گويند كه آنقوة شهوي  -سوم 

 شوق التذاذ به مآكل و مشارب و مناكحه بود.
چنان كه اگر حركت نفس ناطقه  .واند بودعدد فضايل نفس به حسب اعداد قواي آن ت

به اعتدال بود در ذات خويش، و شوق او به اكتساب علوم و معارف بود، نفس را از آن حركت 
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علم حقيقيت حادث شود و به تبعيت، فضيلت حكمت الزم آيد. اگر حركت نفس سبعي به 
وز از حد نكند و قانع شود مورد و تجاحد اعتدال بود و انقياد نمايد نفس عاقله را و تهييج بي

بر آن چه نفس عاقله قسط او شمرد، از اين حركت حلم در نفس حادث شود كه به تبعيت، 
شجاعت حاصل آيد. اگر نفس شهوي، يا بهيمي به حد اعتدال بود و آن چه را نفس عاقله 

ركت، نصيب او نهد مطاوعت نمايد و در اتباع هواي خويش مخالفت او نكند، نفس را از اين ح
 عفت حاصل آيد كه به تبعيت، فضيلت سخا حادث شود.

تركيب  اگر سه جنس مذكور حاصل آيد و هر سه با يكديگر متمازج و متسالم شوند، از
لت عدالت آنها حالتي متشابه حاصل شود كه كمال آن فضايل به آن بود و اين حالت را فضي

 كمالي گويند.
اند: اجناس فضايل متحدًا و متفقًا فرموده از اين جهت است كه حكماي متقدم و متأخر

 حكمت، شجاعت، عفت، عدالت. چهار است:
حل وحدت اني مبدل كند و ديدة بصيرتش را به كُ اگر آدمي صفات كوني را به صفات حقّ 

ة آفرينش، ل سازد، به جميع قوا مشاهدة جمال حق و ادراك وجود مطلق كند و ثمرة شجرمكحّ 
 اين دانش و بينش است.
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چنان كه قباًل اشاره شد، به اتفاق حكماء اجناس فضايل چهار است:  -ضايل چهارگانهف

هيچ كس مستحق مدح نيست اال كسي كه به يكي از اين  .حكمت، شجاعت، عفت و عدالت
و اگر كسي را به توفيق و تغلب و مقام ظاهري و  ،چهار يا به هر چهار فضيلت دارا باشد

 مدح كنند معقول نخواهد بود.كثرت مال 
نيز  نفس را دو قوه است: يكي ادراك به ذات، و ديگري تحريك به آالت؛ و اين دو

به قوة دفع  منشعب شود به دو شعبه؛ اما قوه ادراك به قوة نظري و قوة عملي، و قوة تحريك
و قوة جذب. پس بدين اعتبار قوا چهار است و چون هريك در تصرف موضوعات خويش 

 وجه اعتدال بود، فضيلتي حاصل آيد. بر
 پس فضايل نيز چهار بود: يكي از تهذيب قوه نظري و آن حكمت بود.

 از تهذيب قوة غضبي و آن شجاعت بود. -دوم 
 از تهذيب قوة شهوي و آن عفت بود. -سوم 

 .از تهذيب قوة عملي و آن عدالت بود  -چهارم 
د و شايد چنان كه باي ،علق به عمل داردكمال قوة عملي آن است كه تصرفات در آنچه ت 

 به طريق اعتدال بود. پس حصول عدالت موقوف بود به حصول فضايل سه قوة ديگر.
و اهريك از اين فضايل در صورتي اقتضاي مدح صاحب فضيلت كند كه تعدي كند از 

 حق مدحبه غير او، و مادام كه آن فضيلت به ذات او بود و سرايت به ديگري نكند، مست
صاحب  نخواهد شد. مثاًل صاحب سخاوت، كه اگر سخاوت از او تعدي نكند به غير او، آن

وانند خفضيلت را منفاق خوانند نه سخي، و اگر صاحب شجاعت بدين صفت بود او را غيور 
 نه شجاع، و اگر صاحب حكمت بدين صفت بود، او را مستبصر خوانند نه حكيم.

هر آنچه سمت وجوديت دارد بالخصوص به  حكمت آن است كه معرفت حاصل آيد به
شجاعت آنست كه نفس غضبي انقياد كند نفس عاقله را در امور  .آنچه در عوالم باطني است

عفت آن است كه  .هولناك، و در امور هولناك مضطرب نشود و اقدام برحسب رأي او كند
باشد تا آثار  نفس شهوي مطيع نفس عاقله شود و تصرفات او به اقتضاي رأي نفس عاقله
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خيريت از او ظاهر شود. عدالت آن است كه هر سه قوه با يكديگر اتفاق كنند و قوة مميزه را 
ها صاحبش را به ورطة حيرت نيفكند و انصاف و ها و تجاذب قوهانقياد كنند تا اختالف هوي

 انتصاف حاصل آيد.
منسوبين  زيرا اكثر ،علم حقيقت و باطني را بايد از اهل معرفت و اهل باطن فرا گرفت

ق و حقيقت حايشان كجا و  ،باشندبه علم ظاهر و لفظي عبيد دنيا و پرستاران جهل و هوي مي
 .علم باطني وراي افهام كوتاه و برتر از ادراك محسوس پرست ايشان استكجا؟! 

 .و و نما كندسعيد آنان كه مزارع علم و معرفت ايشان به تابش پرتو انوار لطايف اولياء نش
اند. هدرود به روان پاك دانشمندان و رادمرداني كه با حكمت و فضيلت زندگي نمود

ازماندگان شادباد روح عارفاني كه در اثر رياضت و مجاهدت و استقامت به وصال رسيده و ب
شروان قافلة اند. جاويد باد نام پيوادي جهل و حيرت را به سر منزل سعادت و نجات رسانيده

رفته در ظلمات قرون و اعصار، مشعل فروزان عقل و دانش را به دست گفرهنگ بشري كه 
 اند.به محيط تاريك جهل و اوهام روشنايي بخشيده
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كه هستي او پيداتر از هستي ساير اشياست زيرا  ييحمد بي قياس بر خدا -قسم عالم سه

چه  «اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرضِ »ت: كه هستي او به خود پيدا و هستي ساير اشياء بدو هويداس
نور آن را گويند كه به خود پيدا و پيدا كنندة ساير اشياء باشد. پس تحميدي كه شاهباز بلند 
پرواز انديشه به ساحت و فضاي كبرياي آن طيران نتواند نمود و طاير عقول عارفان به ذروه 

 است.عزت و عظمت آن بال نتواند گشود، او را سز
 :اندعلما سه طايفه

وري هستند آنانند كه علم ظاهر دانند و بس، ايشان مانند چراغ ضعيف الن -طايفة اول 
نيا فروشند، كه خود سوزند و به حد ضعيف ديگران را افروزند. اكثر اين طايفه دين را به د

ا به علم باطن ه رچه اين هر دو نشئ ،انداند و نه آخرت دانستهزيرا كه ايشان نه دنيا شناخته
يان ايشان توان شناخت، نه به علم ظاهر. پس اين قوم را صالحيت رهبري نيست و گاهي در م

و  شود كه به حداقل پاكي طينت دارد و ممكن است كه عوام به حد ضعيفكسي يافت مي
 بالعرض از او منتفع گردد.

لنوري هستند تارة ضعيف اآنانند كه علم باطن دانند و بس، و ايشان مانند س -طايفه دوم 
ت، چه علم او از حواس خود تجاوز نكند. اين طايفه را نيز صالحيت رهبري نيس ييكه روشنا

 باطن بي ظاهر، احاطت نتواند كرد و به كمال نتواند رسانيد.
فتابي هستند آنانند كه هم علم باطن دانند و هم علم ظاهر، و ايشان مثل آ -طايفه سوم 

 توانند عالم قلوب مستعده را روشن سازند.خود ميكه با نور حقيقت 
ر عصر ل شود، و اصول حكمت را بيداردالن همعالم حقيقي بايد علم حكمت داند و عا

اين علم مقدس  .اند كرده يياز حضرات انبياء و اوصياء ايشان فرا گرفته و بدان مردم را راهنما
ناقابالن  كه به سوء افهام ناقالن ،غير از حكمت امروزي است كه در ميان مردم شايع است

 تحريفي در آن شده است.
ه كد در تحت اجناس چهارگانه فضايل، انواع نامحصور بَو -فضايل صادره از حکمت

 :شود. انواعي كه در تحت جنس حكمت بود هفت استمهمترين آنها در اين جا ذكر مي
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 ذكاء –اول 
 سرعت فهم -دوم 
 صفاي ذهن  -سوم 

 مت تعّلسهول -چهارم 
 حسن تعقل -پنجم 
 ظتحّف -ششم 
 كرتّذ -هفتم 

يا و اما ذكاء: آن بود كه به كثرت مزاولت مقدمات منتجه، سرعت حصول انتاج قضا
س را سهولت استخراج نتايج ملكه شود و همچو برق بدرخشد. و سرعت فهم آن بود كه نف

اي ذهن اج نشود. و صفحركتي از ملزومات به لوازم ملكه شده چنان كه بر فضل مكثي محت
م آن آن بود كه استعداد استخراج مطلوب بي اضطراب و تشويش حاصل آيد. و سهولت تعلّ 

اشد. و بتي حاصل آيد و بي موانع متفرقه توجه كلي به مطلوب داشته بود كه نفس را حّد
د و شايد ل آن بود كه در بحث استكشاف هر حقيقتي، نفس حد و مقداري را كه بايحسن تعقّ 
ه عقل و وهم كظ آن بود . و تحفّ كه نه اهمال داخلي كرده باشد و نه اعتبار خارجي ،نگاهدارد

گاهدارد ص كرده نص و مستخلَ صوري را به قوت تفكر يا تخيل اخذ نموده سپس آنها را ملّخ
ت كه كر آن بود كه نفس در مالحظة صور محفوظه به هر وقو در خود ضبط نمايد. و تذّ 

 اي است كه اكتساب نموده.كه در نتيجة ملكهخواهد دست يابد 
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حمد و ثنا شايسته پروردگاريست كه به وجوب خود قاطبة ماسواي  -معصيت و جهالت

و ستايش و سپاس او راست كه به قدرت كاملة خود هر نوعي از انواع  ،هبوجود آوردخود را 
هر قسمي از مخلوقات را به حدي كه اليق و  ،ممكنات را به صورتي كه رواست مصور نموده

اوست محدود فرموده. درود و تحيات بيشمار بر سفرا و اولياء او باد كه ايشان را وسايط ابالغ 
حقايق به سوي عباد مقرر فرموده كه سرگشتگان وادي تيه و ضاللت را به شاهراه نجات 

 داللت فرمايند.
عني چنين بيان اين م .شود نيز منتهي مي معصيت عالوه بر قباحت آن، به جهل و ناداني

است كه اگر كسي بر سبيل حقيقت و بر وجهي كه سزاست قباحت عصيان و هالكت در 
 ارتكاب آن را دانسته باشد، امكان نپذيرد كه استقبال معصيت كند.

ن امواج زيرا كسي كه در ميا ،كند ييكسي كه داراي فضايل الهيه نيست نتواند رهنما
مواج هالكه باشد، ديگران را که در ميان آن اور است و مشرف بر  غرق شدن ميوطهمتالطمه غ

 غوطه ورند نتواند خالصي بخشيد.
ر كند بر هر كسي الزم است كه در اساس و مباني دين و مذهب خود تأمل نموده و غو

و تشخيص ز بد ابلكه قواي متفكره و متفرقة خود را در تميز نيك  ،و اقوال هر كسي را نپذيرد
ي دچار خواهد محال از ممكن بكار گيرد و گرنه از فضايل الهي محروم مانده و به بدبختي ابد

 شد.
 باشد:يازده نوع مي ،انواعي كه در تحت جنس شجاعت است -فضايل صادره از شجاعت

 ر نفسَبِك -اول 
 تنجَد -دوم 
 بلندهمتي -سوم 

 ثبات -چهارم 
 حلم -پنجم 
 سكون نفس -ششم 
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 شهامت -هفتم 
 لتحّم -هشتم 

 تواضع -نهم 
 تحميَّ -دهم 

 ترّق -يازدهم 
آنها  كبر نفس آن بود كه نفس به عزت و ذلت دنيوي مباالت نكند و به وجود و عدم

 بلكه بر احتمال امور ماليم و غيرماليم قادر باشد. ،التفاتي ننمايد
 ر نمايد.از خود ظاه ت آن بود كه نفس در قبال ناگواريها و ناماليمات رشادتيَدِجَن

شم بلندهمتي آن بود كه نفس را در طلب حقيقت، سعادت و شقاوت اين جهاني در چ
ت در آالم و ت مقاومنيفتد و بدانها استبشار و ضجرت ننمايد. و ثبات آن بود كه نفس را قّو

فس را نقراري نكند. و حلم آن بود كه شدايد مستقر شده باشد كه از عارض شدن آنها بي
ود كه نفس بأنينتي حاصل آيد كه قوة غضبيه به آساني تحريك او نتواند. و سكون نفس آن طم

نفس آالت  ها آرامشي در خود ايجاد كند. و شهامت آن بود كهدر خصومات و حربها و مبارزه
فس در نبدني را فرسوده گرداند در استعمال، از جهت تحصيل حقايق. و تحمل آن بود كه 

خود را  معنوي به شدايد موانع بردبار باشد. و تواضع آن بود كه نفسطريق تحصيل امور 
حافظت ممزيتي نشمرد بر كساني كه در جاه از او نازلترند. و حميت آن بود كه نفس در 

ألم تاضطراب از مشاهدة خويش از محرمات تهاون ننمايد. و رقت آن بود كه نفس را بي
 ديگران تأثيري حاصل آيد.
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 دوازده نوع است: ،باشدانواعي كه در تحت جنس عفت مي -فضايل صادره از عفت

 حيا -اول 
 رفق -دوم 
 حسن سيرت -سوم 

 مسالمت -چهارم 
 تَعَد -پنجم 
 صبر -ششم 
 قناعت -هفتم 
 وقار -هشتم 

 ورع -نهم 
 انتظام -دهم 

 يتحّر -يازدهم 
 سخا -دوازدهم 

وقت استشعار از ارتكاب قبايح به جهت احتراز از اما حيا، و آن انحصار نفس بود در 
و حسن  .و رفق، انقياد نفس است اموري را كه حادث شود، از طريق تبرع .استحقاق مذمت

سيرت آن بود كه نفس را براي تكميل خويش به تحصيل حليتهاي معنوي رغبتي صادق حاصل 
ل مختلفه و متباينه از سر و مسالمت آن بود كه نفس مجاملت كند در وقت تنازع احوا. آيد

ت آن بود كه نفس ساكن باشد در َعو َد .ق يابدآن كه اضطراب بر او تطّرقدرت و ملكه بي
و صبر آن بود كه نفس مقاومت كند  .وقت حركت شهوت و به تمام معني مالك خويش باشد

لوازم دنيوي و قناعت آن بود كه نفس راضي باشد به . در برابر هوي تا قبايح از او صادر نشود
و وقار آن بود كه نفس در قبال ناماليمات  .از مآكل و مشارب و مالبس، چندان كه سد خلل كند

و انتظام آن بود كه  .و ورع آن بود كه افعال نيكو او را ملكه بود .از حد اعتدال قدم بيرون ننهد
آن بود كه و حريت  .حاصل آيد نفس را رعايت نظم و ترتيب در امور معنوي به وجه اتّم
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ن باشد بر اكتساب لوازم دنيوي به وجوه مكاسب جميله به حد اعتدال و مصارف نفس متمّك
و سخا آن بود كه به وجه . عراض از اكتساب مال به وجوه مكاسب ذميمهآن در وجوه الهيه و ِا

 استحقاق برساند. اعتدال انفاق مال و مقتنيات بر او سهل شود و آن را به مصّب
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 آنها مهمترين كه باشدمي بسيار انواع آن تحت در كه است صفتي سخا - فضيلت سخا

 :است نوع هشت
 كرم - اول
 ايثار - دوم
 عفو - سوم

 مروت - چهارم
 ُنبل - پنجم
 مواسات - ششم
 سماحت - هفتم

 مسامحت - هشتم
 كه وجهي بر المنفعه عام امور در مال انفاق نمايد سهل را نفس كه بود آن َكَرم اما

 او خاصة هب كه مايحتاجي سر از باشد آسان نفس بر كه بود آن ايثار اما. كند اقتضا مصلحت
 آن عفو ماا. باشد ثابت او استحقاق كه كسي وجه در كردن بذل و برخاستن باشد، داشته تعلق
 درتق حصول با ينيك به مكافات طلب يا بدي به مجازات ترك باشد آسان نفس بر كه بود

 ُنبل و. بذل و افادت زينت به تحّلي بر بود صادق رغبتي را نفس كه بود آن مرّوت و. تمكن و
 مواسات، و. ستوده سيرت مداومت و پسنديده افعال مالزمت به نمايد ابتهاج نفس كه بود آن

 رد حدي تا را ايشان دادن شركت و معيشت در بود مستحقين و دوستان و ياران معاونت
 كه چيزهايي از است بعضي كردن بذل سماحت و. او به است متعلق كه چيزهايي بعضي
 رفتنگ ترك كه چيزهايي از است بعضي فتنرگ ترك مسامحت، و. او بر آن بذل نبود واجب

 .نبود واجب آن
 گرددمي مستفاد السالم عليه باقر محمد حضرت كالم از -عامل بيداري از خواب غفلت

 سفيد نقطة آن بر شود گناهي مرتكب چون و است سفيدي نقطه هركسي دل در :اندفرموده كه
 ورزد اصرار گناه در اگر و گرددمي زايل سياهي آن كند توبه آن از اگر و رسد، هم به سياهي
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 سفيد نقطة آن كه رسد ييجا به و شده زيادتر سياهي آن گرداند، متمادي را مناهي ارتكاب و
 اينجا به كار كه آن از پيش پس. كندنمي بازگشت خير به ديگر لد آن صاحب و شود پوشيده
 طريق و جويد خود چارة انسان بايد گردد، منهدم معاصي سيالب به دل عمارت و گرايد

 تأسف انگشت وزد زندگي بوستان بر اجل صرصر كه وقتي تا پويد سعي قدم به را آن تدارك
 .نبرد حسرت دندان به

 و نرهبرا حضور فيض درك و تفكر كند،مي بيدار غفلت وابخ از را انسان كه محركي
 نيازبي و بيان از مستغني عقل طريق به ايشان حضور درك فضيلت و ،است خدايي راهنمايان

 .است برهان و دليل اقامة از
 يحتنص معاصي ارتكاب از را خود نفس بايد كس همه از پيش حقيقي راهنماي و رهبر

 يرخواهيخ جهت از را حق كلمه بلكه نداند، ييخودنما وسيله را حقه مطالب ابالغ و نمايد
 .گردد مندبهره جاوداني مثوبات از تا باشد طالب خالق رضاي و خاليق

 فلتغ خواب از را خود بصيرت ديدة و باشد عامل خود علم به بايد حقيقي راهنماي
 عمل خود علم به كه راهنمايي :اندفرموده بزرگان. كند بيدار بتواند را ديگر خفتگان تا بگشايد

 جيفة خيال رپ درون از كه َنَفسي و. لغزد مي سنگ از باران چون دلها از نصيحتش و پند نكند
 نگردد بلند رپرشو سينة از تا سخن شعلة و خيزد، مزبله از كه است نسيمي مانند برخيزد دنيا

 .نيفروزد ار دلي مرده راغچ برنخيزد دل آتش از تا گفتگو شرار و نسوزاند، را دلي افسرده
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 105گفتار 

 
عالم رباني بايد در اعالم كلمة حق جز رضاي خالق متعال منظور ديگري  -نرم گفتاري

نداشته باشد، تا سخن در قلوب مستعده اثر كاملي نهاده و از نعم جاوداني حظ و نصيب وافي 
  ،«ى َسِبيِل َرب َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ ْدُع ِإِلاُ»داشته باشد . ديگر آن كه به حكم آيه شريفه 

ها طريق نرم گفتاري را شعار خود ساخته و مطلب را به ماليمت ادا كند و زبان بيان در بحث
را به زهر تلخ گفتاري نيااليد، چه پند و نصيحت در اول اكثر طبايع را غير ماليم است و چون 

 ود، دلنشين ايشان نخواهد شد.اداي آن نيز غيرماليم ب
، ايشان وقتي كه خداوند متعال حضرت موسي و هارون را به افسر نبوت سرافراز فرمود

 «كَّرُ َأوْ َيْخَشىوَلا َلهُ َقْوًلا لَّي ًنا لََّعلَّهُ َيَتذَ اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْونَ ِإنَّهُ َطَغى َفقُ » را به دعوت فرعون مأمور ساخت
ود طغيان خو هارون، بسوي فرعون برويد به درستي كه او در كفر و عصيان  : يعني اي موسي

ايد مراعات بپس هر واعظ  .د شايد كه پند گيرد و يا بترسدييكرده و با او به نرمي سخن گو
لمت سراي ظچنين شيوة مرضيه را بر خود الزم داند و به اشفاق و مهرباني چراغ آگاهي در 

 قلوب غافلين بر افروزد.
باشند، دوازده نوع اما انواعي كه در تحت جنس عدالت مي -ايل صادره از عدالتفض

 است:
 صداقت -اول 
 الفت -دوم 
 وفا -سوم 

 شفقت -چهارم 
 صله ارحام -پنجم 
 مكافات -ششم 
 حسن شركت -هفتم 
 حسن قضا -هشتم 

 توّدد -نهم 
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 تسليم -دهم 
 توكل -يازدهم 

 عبادت -دوازدهم 
ر هر ه باعث شود بر اهتمام جملگي اسباب فراغت صديق و ايثااما صداقت آن بود ك

ونت يكديگر و الفت آن بود كه رأيها و اعتقادات گروهي در معا چيزي كه ممكن باشد بر او.
عاونت تجاوز به جهت تدبير معيشت متفق شوند. و وفا آن بود كه از التزام طريق مواسات و م

همت  وغيرماليمي كه به كسي رسد مستعشر بود جايز نشمرد. و شفقت آن بود كه از حال 
ود در خيرات بر ازالة آن مقصور دارد. و صلة ارحام آن بود كه خويشان و پيوستگان را با خ
ده از آن مقابله دنيوي شركت دهد. و مكافات آن بود احساني كه به او كنند مانند آن يا به زيا

تدن در سن شركت آن بود كه دادن و سكند و در اسائت به كمتر از آن، يا عفو كند. و ح
بود كه  چنان كه موافق طبايع ديگران شود. و حسن قضا آن ،معامالت به وجه اعتدال بود

دد آن بود گذارد، از منت و ندامت خالي باشد. و توحقوق ديگران را كه به وجه مجازات مي
بود فعلي  و تسليم آنت اهل حق را با چيزهايي كه مستدعي اين معني بود. كه طلب كند موّد

وافق طبع مكه تعلق دارد به خدا و كساني كه اعتراض برايشان جايز نيست، رضا دهد اگرچه 
خلق را  او نباشد. و توكل آن بود كارهايي كه حوالة آن به قدرت و كفايت بشري نيست و

در ادت بندد، زياده و نقصان و تعجيل و تأخير نطلبد. و عبمجال تصرف در آن صورت نمي
عت و متابعت آن بود كه تعظيم و تمجيد باريتعالي و مقربين او را بر خود واجب شمرد و اطا

 ايشان را شعار و دثار خود سازد.
توان شمار ميهاي بياين است حصر انواع فضايل، و از تركيب بعضي با بعضي فضيلت

 تصور كرد، والل ولّي التوفيق.
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 106گفتار 

 
باشد آن نخستين امري كه مستمعين مطالب حقه را ضروري مي -آمادگي پذيرش حقايق

است كه تحصيل رضاي الهي را مقصود اصلي خود ساخته و از شنيدن آن مطالب، همت بر 
از موائد فوائد آن اصالح خود گمارند و توجه خاطر را تنها به شنيدن مقصور نداشته بلكه 

و جامة طبيعت را از اوساخ  د بردارندمجلس كه فردوس برين اهل يقين است، قوت روحي خو
صفات ذميمه به آب نصايح شستشو دهند، و ساحت باطن را از خس و خاشاك خياالت 
فاسده به جاروب مواعظ الهيه ُرفت و روب نمايند، و خارستان حرص را با آن كلمات دلسوز 

فت برافروزند درهم سوزند، و شمع نگاه عاقبت بيني را در لگن ديده هاي دروني به نور معر
و از پرتو آن كلمات آسماني و وحي آسا، سراي دل را منور گردانند و از چشمه سار آب 
زندگي آن مطالب حقه، دل مرده را زنده گردانند و از شنيدن تهديدات جانگداز، به لرزش دل، 

مرتبة غبار معاصي از خود افشانند و از استماع بشارات دلنواز، پرواز مرغ روح خود را به اوج 
مقربين رسانند و به وزيدن نسايم جانفزاي هدايت و ارشاد، دل را از مستي غفلت هشيار 

 سازند.
غماض اافتد و در سلوك طريق سخنوري لغزشي واقع شود، بايد  يياگر اهل حق را خطا

مت طبع خود گيري را نشانة زيركي و استقاكنند و عيب بيني را بر خود هنر نشمارند و خرده
يان گزيري چه جز حضرات معصومين عليهم السالم ساير مردم را از خطا و سهو و نسد. نپندارن

سي را از اين اگر ك و گريزي نيست و در تنّزه از اين معني به حد كمال، چاره و تدبيري نيست .
ر صدق اين باي در دل رود، سيري در كالم بزرگان نموده و تفكر و تعقل نمايد تا سخن شبهه
 دهد و خاطرش به طوق اذعان اين سخن گردن نهد. مقال گواهي

ن آچون فضايل در چهار جنس محصور است، اضداد آن نيز چهار جنس تواند بود؛ و 
باشد كه ضد حكمت است، و جبن كه ضد شجاعت است، و شره كه ضد عفت جهل مي

 باشد.است، و جور كه ضد عدالت مي
جاوز نمايد، چه در طرف افراط و چه اما هر فضيلتي را حدي است كه چون از آن حد ت

اند: فضايل به منزلة در طرف تفريط، آن فضيلت رذيلت گردد. اين است كه بزرگان فرموده
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اي كه مركز مركز است و ضد او كه رذايل باشد به منزلة اطراف، چنان كه بر سطح دايره نقطه
مركزي واقع شود اوست دورترين نقطه هاست از محيط، و اگر چيزي در روي اين نقطه 

هرچه از اين نقطه به نقاط ديگر حركت كند، از مركز دورتر شده و بر محيط نزديكتر خواهد 
شد؛ همچنين فضيلت را نيز حدي است كه آن حد از رذايل در غايت بعد است و انحراف از 

 آن حد در هر جهت و جانب كه اتفاق افتد موجب قرب به رذيلتي خواهد بود.
وسط  هاي بيشماري است زيرا كهمذكور، در مقابل هر فضيلت رذيلت پس بنابر قاعدة

ت در روي اند: مالزمت فضيلت مانند حركتي اسمحدود است و اطراف نامحدود. و نيز فرموده
ه ميان كخط مستقيم، و ارتكاب رذايل مانند انحراف از آن خط مستقيم است. و ظاهر است 

از اين  ود ليكن خطوط غيرمستقيم بي نهايت استدو حد، خط مستقيم بيش از يكي نتواند ب
ه است كه جهت است صعوبتي كه در التزام طريقة فضايل واقع شود، و اين كه به اشارت آمد

 باشد.صراط خدا از موي باريكتر و از شمشير تيزتر است، عبارت از همين معني مي
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 107گفتار 

 
 و رسيده وضوح كمال به ييخدا وعظ بر خلق عامة احتياج - ضرورت وعظ خدايي

 طريق از كسي اگر پس. است بيان از مستغني عقل طريق به گفتن وعظ فضيلت و وجوب
 امكان صورت در است الزم ديگران بر گيرد، پيش آوارگي بيابان راه و شده منحرف مستقيم

 .دبرگردانن حقيقت طريق به ضاللت طريق از و نموده داللت را او شرايط، اجتماع و
 اب جملگي كه عبوديت طريق در و رهگذرند، يك بر همه كه تكليفات مراحل طي در
 و ويه غوالن اغواي به و نهد بيرون حق طريق از خويش پاي كسي اگر همسفرند، يكديگر

 طريق هب را او كه است الزم ديگران بر دارد، مسلوك را ضاللت و غفلت بادية طريق هوس
 .كنند ييرهنما حق

 ستدفر خود ديني برادر به مسلماني كه هديه هيچ: اندفرموده( ص)اكرم رسول حضرت
 از قهصد هيچ: فرموده نيز و. شود او هدايت زيادتي سبب كه نيست حكمتي كلمة از بهتر

 راه در همختلف آراء كه را قومي نيست اين از ترپسنديده و خوشتر تعالي حق نزد در مؤمن
 يك به ار ايشان شوند، جدا هم از كه شده باعث دنيوي عداوت يا ساخته جدا هم از بندگي
 و. يدبزدا را كدورت زنگ ايشان بواطن مرآت از حقه مطالب صيقل به و سازد جمع طريقه

 .است بهتر ساله يك عبادت از تعالي حق نزد عمل اين: فرمود نيز
 راطاف طرف در مجاوزت از يكي كه است نوع دو انحرافات چون -رذايل اصلي و فرعي

 آن و بود رذيلت دو فضيلت هر مقابل پس آيد، حاصل تفريط طرف در مجاوزت از ديگري و
 .بود فضيلت آن طرف دو رذيلت دو و وسط، فضيلت

 رذايل اساجن مذكور، قاعدة بنابر پس است چهار فضايل اجناس شد، گفته قباًل كه چنان
 و بود هّورت: شجاعت مقابل آن زا دو و ُبله؛ و بود َسَفه: حكمت مقابل آن از دو. بود هشت
 و بود ظلم: تعدال مقابل آن از دو و شهوت؛ خمود و بود َشَره: عّفت مقابل آن از دو و جبن؛
 .انظالم

 زياده يا نبود واجب آنچه در است فكري قوة استعمال است، افراط طرف در كه َسَفه اما
 روي از نه اراده به است فكري قوه تعطيل است، تفريط طرف در  ُبله  و بود؛ واجب آنچه از
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 و نبود؛ جميل آن بر اقدام شرعًا كه است اقدامي است، افراط طرف در كه رتهّو اما. خلقت
. نبود محمود آن از حذر شرعًا كه است چيزي از كردن حذر است، تفريط طرف در كه جبن

 مقدار از ادهزي است لذت طلب گويند، نيز ولوع را آن و است افراط طرف در كه هَرَش اما
 لذت طلب بر حركت از بود سكون است، تفريط طرف در كه شهوت خمود و مشروع؛
 نقصان روي از نه اختيار روي از باشند، داده رخصت آن طلب بر شرع و عقل كه ضروري

 ذميمه؛ وجوه به است دنيوي معيشت اسباب تحصيل است، افراط طرف در كه ظلم اما. خلقت
 او انقياد و ظالم ستم بر است دنيوي معيشت طالب تمكين است، ريطتف طرف در كه انظالم و
 .مذلت طريق به آن گرفتن فرا از
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غناي مطلق مخصوص ذات پاك آفريدگاري است كه  - (1)ميانه روي در تحصيل معاش

احتياج  ا و ساحت عزتش از خس و خاشاك افتقار ودامن وجودش از لوث امكان منزه و معّر
است. هر موجودي كه از مشيمة نيستي به كنار اّمهات هستي افتاده، و هر ذيحياتي منزه و مبّر

كه از َمطُمورة عدم به معمورة وجود پا نهاده، به زنجير احتياج اسير و از تحصيل ضروريات 
 ناچار و ناگزير است.

و ديدة  دنيا كشيدنه دست از دين سلسلة زمان و ساكنين قلمرو امكان را بالكلّيمقّي
انع خواهش از مقتضاي طبيعت بشري پوشيدن، از حوصله طاقت مخلوقيت بيرون است. و ص

آن تكليف ننموده و به سبب  ، به «اَل ُيَكل ُف الّلُه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها»بي چون به حكم آيه شريفه
 خواهش مايحتاج و طلب وجه معاش، احدي را مالمت نفرموده است.

ه قدر د متعال تحصيل ضروريات را بر همه الزم و واجب نموده و جلب منافع بخداون
 ت.رد را بر همه فرض و متحّتم ساخته اسكفاف و دفع مّضار جوع و عطش و حّر و َب

عاش به ماحوال آدمي در طلب دنيا از سه قسم بيرون نيست: يكي آن كه به قدر توسعة 
نة ييو از آ ش نمايد و زنگ عسرت را از احوال خودحد اعتدال از وجه حالل در طلب دنيا تال

تب طلب دنيا اين مرتبه از مرا .حال جمعي كه شرعًا رعايت ايشان بر او واجب است، بزدايد 
هبانيت از جمله سنن، و در شريعت غّرا ممدوح و مستحسن است و ترك آن، و سالك طريق ر

ه به جهت مايد: از ما نيست كسي كبودن، مذموم است. چنان كه حضرت صادق عليه السالم فر
ه همت بر اشتغال به امور اخرويه دست از طلب دنيا بردارد و كسي كه چشم از آخرت پوشيد

 .تحصيل دنيا گمارد
ْم َوال رُِّموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلكُ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتحَ »خداوند متعال در قرآن مجيد فرمايد

ين است كه : اي مؤمنين حرام اخالصة معني آية شريفه . « ُدوا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَنَتْعَت
حالل كرده، و  مگردانيد و خود را منع مكنيد از چيزهاي پاكيزه لذيذ، آنچه حق تعالي بر شما

ن را دوست اي كنندگاز حدود الهي و شريعت پا بيرون ننهيد به درستي كه خداوند متعال تعّد
 .داردنمي
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كتفا ننموده قسم دوم از اقسام طلب دنيا آن است كه به قدر توسعة معاش به حد اعتدال ا
اقسام  و از ممّر حالل در تحصيل مال و منال و اسباب حشمت و جالل كوشد. اين قسم از

 بسياري طلب دنيا اگرچه في نفسه حالل و مباح است، اما مورث بسي مفاسد عظيمه و منتج
اندازد ه است كه از اوج درجات سعادت به حضيض دركات شقاوت مياز خسارتهاي اخروّي

 نشاند.و تراكم بخار نخوتش چراغ عقل را فرو مي
تر شد تشنهاند، هركه بيشتر نوارباب عقول سليمه ثروت دنيا را به آب شور تشبيه كرده

قوي تيرد، و نهال ورع و گگردد. بنابراين عشقة حرص و طمع در گلشن ضمير او قوت مي
بهات دلير پذيرد، و رفته رفته به ارتكاب مكروهات و اتخاذ شدم به دم ضعف و ناتواني مي

 اندازد.مات و نامشروعات ميسازد و از آنجا به مهالك محّرمي
خود را مستغني  وقتي انسان: «ْسَتْغنيَانْ َراهُ ا َلَيْطَغى اْلِإنَسانَ  ِإنَّ  َكلَّا »فرمايد خداوند متعال مي

ل اين دار غرور و بي نياز ديد، هر آينه طغيان كند. از اين جهت است كه ارباب خرد مال و منا
سبب رفاهيت  بارد باعث آبادي جهان ومي اند، تا به حد اعتدال را به آب باران تمثيل كرده

ني آدم بل جهانيان است، و چون از حد اعتدال درگذرد، سبب خرابي عالم و علت تنگي احوا
و چون از  گردد. مال و منال دنيا هم تا به حد اعتدال است، موجب آبادي دين و دنياستمي

 گردد.حد اعتدال درگذرد موجب حصول بال شده و سيالب خانه دين و دل مي
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حضرت صادق )ع( فرمايد: بايد در جستجوي وجه  - (2)ميانه روي در تحصيل معاش

رو باشي و سعي تو در اين باب، بيش از كسي باشد كه در امر معيشت قصور همعاش ميان
و كمتر از حريصي كه از عقبي به دنياي خود راضي گشته و دل بر آن مي نهد .  ،كندمي

كسي كه طلب دنيا از وجه حالل جهت بسياري مال كند، فرمايد: )ص( ميحضرت رسول اكرم

در مذمت اين قسم از اقسام طلب  .لي كه بر او غضبناك شودبا خداي تعالي مالقات نمايد در حا
 ماند.دنيا همين بس كه آدمي به شومي اشتغال به دنيا از ذكر حضرت ذوالجالل باز مي

رعايت  قسم سوم از اقسام طلب دنيا آن است كه ديدة ورع از مالحظة حالل و حرام و
گرداند،  ع آوري مال دنيا مقصورجانب حق و اداي حقوق شرعيه بپوشد و همت خود را بر جم

ا به هيچ نشمارد، و سلسلة توالي ايام و ليالي را سبحه شمار درهم و دينار دانسته و روزشمار ر
نعمت سرمدي  وو به مال و منال دنيا فريفته گشته دين خود را به دنيا فروشد و چشم از ناز 

 بپوشد.
يعني چه خوب :  «وِعَظةُ المُ  ةُ يَّ َو ِنعَم الَهدِ  ةُ يَّ ِنعَم الَعِط»فرمايد )ص( ميحضرت رسول اكرم

صي مأثور است كه در خدمت آن شافع يوم نشور گفتگوي دو شخ. است عطا و هديه موعظه
استه. طريقة شد كه هريكي از ايشان به صفتي آراسته و عارض احوال ايشان به زيور كمال پير

فرمود و به سرانگشت خير و صالح مييكي آن كه بعد از اداي نماز واجبي جاهالن را تعليم 
زها را روزه نمود. و شيوة ديگري آن كه روراه فالح و رستگاري را به خاليق مي ،بيان حكمت

افراشت. چون آن حضرت صفت آن دو شخص را شنيدند داشت و شبها لواي بندگي ميمي
 يلعَ  يضلفَ کَ  يانالّث يلَ َع لِ وَّ ل االَ ضْ فَ »و متاع قدر ايشان به ميزان امتياز سنجيدند ، چنين فرمودند 

ص دومي، يعني فضيلت شخص اولي كه هدايت و ارشاد را شعار خود ساخته بر شخ« : مناکُ ْداَ 
 .مانند فضيلت من است بر كمترين شما

سته و مؤيدات فضيلت وعظ از حد گذشته و كثرت شواهد اين مدعا به مرتبة شياع پيو
 ه.داليل آن راه شك و شبهه را فرو بست
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عي دو در انواعي كه تحت اجناس فضايل باشند بايد علم حاصل كرد تا به عدد هر نو
هت مثال، رذيلت مقابل آن معلوم شود؛ يكي در جانب افراط و ديگري در جانب تفريط. از ج

 م گردد.شود تا رذايل انواع ديگر نيز بر اين قياس معلورذايل مقابل نوعي چند ذكر مي
لت هفت نوع شمرديم: ذكاء و سرعت فهم و صفاي ذهن و سهو قباًل از انواع حكمت

 تعلم و حسن تعقل و تحفظ و تذكر.
تفريط،  اما ذكاء وسط بود ميان خبث و بالدت. خبث در جانب افراط و بالدت در جانب

سط بود ودر صورتي كه بالدت از سوي اختيار بود نه از جهت نقصان خلقت. اما سرعت فهم 
م ملكه تفّه كه از تأخير يياحكام فهم، و ابطابر سبيل اختطاف افتد بي ميان سرعت تخيلي كه

ز مطلوب شود. اما صفاي ذهن وسط بود ميان التهابي كه به سبب مجاوزت مقدار، نفس را ا
سهولت تعّلم  باز دارد، و ظلمتي كه در نفس حادث شود و در استنباط نتايج تأخير افتد. اما

استثبات  تثبات صَور را مجال ندهد، و تصّعب موانعي كه دروسط بود ميان مبادرتي كه اس
وب زايد صور بود. اما حسن تعقل وسط بود ميان صرف فكر به ادراك چيزي كه در تعقل مطل

ه ضبط آنچه ببود، و قصور فكر از تعقل تمامي مطلوب. اما تحفظ وسط بود ميان عنايتي زايد 
ود ميان بكه حفظش مهم باشد. اما تذكر وسط  فايده بود، و غفلتي از ضبط مطالبيضبطش بي

ال آنچه فرط استعراضي كه اقتضاي تضييع روزگار و كاللت آلت كند، و نسياني كه از اهم
 رعايت آن الزم بود حاصل آيد.
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در بابي كه به بيان سعادت حقيقي مقصور بود، ياد كرديم كه موجبات  -فضيلت نمايي
ي ناقصه است و نيز بيان كرديم كه تكميل اين قوا به تحصيل فضايل سعادت تكميل قوا

 چهارگانه ممكن است. پس سعيد كسي است كه ذات او مجمع اين فضايل باشد.
ظاهري فرا  اي از نكات حقايق را كه به طريق تقليداما جماعتي باشند كه بيان هر نكته

فضل او  ند و بر وفور علم و كمالاند بر وجهي ايراد كنند كه مستمعين تعجب نمايگرفته
الصة عقايد خگواهي دهند، اما در حقيقت ضماير ايشان از ثمرة حكمت خالي باشد. بنابراين، 

 و حاصل معارف ايشان تشّكك و حيرت بود.
ه آثار ببلكه به ظاهر شبيه بود  ،آثار اين جماعت و امثال ايشان حكمت حقيقي نبود

ادر صّفاء از ايشان ِعو همچنين عمل َا. نفس است  بدان جهت كه مصدر حكمت، ،حكماء
نند از كشود ليكن عفيف النفس نباشند، مانند كساني كه از شهوات و لذات دنيوي اعراض 

ق آن نصيب بوده و ذوجهت انتظار چيزي، و يا اين كه از احساس بعضي اجناس فضايل بي
ت ايشان به صفت شود و حال آن كه ذوااء از ايشان صادر ّفِعاند. عمل َانيافته در غفلت مانده

 و باعث ت را نگاهداردعفيف در حقيقت كسي است كه حد و حق عّفعفت موصوف نباشد . 
فساني، كه ناو بر ايثار اين فضيلت آن بود كه طلب لذت به حد اعتدال كند و به زينت قوة 

ه قدر بمشتهيات شائبة غرضي و در بقاي نوع انساني بدون آن ممتنع است، متحّلي شود بي
 احتياج مشروع به اقتضاي مصلحت اقدام نمايد.

اشد، بسخياء از ايشان صادر شود ولي سخاوت حقيقي از ايشان منتفي همچنين عمل َا
قع زياده كنند. مثاًل بذل مال كنند از جهت تمتع شهواني يا مزيد جاه، يا بذل مال از جهت تو

سخياء بود، اين ت صدور اين اعمال كه شبيه اعمال ااين فعل مانند افعال اهل مرابحه بود و عل
ي نيز است كه بعضي به طبيعت حرص و شره مبتال باشند و برخي به ربح طلبيدن، و گروه

 بذل ايشان بر سبيل تبذير بود.
همچنين عمل شبيه شجاعت از ايشان صادر شود كه در حقيقت شجاعت نبود، و به 

از جهت طلب مالي يا چيز ديگري از انواع رغايب، اهوال و خطرات و حروب اقدام نمايند 
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كه توان گفت اين عمل در حقيقت رذيلت بود نه فضيلت، و مصابرت و ثبات ايشان بر اين 
اهوال از فرط شجاعت نبود بلكه از غايت طمع بود، چه نفس را به خطر انداختن و به مكارة 

چه بسيار اهل فساد كه به َاعّفاء  .عظيم اقدام نمودن، نهايت خساست همت و ركاكت طبع بود
 و َاسخياء مشابهت نمايند در صورتي كه از فضل و فضيلت دورترين خاليقند.
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نة ييدنياي غّدار و ذمايم و قبايح آن به طريق اطالق و اجمال بر آ ييوفابي -وفادنياي بي

ه دست خرد گلهاي تجربه ضمير خردمندان صاحبدل و شوريدگان زنجير عالئق گسل، كه ب
از خارستان دار غرور چيده و به سرانگشت نگاه اعتبار ديدة بصيرت را از خواب گران غفلت 

اند، ظاهر و روشن است كه سرمنزل دنياي ناپايدار گذاشتني است و رشته سست نهاد ماليده
 امتدادش دل نبستني؛ ساغر سرور لبالب غرورش ريختني و شكستني است.

شيده. كاي است كه بسي ناموسها دريده و بسيار گلبرگها در خاك و خون رهدنيا غّدا
عقبي  اي ندارد، و شيريني آن باعث تلخكاميملك و مالش نهالي است كه جز دشمني ثمره

 روز جزا. يياست، و زينت سرخش مورث زرد رو
صل آن حابدبخت كسي كه به لذات فانيش از جا رود و دوستي دنيا را سعادتي داند. بي

؛ بيچاره كه در زمين دل تخم محبتش افشاند، آواره سالكي كه راه طلبش به قدم سعي پويد
ديد، خامة دردمندي كه چاره درد خويش از آن جويد. چهرة تمثال اين پيرزال را در سورة ح

اشياء بدين  نة تبيانييوحي الهي چنين نگاشته و صورت احوال اين هستي سريع الزوال را در آ
 موده است:وجه ن

اي  «:ُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْهوٌ اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَيا»حاصل مضمون اين آية سراپا هدايت اين است كه
ني آن بازي طالبان و شيفتگان دنيا و گرفتاران زنجير محبت اين دشمن دوست نما، كه زندگا

ين را به تعجب شادابيش زارعاست و لهو، مانند گياهي كه به آبياري باران نمو كند و طراوت و 
و گلشن  آورد و بعد از آن خشك و زرد شود سپس درهم شكسته و نابود گردد. كشتزار دنيا
راوتش به آن چند روزي آب و رنگ دارد، عاقبت به حوادث دوران و تندباد اجل بي امان، ط

 ميش به شكسته رنگي مبدل گردد. نهايت رسد و خّر
ل نيز به دتهاي طعام را با آن كه به آن زنده است ندارد، چنان كه آدمي در وقت مرض اش

ماند. مانند علت تسلط هوي و استيالي حب دنيا از ذكر پروردگار متعال كه خالق اوست، باز مي
نيا مبتال طعام كه هرچند لذيذ شود در مذاق بيمار لذت ندارد، دل نيز چون به مرض وسوسه د

 گردد.ت و عبادت و بندگي خدا متلّذذ نمياز كالم بزرگان و از نعمت اطاع ،شد
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و در سورة  ،« ا َمَتاُع اْلُغُروِرَوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّ » فرمايد: خداوند متعال در سوره حديد مي
متعال در آيات  خداوند «.َرَة ِهَي َداُر اْلَقَرارِ ِإنََّما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلخِ »فرمايد: مؤمن مي

را فرموده است، اين عجوزة خودآ ييوفاثباتي اين سرا و بيمذكوره تحقير دنيا نموده و بيان بي
ي به دامن فريبش تا بندگان به كرشمة لذات فانيش دل نداده و به دانه ريزي اقبال دو روزه، پا

اهم پنج به در ننهند و به گران خوابي غفلت، چشم از سعادت سرمدي نپوشند و يوسف دل را
و از حدائق  روزة عيش و شادكامي نفروشند، بلكه در امور آن به ديدة خرد جز حقارت نبينند

 عاليقش به دست فكرت جز گل عبرت نچينند.
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و  ،چنان كه قباًل ذكر كرديم يكي از فضايل چهارگانه شجاعت است -شجاعت واقعي

د از بعضي كه شجاعت حقيقي در ايشان موجود نباشد. چه بسا عمل شبيه شجاعت صادر شو
ّفاء و شجاعان مشابهت نمايند با آن كه دورترين مردم باشند از عفت و عّيار پيشگان كه به َاِع

شجاعت، به حدي كه اعراض از شهوات و صبر بر عقوبات شديد، مانند قطع اعضاء و اصناف 
ن صادر شود، و باشد كه به اقصي مراتب صبر رسند و جراحات كه آن را التيام نبود، از ايشا

به دست و پا و گوش بريدن و چشم كندن و انواع عذاب و عقوبت و صلب و قتل رضا دهند، 
 تا اسم و ذكر ايشان در ميان قوم و ابناي جنس شايع گردد.

قوط سهمچنين شجاعت نمايد كسي كه از مالمت قوم و عشيره يا از خوف حاكم يا از 
 محترز باشد، و همچنين بعضي عشاق در طلب معشوق از غايت رغبت و فرط حرص جاهي

 ختيار كنند.د و مرگ را بر حيات انهاي مخوف اندازتمتع از مشاهدة او، خويشتن را در ورطه
ت. شجاعت شير و ساير حيوانات اگرچه شبيه شجاع است، اما در حقيقت شجاعت نيس

رت است نه ت و قدرد و اقدام او به طبيعت غلبه و قّوق خود وثوق داچه شير به قوت و تفوّ 
قيقت ليكن شجاع به حسالحي كند. به طبيعت شجاعت، مثل مبارز مسلحي كه قصد ضعيف بي

 .كسي است كه از ستم و ارتكاب امور قبيحه و شنيعه برحذر باشد
 ممكن است لذت شجاعت ابتدا احساس نيفتد، چه بسا كه مبادي شجاعت مقرون به

ه بعد ب شديد و خوف هالكت شود، ليكن در عاقبت امور احساس افتد چه در دنيا و چعذا
يرين خاصه آن جا كه بذل نفس در حمايت حق و در راه حق تعالي نسبت به سااز مفارقت، 

روز معدودي  داند كه زندگي اين عالم فاني چند. كسي كه اين سيرت دامنگير او شود مي باشد
و در م كار مرگ است، اين است كه رأي او در محبت حق و قدم ااست و هر آينه سرانجا

 طلب فضيلت ثابت و استوار شود و در راه خدا از جهاد اعراض ننمايد.
كند كه باقي داند كه بددل در اختيار فرار از جهاد، طلب بقاي چيزي ميشخص شجاع مي

ت او مكّدر خواهد بود نخواهد ماند و اگر چند روزي هم مهلت يابد، عيش او منّغض و حيا
اين است كه مرگ با فضيلت شجاعت  .و به خواري و مذلت روزگار خود را به پايان رساند
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تر دارد از زندگي پر محنت و آفت، و حال شجاع در و ذكر باقي و سعادت سرمدي را دوست
 ب از شهوات چنين بود.مقاومت با هواي نفس و تجنّ 

از  ومش گردد نه هر كه بر اهوال اقدام كند معلو ،هر كه حد شجاعت را تصور كند
له مانند فضايح نينديشد، شجاع باشد و كسي كه از ذهاب شرافت باك ندارد و از امور هائ

دوستان و  ول سخت و صواعق متواتر و علتهاي مزمن و امراض ُموِلم و از فراق ياران زالزِ 
ز اوقاحت نزديكتر است ت و موج و آشوب دريا و ساير عاهات خوف ندارد، به جنونّي

 شجاعت.
هد يا خود را كسي كه در مقام امن و فراغت خود را به خطر افكند، مثاًل از جاي بلند بج

ه مردم بنمايد، ببه گردابي افكند و در سباحت نيز ماهر نبود، تا به قدرت و قوت مادي خود را 
 اين كس به حماقت نزديكتر است از شجاعت.

ن بود نه د از خوف فقري يا زوال جاهي، عمل ايشان به طبيعت جبكننكساني كه انتحار مي

ي كه ، زيرا كه شخص شجاع صبور بود و بر تحمل شدايد قادر، و هر حالبه طبيعت شجاعت
ريم شجاعان او را حادث شود فعلي مناسب آن حال از او صادر گردد، اين است كه تعظيم و تك

 واقعي بر همه فرض شده است.
ي از يترين مردان كسي است كه بر نفس خويش غالب آيد، چنان كه يكشجاعترين و قو

، هيچ دشمني بزرگان فرموده: اشخاص زياد با من عداوت كردند و با دشمنان قوي مبارزه كردم
اوز به حقوق اند: بدون شجاعت ، عدم تجرا قويتر از نفس خويش نديدم. و نيز بزرگان فرموده

زة ن حاصل نشود ، اين است كه شجاعت از صفات بارديگران و حفظ شرافت و صيانت دي
 مردان الهي است.
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 113گفتار 

 
به قدر اندوهي كه از جهت دنيا تو را بهم رسد، يكي از بزرگان فرمايد  - محنتکده دنيا

نة خاطرت ييو چندان كه غبار مالل از رهگذر عقبي بر آ،  اندوه آخرت از دلت بيرون رود
 خيزد.ز دل برمينشيند، غم دنيا امي

قبي محروم عاز سعادت باقي  ،انددون همتاني كه خود را به متاع قليل دنيا راضي ساخته
اند، تهخواهند ماند. نفس پرستاني كه كج نهادي دنياي بدكيش را محراب سجود خويش ساخ

عنان  پرستان گردن دعوي نخواهند افراخت، و سياه مستاني كه در جادة زندگيدر صف حق
 انداخت. اند، جز در مقر َسَقر بار اقامت نخواهنديار به دست قائد آمال خويش دادهاخت

ريزد. اي آن اي دل غافل، دوستي دنياي بيقرار، آبروي اعتبار از چهرة حسنات فرو مي
ه اگر فرضًا كه از بادة غفلت مستي، تفكر نما و در چارة كار خود با پير عقل شوري فرما ك

ي، و لك جميع شهرياران را به سرپنجة تسخير درنوردي، و بساط مُ مالك روي زمين گرد
دار به طوق سركشان عالم چون كمان، سر بر خط فرمانت نهند، و گردنكشان روزگار خدنگ

نة ييي بر آبندگيت تن در دهند، و ديدة بخت بيدارت هرگز روي ناخوشي نبيند، و غبار مالل
ن مصائب زگار مصون ماند، و گونة حالت را ناخخاطر ننشيند، و چهرة اقبالت از گزند رو

انت از بادة روزگار نخراشد، و نهال دولتت در جويبار زمان جوان و نوخيز بود، و ساغر دور
هان از جكوبند و ساحت ش و طرب سرشار و لبريز گردد، آخر االمر چون طبل رحيل فروتعّي

اه و جالل ن وقت مال و منال و جوجودت روبند، و دست اقتدار را به رسن ضعف بندند، در آ
 سودي نخواهد داد.

 نهال سعادت ظاهري اين جهاني جز شقاوت جاوداني ثمري ندهد، زيرا هيچ نوشي
ي بناهاي نيست كه به رنج انديشه نيالوده . لذايذ دنيوي در حقيقت تند سيلي است كه بس

 اخته.ن در چاه اندو كهنه گرگي است كه بسيار يوسف بدست برادرا ،دوستي ويران ساخته
دنيا جاي محنت است نه جاي راحت، جاي خون گريستن است نه منزل خشنودي، هر 

در روي هر گنجي مار رنجي سودي از آن متضمن زيانيست و هر كمال ظاهري آبستن نقصاني، 

. پس اهل تميز به نقد عمر عزيز، متاع قليل جهان با چندين خفته و زير هر طربي دام تعبي نهفته
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خرند؟ و ذائقه داران روزگار از شهد آغشتة آن به هزارگونه زهر بال چگونه ب نمايان چرا ميعي
برند؟ جز اين نيست كه غافالن، ياد مرگ و خدا از دل محو كرده و روي دل به لذت مي

 اند.تحصيل شهوات نفساني آورده
كلفات زندگاني تده و احتياج انسان به حيات اجتماعي از اين راه است كه طبعًا به امور زاي

حظوظ  ومايل است و علت افتقار، زيادتي حرص ايشان است و آمال انسان را نهايت نيست 
ا گسيختن آرزوها و تواند آرزوهاي خويش را نابود كند زيرانسان نيز نميو لذايذ را كرانه ِني. و 

ت عفت بان فضيلتواند بر آمال خويش تغييراتي دهد و صاحگسيختن حيات يكي است ، ليكن مي
 تر و شريفتر درآورند.توانند آمال خود را به طرز لطيفمي

يري خش و زندگاني نوعي از انواع دوازده گانه عفت، حيا است و بدون حيا در تعّي
فوس از ننيست. بايد دانست كه تأثير اين فضيلت در انتظام هيئت اجتماعيه و پاك كردن 

ايست كه و هزاران محتسب بيشتر است و اين سجّيهارتكاب افعال قبيحه، از صدها قانون 
 سازد.ين نموده و از رذايل دورتر ميانسان را با آداب حسنه مّز
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يكي از فضايل چهارگانه عدالت است و لفظ عدالت از روي داليل ُمنبي است  - عدالت

چنان كه وحدت به مرتبة  ممتنع است . ،اعتبار وحدتاز معني مساوات، و تعقل مساوات بي
و سريان آثار او از مبدأ  ،اقصي و درجة اعلي از مراتب و مدارج شرف و كمال ممتاز است

در جملگي معدودات، مانند فيضان انوار وجود است از علت  -كه واحد حقيقي اوست  -اول 
 در جملگي موجودات. پس هر كه به وحدت نزديكتر، وجود -كه وجود مطلق اوست  -اولي

 نسبت مساوات شريفترين نسبتهاست. ،او شريفتر و به اين سبب
 در فضايل، فضيلت عدالت كاملترين آنهاست، چه وسط حقيقي عدالت است و هرچه

چنان كه وحدت مقتضي شرف، بل موجب ثبات و قوام جز اوست نسبت به او اطرافند. 

 . دات استموجودات است، كثرت مستدعي خساست، بل مستدعي فساد و بطالن موجو
كه سمت قلت و كثرت و نقصان و زيادت از اصناف متباين  اعتدال ظل وحدت است

ضيلت بگيرد و به حلية وحدت، آن را از حضيض نقصان و رذيلت فساد، به اوج كمال و ف
ثه از عناصر اصلية رساند. اگر اعتدال نبودي دايره وجود بهم نرسيدي، چنان كه توالد مواليد ثال

 است به امتزاجات معتدل. ه مشروطمادّي
از وجوه  عدالت و مساوات مقتضي نظام مختلفاتند و در اموري كه نظامي بود، به وجهي

ست كه او اال مرجع آن به فساد و اختالل باشد. و بيانش آن  ،عدالت در آن موجود است
مفقود ماثلت نسبت مساوات بعينها آنجا بود كه مماثلت در جوهر يا كميت حاصل آيد، و اگر م

منتسبات بكار رود  بود اعتدال كامله برقرار نشود، مانند نسبتهاي ديگر كه در انواع منتسبات به
 ، مانند نسبت عددي و نسبت هندسي و نسبت تأليفي و ساير نسبتها.

ر آن دپس چون اعتبار عدالت كنند در اموري كه نظامي در معيشت بوده و اراده را 
 است:مدخلي باشد، آن امور سه نوع 

 ق به قسمت اموال و كرامات دارد.آنچه تعلّ  -اول 
 آنچه تعلق به قسمت معامالت و معاوضات دارد. -دوم 
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أديبات تآنچه تعلق به قسمت اموري دارد كه تعّدي را در آن مدخلي باشد چون  -سوم 
 و سياسات.

 ثالً عادل كسي است كه مناسبت و مساوات دهد هر چيز نامتناسب و نامتساوي را، م
 چيزي كه از حيث ظاهر بالخصوص از جهت باطن به دو قسمت مختلف تقسيم شده، اگر

فزايند تا تساوي اخواهند آنها را به حد تساوي برند بايد مقداري از زايد كسر كنند و بر ناقص 
 حاصل گردد و قلت و كثرت و نقصان و زيادت منتفي شود.

علم و  ، اين است كهاف از او نتوانداطر كسي تا به اوساط امور اصليه واقف نشود ردّ 
ر انحرافي معرفت به اوساط امور اصليه و باطنيه از فرايض است و بدون اين علم، سوق امو

 به مركز صورت نبندد و تا كسي به اين علم عالم و عامل نباشد به حقيقت نرسد.
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اند واضع تساوي و عدالت ناموس ودهچنان كه بزرگان فرم - اصناف مضرات و علل آنها

 ،الهي است زيرا كه منبع وحدت است. مقابل عادل، جائر بود و آن كسي كه ابطال تساوي كند
كسي كه بر ناموس الهي متمسك  .و جائر اعظم كسي است كه ناموس الهي را منقاد نباشد 

 دد.چه از منبع وحدت جز جميل صادر نگر ،باشد، عمل به طبيعت مساوات كند
 ات محصور است در چهار نوع:اسباب جملگي اصناف مضّر

 شهوت، كه ردائت تابع آن افتد. -اول 
 شرارت، كه جور تابع آن افتد. -دوم 
 خطا، كه حزن تابع آن افتد. -سوم 

 شقاوت، كه حيرتي مقارن مذلت و اندوه تابع آن افتد. -چهارم 
د مگر آن ر آن التذاذي صورت نبندضرار غير، مردم را داما شهوت چون باعث شود بر ِا

ي بود كه كه چون در طريق توصل به مشتهي واقع شده باشد، بالعرض به آن رضا دهد. و گاه
 ضرار احساس كند و معذلك قوه شهوي،آن مكروه را حمل نمايد.كراهت آن ِا

 انند كسي كهاما شرارت اين است كه شرير تعمدًا اضرار غير كند و از آن التذاذ يابد م
رسد، ليكن  كه نفعي به او آنسعايت كند پيش ظالم، تا توسط آن نعمت غيري زايل گرداند بي

 يگر.دمكروهي كه به آن كس رسد، او را لذتي حاصل آيد بر وجه تشفي، از حسد يا سبب 
، مانند تيري اما خطا، كه سبب اضرار غير شود، نه بر وجه قصد و نه از جهت التذاذ باشد

 ر شخصي آيد، كه او را در اين حالت حزني بود.كه نه به قصد َب
ختياري ااما شقاوت، مبدأ فعل در آن سببي خارج از ذات صاحبش باشد، و او را درآن 

ه به كسي مانند آسيبي كه از ستور رياضت نايافته كه شخصي بر او نشست ،اي نبودو اراده
خصي اهده كند. چنين شحاصل آيد و آن شخص كه به او دلبستگي دارد، هالكت او را مش

شد عقوبت ليكن اگر به سبب مستي يا خشم با ؛شقي و مرحوم بود و در اين واقعه غير ملوم
ه شهويه و غضبيه، زيرا مبدأ اين افعال كه تناول مسكر و انقياد قو .شودو عتاب از او ساقط نمي

 كه صدور قبح به تبعيت آنها الزم آمده، به اختيار و ارادة او بوده است.
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 عدالت سه قسم است: - اقسام عدالت
يرات و خآنچه مردم بدان قيام بايد نمود اداي حق واجب تعالي است، كه واهب  -اول 

 ،بود اوستكند كه انسان در اموري كه ميان او و معفيض كرامات است كه عدالت اقتضا ميُم
 به قدر طاقت خود طريق افضل مسلوك دارد.

ان و رد ايد نمود اداي حقوق ابناي جنس و تعظيم بزرگآنچه مردم بدان قيام ب -دوم 
 امانات و انصاف در ره معامالت است.

 اداي حقوق اسالف است. -سوم 
ر مقابل دليل اداي حقوق واجبي آن است كه آثار عدالت بايد در انسان ظاهر شود و د

اطاعت مقصور  و اين همه عطيات و ايادي نامتناهي، انسان بايد جد و اجتهاد خود را بر عبادت
 دارد و در اهمال و تقصير، خويشتن را نامعذور شناسد.

ز تخيل اي سالك طريق حق، به خود آي و دل را به زيور عدل بياراي و تفكر نما و ا
ي عالم ناسوت به را ماند كه اصلش در ارض سفالبپرهيز كه در اين مقام وجود تو آن شجرة طيّ 

 َوّرق.ثابت، و فروعش در عوالم روحانيه مُ 
. فكرتَدَوران روح در عالم محسوسات تخيل، و سير و جوالن روح در عالم معقوالت 

و  .داردز ميتخيل و عدم تفكر است كه حايل و حجابي شده انسان را از مشاهدة انوار حقه با
ز خود خلع تفكر در حقايق است كه گاهي حالت تجرد ايجاد كرده و انسان كالبد عنصري را ا

الم مجرده در او پديد آمده و به عو ييز قيد و سجن طبيعت رسته و تلؤلؤ و صفانموده و ا
 كند.ارتقاء يافته و گلشن عوالم نوريه را مشاهده مي
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 116گفتار 

 
در قيام به حقوق خالق رحمان كه هر ساعت و هر لحظه عطّيات و  - مقامات قرب الهي

د به حي ز حصر نتوان آورد. پس اهمال در اداي رسايادّي نامتناهي او به نفوس و اجسام ما مي
حقوق او و شكران نعمت تا چه غايت مذموم و منكر تواند بود. چنان كه اگراز نعمت اول 

م، ييآيد و اگر از تركيب بنيه و تهذيب صور گوم كه وجود است، آنرا بدلي در تصور نميييبگو
اي در معرض تعريف نياورده ز دريا قطرهمصّنفين كتاب تشريح و مؤّلفين كتاب منافع اعضاء، ا

م مددي يياند. و اگر از نفوس و قوا و ارواح گواي از نكات آن برنيامدهو از عهدة معرفت نكته
رسد، عبارت كه از فيض عقل و نور و بها و مجد و سنا و خيرات و بركات او به نفس ما مي

لك سرمدي و نعمت بقاي ابدي و ُميابيم. و اگر خواهيم از و اشارت را در آن مجالي نمي
 م، از ما جز حيرت و تقصير و عجز صادر نگردد.ييجوار رحمت احدي سخن گو

 انسان را در قرب به حضرت الهيت مقاماتي است:
و علماي كبار  كه ايشان را موقنين نامند، و اين مرتبة حكماي بزرگ مقام اهل يقين -اول 

 باشد.مي
كه با كمال  شان را محسنين خوانند و اين مرتبة كساني بودكه اي مقام اهل احسان -دوم 

 ي باشند.علم به حلية عمل و فضايل متحّل
عي خود سو ايشان جماعتي باشند كه به اصالح عباد مشغول شده و  مقام  ابرار -سوم 

 را بر تكميل نفوس خاليق مقصور دارند.
ضرات انبياء انند و اين مرتبه حمقام اهل فوز كه ايشان را فائزين و مخَلصين خو -چهارم 

ا مرتبة ديگر رو نهايت اين مقام، مرتبه اتحاد است و وراي آن انسان  و اوصياء و اولياء بود
 صورت نپذيرد.

 استعداد بر مقامات مذكور بر چهار خصلت است:
 حرص و نشاط در طلب حقايق. -اول 
 تحصيل علوم حقيقي و معارف يقيني. -دوم 
 الفي آن.و نقصان قريحتي كه نتيجة اهمال بود و كمال اراده بر ت حيا از جهل -سوم 
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 مالزمت سلوك طريق فضايل به حسب طاقت. -چهارم 
يت شرايط ت خوانند. و در نتيجه عدم رعاو اين اسباب را اسباب اتصال به حضرت احدّي

 مذكور او را سقوطي باشد:
 سقوطي كه موجب ِاعراض بود. -اول 
 ضي حجاب باشد.سقوطي كه مقت -دوم 
 سقوطي كه موجب دوري از حضرت احديت باشد. -سوم 

 سقوطي كه موجب طرد بود. -چهارم 
 اسباب شقاوت ابدي نيز چهار است:

 عدم تفكر كه تضييع عمر تابع آن افتد. -اول 
 جهل كه از ترك نظر و رياضت نفس به تعليم حاصل شود. -دوم 
 د.وقاحتي كه از تبعيت شهوات حاصل آي -سوم 

 زم آيد.از خود راضي شدن به رذايلي كه از استمرار قبايح و ترك انابت ال -چهارم 
ساوس وبدان اي سالك طريق حق كه محبت اين دنيا به منزلة درختي است كه به باغهاي 

هاي نامشروع شيطاني در آب و هواي همنشيني ابناي زمان نشو و نما كرده و ريشة شهوات و آرزو
ن جز آنموده، و اين شجرة ملعونه را شكوفه جز ارتكاب مناهي و ثمرة در زمين دل محكم 

فتاب عرفان آنااميدي از رحمت الهي نيست. تا اين درخت را از زمين قلب ريشه كن نكني، پرتو 

است كه  طريق برطرف نمودن اين درخت اين نما ننمايد.ر آن نتابد و گلهاي حقايق نشو و د
و ساحت  به قطع ريشة آرزوهاي نامشروع و شهوات بپردازي به تيشة مواعظ و نصايح الهيه

اني آن درخت دل را از آاليش غير رحماني پاك سازي، تا بتواني به قوة ايماني و توفيق سبح
 را از پا درآوري.
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عدالت مستلزم همة فضايل است و نيز نفس به اداي فعل خاص خود  - عدالت و لتفضّ 
ي كه ممكن باشد قادر است ، و اين حالت غايت قرب نفس انساني است ترين وجهبر فاضل

 به حق تعالي.
ف توسط فضيلت عدالت مانند توسط ساير فضايل نيست، از جهت آن كه هر دو طر  

افع عدالت جور است و جور، هم طلب زيادت بود و هم طلب نقصان. چه جائر در آنچه ن
قصان طلبد قصان، و در آنچه ضار بود، خويش را نبود، خويش را زيادت طلبد و ديگران را ن

 و ديگران را زيادت.
عدالت امري است اختياري كه از جهت تحصيل فضيلت و استحقاق محمدت كسب 

سب كنند، و جور نيز امري است اختياري كه از جهت تحصيل رذيلت و استحقاق مذمت ك
 كنند، و اختيار عاقل رذيلت و مذمت را بعيد تواند بود.

كه  باشد ممكن است كه بعضي باعث شود بر فعلين انسان داراي قواي مختلفه ميچو
يا  مخالف مقتضاي قوة ديگر باشد، مانند آن كه صاحب غضب يا صاحب شهوت به افراط،

شود.  مشاورت عقل كه بعد از معاودتش پشيمانكسي در حال مستي افعالي اختيار كند بي
رده، اين كرا باشد كه در آن حال عقل را استخدام خود اي قوه هسببش آن است كه چون  غلب

ن فعل به است كه عقل را مجال اعتراض نبود و بعد از سكون سوَرت آن قوه، قبح و فساد آ
قل عطور كامل ظاهر گردد . ليكن كساني كه به سعادت فضيلت موسوم باشند، هيچ وقت 

 باشد.ايشان مغلوب نگردد و صدور افعال حميده ايشان را ملكه 
جامع  ايم كه عدالتاند كه عدالت مساوات است و تفضل زيادت، و ما گفتهبعضي گفته

يادت فضايل است كه خود مرتبه وسط را داراست. چنان كه نقصان از وسط مذموم است، ز
 پس در اين صورت تفضل مذموم خواهد شد. ،از وسط هم مذموم باشد

، و لت است تا انسان از نقصان آن ايمن گرددتفضل مبالغه و احتياط در عداجواب اين كه  
توسط همة فضايل بر يك منوال نيست. مثاًل سخاوت با آن كه وسط است ميان اسراف و 

تر است از نقصان، و يا عفت با آن كه بخل، در رعايت عدالت زيادت در او به احتياط نزديك
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و به احتياط نزديكتر وسط است ميان شره و خمود، در رعايت شرايط عدالت، نقصان در ا
است از زيادت. چه عادل محتاط در آنچه نافع بود، خويش را كمتر دهد و ديگران را بيشتر و 

تفضل خارج از عدالت نيست در آنچه ضار بود خويش را بيشتر دهد و ديگران را نقصان. پس 
 بلكه آن، مبالغه و احتياط در عدالت است.

اًل اين گاهي در كّم و گاهي در كيف شود، مث عدالت كه مساوات بود گاهي در جوهر و
اوي اند، در كيفيت است نه در كميت. چه اگر در كميت مسم آب و هوا متكافيييكه گو

تادي و بودندي وزن يا مساحت آنها يكسان بودي، در اين صورت از لحاظ كيفيت تفاضل اف
از  خداوند متعالليكن  .گشتفاضل بر مفضول غالب شدي، و اين موجب افناء مفضول مي

اشند كه بروي فضل و عنايت خويش چنان مقدور فرموده كه آنها را از لحاظ كيفيت متكافي 
 يكي ديگري را افناء نكند.

ز در نصيب جاين كه گفتيم تفضل مبالغه و احتياط در عدالت است، اين احتياط، عادل را 
فضل نتواند كرد يچ يك از آنها تخود نتواند بود. مثاًل اگر كسي حاكم شود ميان دو نفر، در ه

 و جز رعايت عدل محض و تساوي مطلق، از او قبيح آيد.
تكميل  واجب است كه انسان عدالت را اول در نفس خود بكار برد و آن، تعديل قوا و

اليم طبيعت ملكات است. چه اگر كسي تعديل قوا نكند، شهوت او را وادار كند بر امري كه م
از  .ضب، تا به دواعي مختلف طالب اصناف و انواع شهوت گردد خويش است و همچنين  غ

حال  اضطراب و انقالب اين احوال و تجاذب قوا، اجناس شر و ضرر حادث شود و كسي كه
كشند تا به  او از انقالب و تجاذب قوا چنين شود، مانند اين است كه او را از دو جانب مي

ز را كه خليفة ره كنند. پس بايد انسان قوة تميدو نيمه كنند يا از جوانب مختلف كه پاره پا
به حق  خداست حاكم وجود خود گرداند، تا او شرايط عدل و تساوي را نگاهدارد و هريكي

 خود رسند و سوء نظامي كه از صدور افعال كثيره حاصل بود، مرتفع گردد.
رده است، كرا كه قرآن مجيد براي بعثت حضرات انبياء سالم الل عليهم بيان  ييهدفها

يكي از  اگر دقت كنيم اعتراف خواهيم كرد كه يگانه عامل سعادت، عدالت است و اين خود
 ِلَيُقوَم ِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزانَ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبي َنا»بزرگترين اهداف سفراي الهي بود 

 . «النَّاُس ِباْلِقْسطِ 
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هر گاه بخواهيم روح و رسالت اسالم را در يک کلمه خالصه کنيم،  - آزادي، روح اسالم

 نخواهد بود.« آزادي»آن کلمه جز 
اي که پيشرفت دار، آزادي از هر قدرت و سلطهبمعناي بسيار وسيع و دامنه« آزادي»

 عويق اندازد.تر به بشريت را تعطيل و يا راکد سازد و کاروان مدنيت را از پيمودن در راه خي
راه اغراض  آزادي از سلطه و اقتدار جباران و بيدادگراني که نيروي خالقه بشري را در

دارند ، و مقررات کنند و مردم را با قهر و تهديد خوار و زبون ميشخصي خود استخدام مي
را  يشانکنند و ِعرض و شرف و آبرو و مال و جان او قوانين خالف حق بر آنان تحميل مي

 ربايند.مي
لطنت به آزادي از طغيان و بيداد جباران، بوسيله منحصر ساختن کليه شؤون و قدرت س

از جانب خود  وذات باريتعالي، که تنها او بر همه قاهر و غالب است و ديگران بندگان اويند 
د و همگي در روز عظيم قيامت به معرض حساب جلب خواهن ،مالک نفع و ضرري نيستند

 شد.
هوت و لذت دي از قيد و بند شهوات و لذات مادي، زيرا بدون آزادي از قيد و بند شآزا

ذات مادي توان از بند اسارت جباران و ستمگران رست. زيرا شهوت پرستي و پيروي از لنمي
کار برده و ، مهمترين سالحي است که جباران و ستمگران در راه تسخير و استعباد بندگان ب

 برند.مي
دادند و يشدند، تن به خواري و زبوني نمم در بند و قيد شهوات گرفتار نميهرگاه مرد

ختن مردم همين جهت است که اسالم در آزاد ساه کردند. بدر برابر ظلم و بيداد سکوت نمي
يدان مبارزه ماز قيد شهوات اصرار و پافشاري فراوان بکار برده، و بدين وسيله مردم را در 

ريم در اين کز تسليم و خصوع در برابر ايشان باز داشته است. قرآن جباران مجهز ساخته و ا
وره توبه س 24کند؛ از جمله در آيه ع و نافذ در چندين آيه بحث ميباب با بيانات متنّو

 فرمايد:مي
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ايد ه اندوختهکبگو هر گاه پدران و برادران و فرزندان و همسران و قوم و عشيره و مالي »
باشد، بيش از خدا و که پسند خاطرتان مي ييآن بيم داريد و منزلها و تجارتي که از کساد

ذاب عداريد، پس در همان حال باشيد تا خدا رسول او)ص( و جهاد در راه خدا دوست مي
 «.کندو خشم خود را بسوي شما بفرستد و خدا قوم فاسق را هدايت نمي

هاي تگيهمه شهوات و دلبسگردد خداوند متعال در اين آيه شريفه، چنان که معلوم مي
مقابل  مادي را در يک کفه نهاده و محبت خدا و رسولش)ص( و جهاد در راه خدا را به کفه

و عقيده به  و کفه اخير يعني محبت خدا و رسول و جهاد را بر کفه ديگر راجح ساخته نهاده،
 اين رجحان را شرط ايمان شمرده است.

سالم رکن است اما اگر به مفهوم و جهات در ا« جهاد»گرچه عنوان  -سه نوع جهاد

مختلف آن بذل توجهي نگردد، چه بسا موضوعي بدين اهميت، خود بخود از صحنه فعال 
هرگز در  ،زندگي اسالمي حذف شده و يا به جهت اکتفاء به الفاظ و عناوين و عادت بدانها

است که براي کسب تغيير و تحول سرنوشت مسلمانان منشأ کمترين اثري نگردد . بدين لحاظ 
 واقعي الزم است بذل توجهي به معنا و مفهوم چنين عنواني صورت گيرد:« آزادي»

ي معطوف لفظي است که غالبًا توجه آدمي را به کشتار جنگي و زد و خورد خون« جهاد»
وت به هدايت نظر شخص را به جهاد ادبي يا دع« جهاد»افتد که لفظ سازد، و کمتر اتفاق ميمي

ضرت ازد . در محاورات و گفتگوهاي اسالمي، خواه در کتاب خدا يا در سنت حمتوجه س
د متعال در ، به جهاد ادبي نيز اطالق شده و ديگر اين که خداون«جهاد»رسول اکرم)ص( لفظ 

سوره  52يه قرآن مجيد دعوت به هدايت را به وسيله قرآن جهاد کبير فرموده؛ چنان که در آ
 .يعني بالقرآن« هِ بِ»، در اين آيه مبارکه «  اِع اْلَكاِفِرينَ َوَجاِهْدُهم ِبهِ ِجَهاًدا َكِبيرً َفَلا ُتطِ »فرقان فرمايد 

در حديث صحيح از حضرت رسول اکرم)ص( آمده که آن حضرت چون از يکي از 
ول خدا غزوات برگشت فرمود: از جهاد کوچکتر به جهاد بزرگتر برگشتيم. گفتند : اي رس

 ست؟جهاد بزرگتر کدام ا
 فرمود : جهاد با نفس. و در حديث ديگر آمده که آن حضرت فرمود:

ين انواع جهاد مرد با نفس از جهاد با کفار افضل است. آن حضرت اين جهاد را بزرگتر
ست که عبارتست جهاد فرموده زيرا که اين جهاد، مبارزه با بزرگترين و نيرومندترين دشمنان ا

 از شيطان و نفس اماره.
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د اختصاص به عال جهاد قرآني را به جهاتي کبيره فرموده: اول اين که اين جهاخداوند مت
ي نيستند . ولي در مردم سالم و توانا ندارد، و بيماران و کوران و ناتوانان از اين جهاد مستثن

و ثغور  جهاد حربي منطقه دايره آن تنگ است و مخصوصًا جهاد با کساني است که به حدود
 اند يا ما به بالد و مرزهاي ايشان هجوم بريم.شدهبالد ما هجوم آور 

ود است هدفهاي جهاد قرآني گوناگون و بسيار وسيع است، اما هدفهاي جهاد حربي محد
 به بسط خاک و توسعه حاکميت و خاضع کردن ساير ملل و مردم غير مسلمان.

يلت فض هاي نفساني است، و از آن جهت به ايناما جهاد اکبر، جهاد با نفس و هوي
رسول  مخصوص گشته که مبارزه با بزرگترين و نيرومندترين دشمنان است. چنان که حضرت

 اکرم)ص( فرمود: بزرگترين دشمنانت نفس توست.
 به اين اعتبار جهاد بر سه قسم است: 
 جهاد حربي يا خوني. -1
 جهاد اخالقي يا نفسي. -2
 جهاد قرآني يعني دعوت به هدايت عموم. -3

تمکاران نيست، سکرد که منظور اسالم از آزادي تنها مقاومت در برابر جباران و بايد توجه 
ند شهوات و بلکه عالوه بر اين منظور، مزيت ديگر نيز در نظر است و آن آزادي از قيد و ب

ر پوشيده اي است که آثار آن در سعادت و سيادت بشلذات است، و اين خود از اهداف عاليه
 نيست.

ادي بيش از پندارند که از لذات ماند، چنين ميوات و لذات مادي فرو رفتهکساني که در شه
رايز و شهوات ديگران کامروا هستند . اين پندار غلط طولي نخواهد کشيد که ايشان را در بند غ

فزون طلبي در زيرا هيچ شهوتي بوسيله ا گرفتار نموده و عذاب و رنج مستمري ببار خواهد آورد.

وختگي و ، بلکه پيروي از مقتضاي هر شهوت بر افراع و اقناع نخواهد شدراه آن شهوت اشب
 اشتعال آن خواهد افزود.

اه رتواند به سير سريع خود در جاي ترديد و شک نيست که کاروان بشريت وقتي مي
گام بسپارد و  يابد و با آزادي کامل ييترقي ادامه دهد، که از فشار شهوات و لذات مادي رها

سالم در آزاد همين جهت اه فراد و طبقات اجتماع در راه ترقي ايفاء وظيفه کند، بهر يک از ا
 ساختن مردم از بند شهوات و لذات اصرار و پافشاري کرده است.



811گفتار                                                                                                         314  

 

لکه مقصود بات و لذات مشروع نيامده است، باسالم براي دعوت به رهبانيت و تحريم طّي
داري از تمتع از لذايذ و خودکيفيت مقدار و در عدالت از اين باب رعايت جانب حکمت و 

 باشد. افراط و توجه دادن نيروهاي بشري در راه سعادت اجتماع مي
 گردد:اين وسيله دو نتيجه حاصل ميه ب

 نتيجه فردي يعني تأمين بهره عادالنه از تمتع و لذت و آسايش خاطر. -اول
 بکار بردن.اين که نيروهاي بشري خود را در راه تقدم و ترقي اجتماع  -دوم

نتيجه  دهد که اسالم در همه جا، اين دودقت در احکام و مسائل اين شريعت نشان مي
 يعني نتايج فردي و اجتماعي را توأمًا منظور داشته است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ارشادو  تعليم و تربيت                                                                                      315                

 

 
 

 
  119گفتار 

 
از نظر اسالم، آزادي عقل از بند اسارت « آزادي»نوع ديگر  -خرافات بند از آزادي

است. اسالم اين وظيفه خطير را وقتي بعهده گرفت که جهان بشريت در  خرافات و اوهام
گرداب اوهام و خرافات فرو رفته بود. خرافاتي که قسمتي از آن را خود مردم بوجود آورده 
و به خدايان مصنوع خويش نسبت داده و قسمتي را نيز کاهنان ساخته و به خداي تعالي نسبت 

 زيست.در دوران کودکي در آن مي« عقل»ي بود که دادند، و اين ناشي از جهالتمي
يرامون پاسالم در ضمن وظايف خود اين وظيفه را نيز بعهده گرفت تا با خرافاتي که 

ا به خالق هاي يهود و کليسا و کاهنان بود، مبارزه کند و خلق رخدايان مصنوعي و افسانه
 حقيقي متوجه سازد.

ه خدا مردم را ببه خدا قرار نداده و در راه ايمان  گاه خرافات را وسيله ايماناسالم هيچ
و ترغيب  ضتحري بلکه بيش از ساير اديان بشر را به تحصيل علومگرفتن علوم منع ننموده، از فرا

ده آن ، و هر حقيقت علمي که مکشوف شده و هر نفع مشروعي که بچنگ او افتانموده است
 را عنايت و توفيق الهي دانسته است.

قررات مو قوانين و است « علم»اند حّلال همه مشکالت تنها اني که پنداشتهما از کس
کنيم سؤال مي هاي تاريخ در پيوسته،اسالمي ارزش و تازگي خود را از دست داده و به بايگاني

 که:
يداد جباران بآيا بشر در اين عصر علمي از بند اسارت خرافات رهايي يافته و يا از ظلم و 

 طغيان غرايز و غوغاي شهوات به آسودگي رسيده؟ آزاد شده و از 
و چين  برند و عده کثيري در هندوستانامروز نصف کره زمين همچنان در ظلمت به سر مي

 کنند. و ساير نقاط زمين به بت، ستايش و نيايش مي

از آن  کنند که خطرشپرستان ، عده کثيري نيز به بت ديگر ستايش ميدر مقابل آن بت
وانده خ« علم»ر نبوده، بلکه بيشتر است و آن بت خطرناک در عصر حاضر بنام بت ها کمت

 شود.مي
است، و بايد « علم»گويند و چنين عقيده دارند که خداي يگانه و معبود يکتا ايشان مي

همه طرق معرفت بجز طريق علم مسدود شود . اين عقيده سبب انحراف مردم بوده و آنان را 
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س نموده و جوالنگاه مواهب و مشاعر بشري را در ميدان فعاليت علوم در افقي محدود ، محبو
 کند.تجربي و حواس ظاهر محصور و محدود مي

را  شک و ترديدي نيست که علم يکي از وسايل و طرق معرفت بوده و کاروان بشريت
« ايمان»ون بد« علم»ليکن نه چنان است که هاي زيادي در راه ترقي پيش برده است، تا مسافت

 حالل مشکالت جهان باشد.
ار ناچيز اين ميدان به هر اندازه هم که وسيع باشد نسبت به نيروهاي باطني بشر بسي

تواند با بال و پر تر از ارتفاعي است که بشر مياي هم که بلند باشد کوتاهاست، و به هر پايه
 ايمان و عشق بر اوج و قله آن صعود کند.
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 120گفتار 

 
خرافت ديگري که در پيرامون علم دامنگير ملل غرب شده، اين است  -علم در اسارت

تواند بشر را به همگي اسرار آفرينش و زندگي آشنايي اند که علم ميکه ايشان چنين پنداشته
اند که حق ، منحصر در اموري است که علم آنرا اثبات کرده است، گمان کردهبخشد. همچنين 

 .قادر بر اثبات آن نيست در عداد خرافات است و هر چيزي که علم
ز حقايق برد. علم درباره بسياري ابايد دانست که علم هنوز در دوران کودکي بسر مي

ک کنه و باطن قادر نيست گامهاي استوار بردارد ، بلکه بين نفي و اثبات متحير است و از در
 ماند.و حقيقت آن عاجز مي

شوند و ارتباط در کار علم شتابزدگي کرده و منکر روح ميبا وجود اين، پرستندگان علم 
ست که علوم کنند . اين انکار بدان جهت او اتصال انسان را با عالم غيب و معني انکار مي
د چون خدا کند. به وجود خدا اعتراف ندارنتجربي اين حقايق را با موازين خود اثبات نمي

ان منعکس نباشد ه ايشان هر چيزي که در البراتوار آنبه عقيددر البراتوار ايشان منعکس نيست؛ 
 وجود ندارد.

اسالم و  ها که دامنگير بشر شده ، بشريت کنوني نياز شديد بهبا توجه به اين ضاللت
ز اين که اين دارد تا مگر گريبانش را از چنگ خرافات و اوهام برهاند،  اعم ا دعوت اسالمي

ندگي کند، يا بصورت پرستش علوم مادي در صحنه ز ها بروزخرافات به عنوان پرستش بت
 ملل غرب پديدار گردد.

مگر ميان  بشريت در عصر آشفته و دنياي پر آشوب کنوني نياز شديد به اسالم دارد، تا
الکت برهاند هديده را از ورطه علم و دين صلح و صفايي برقرار سازد، و بتواند اين بشر رنج

 تياج به علم و احتياج به خدا منافاتي نيست.و به او ثابت کند که ميان اح
اي روح پليد بشريت دنياي کنوني نياز شديد به اسالم دارد، تا گريبانش را از چنگ بقاي
از يونانيان به  يوناني برهاند؛ اين روح پليد همان روحي است که اروپا بوسيله امپراطوري روم

 ارث برده است.
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وار ساخته يان را بر اساس جنگ و کين و عناد استاين روح پليد رابطه ميان بشر و خدا
گردد، است. به عقيده ايشان هر سّري از اسرار معرفت و هر خيري که نصيب بشريت مي

يده فاسد موضوعي است که به قهر و غلبه بر خدايان انتزاع شده است . به مقتضاي اين عق
يک قسم  ودر برابر خدايان است که ملل غرب، هر اکتشاف علمي را يک نوع پيروزي و غلبه 

 دانند.تشّفي و انتقام از ايشان مي
اتي بروز اين روح پليد هنوز در هوش نهان اروپاييان قرار گرفته است و در طي تعبير

« آوردنگ ميچعلم اسرار را به »يا عبارت « پيروزي انسان بر طبيعت»کند؛ از جمله عبارت مي
ا به خضوع در و فرهنگ يوناني معتقدند عجز بشر او ر و امثال اين عبارتها است. وارثان فکر

شود يک درجه مقام او کند. بنابراين هر اکتشاف علمي که نصيب بشر ميبرابر خدا وادار مي
د و هبوط تا آورد، و اين صعورا باال برده و به همان نسبت يک درجه مقام خدا را پايين مي

 واقف شود.آن زمان ادامه دارد که علم به همگي اسرار 
ز گمراهي نجات بشريت دنياي کنوني احتياج شديد و نياز مبرم به اسالم دارد تا مگر او را ا

ا طعم مهر و بدهد، و آرامش و سکون و اطمينان را بر روح و قلبش باز گرداند و مذاق جانش را 
ري که گردد و هر خيمحبت الهي برخوردار سازد، و به او بفهماند که هر سّري که مکشوف مي

 است. شود ، عطايي است که خدا از سر بخشندگي و بنده نوازي کرامت فرمودهنصيب بشر مي

يروان خود رهاند، چرا پممکن است اعتراض کنند که اگر اسالم بشر را از قيد و بند مي
مکند رهايي فشارند و خونشان را ميرا از ستم جباراني که بنام اسالم گلوي خلق را مي

 يات جريان دارد؟شديدترين تعّدرا در بعضي ممالک اسالمينبخشيده ؟ چ
ز لفظ ججواب اين سؤال چنين است که اسالم در اين ممالک حکومتي ندارد و ايشان   

 ْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلِئكَ َوَمن لَّْم يَ  »فرمايد اي ندارند ، چنان که خداوند متعال مياز اسالم بهره

کنند، ايشان کافرانند. پس يعني کساني که بر طبق احکام منزله الهي حکم نمي«:  ونَ ُهُم اْلَكاِفرُ 
 .فرما است، اساسًا اجتماعي اسالمي نيستدر اجتماعي که قوانين غير اسالمي حکم

شود، اسالمي نيست شود و درباره آن سخن گفته ميمسلمًا اسالمي که به آن دعوت مي 
 ي ـن با همگاند. زيرا آنان تحت اين عنوارا بدان نسبت دادهود ـه بعضي از حّکام شرق خـک

بندند، و حتي قوانين الهي مخالفت کرده و گاهي در حکومت خود قوانين اروپا را بکار مي
دل و عدهند، که در هيچ يک از اين دو صورت خرافات عهد جاهليت را مالک عمل قرار مي

 دارند.داد را منظور نمي
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اضر شود، اسالمي است که عالئم آن به حداقل در عصر حدعوت مياسالمي که به آن 
ا از صفحه يپديدار گشته است که اگر بياري حق تقويت يابد ، جباران را تابع خود کرده و 

 حيات براندازد.
سالم اسراسر عالم اسالمي جّباري وجود نخواهد داشت . زيرا ديگر در اين وقت در 

و به  ار نيست، و در آن احدي قادر نيست به هواي نفسواقعي با جباري و جباران سازگ
 خواهش دل بر خلق حکومت کند.

اشت ددر آن روزگار که اسالم زمام امور را بدست گيرد، هيچ حاکمي قدرت نخواهد 
راد مسلمان در مال اي برابر با بهره ساير افکه جز احکام الهي را اجرا و تنفيذ کند، و جز بهره

 و مدني داشته باشد. و در حقوق اجتماعي
آگاه »فرمايد: حضرت علي عليه السالم که بهترين و بارزترين نمونه حاکم اسالم است، مي

وين اکتفا کرده باشيد که امام شما از دنياي شما به دو جامه، و از طعام هايش به دو قرص نان ج
و چون نان  دل نشود اي باشد آزردهاست، تا اگر در دورترين نقاط کشور اسالمي فقيري و گرسنه

 «.اش برابر با سفره حاکم و زمامدار اسالم گرددجوين را برخوان خويش نهد، سفره

خل در امان در آن روز که اسالم بر خلق حکومت کند، نه تنها مسلمين از ستم جباران دا
بد تثمار براي اخواهند شد، بلکه از جور و ستم اجانب نيز آسوده خواهند ماند و استعمار و اس

 از صفحه حيات رخت برخواهد بست.
ر است و بوده ، و از قبول ذلت استعمار سخت بيزا اسالم دين عزت و افتخار و آزادي

نابراين پيروان وليت بزرگي را در پيشگاه الهي قائل است؛ بؤبراي پذيرفتن خواري و زبوني، مس
 خود را موظف و مکلف بسازد که با ستمکاران مقاومت و مبارزه کنند.

ت هاي وزنه ترازوي تاريخ است، و در تحوالترين سنگعالم اسالم يکي از سنگين
هفتم تا آغاز قرن  سياسي و فرهنگي اثر مهم و غير قابل انکار دارد . اين اثر مهم از اوائل قرن

ا تحمل نوزدهم ميالدي يعني در حدود هزار و دويست سال استمرار داشته، و امروز هم ب
بر آن  و مصائب طاقت فرسا و با عوامل فساد که با شدت هر چه تمامترها و شدايد محنت

 آورند،  باز قدرت حيات خود را حفظ کرده است.هجوم مي
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 121گفتار 

 
دنياي امروز به دو دسته بزرگ تقسيم شده، در يک طرف دسته  -اميال در اسارت

 داري و در طرف ديگر دسته کمونيسم قرار گرفته است.سرمايه
نقاط  ودو مجموعه بشري براي برقرار کردن نفوذ و اشغال معادن و مخازن ثروت  اين

دو دسته  حساس با يکديگر در نزاع دائم و رقابت مستمرند ، ولي در حقيقت هر يک از اين
آورند  حقوق مسلمانان ، و آنچه را که اين دو دسته در حساب نميعندبا اسالم در جدال و نزا

 است.
 اه عالم اسالمي، قدرت و شخصيت گذشته خود را به چنگ آورد،شک نيست که هرگ

واهد رفت، خکند از ميان اين نزاع و جدال عظيمي که جهان را به خرابي و ويراني تهديد مي
ي را و جبهه ديگري در ميان جبهه ها بوجود خواهد آمد که شاهنگ ترازوي نيروي جهان

عارضه ي چپ و راست ديگر تاب مقاومت مدر اين مقام است که نيروها بدست خواهد گرفت.
 و مبارزه با اسالم را نخواهند داشت.

را تنها به اين مناسبت مسلم است که جهان کنوني احتياج به پيروزي اسالم دارد؛ زي
هاي پياپي آسوده و تواند جهان را از ترس و پريشاني دائم و جنگپيروزي اسالم است که مي

 فارغ سازد.
فزون شهوات پايان و روز ااج جهان کنوني به تعاليم اسالمي، قدرت بيديگر از علل احتي

روي خالصي است، چنان که اروپاي امروز در گرداب عميق شهوات پليد حيواني فرو رفته و ني
 از آنرا ندارد.

رب در علم اروپا و غرب ترقي و تقدم يافته، البته ترقي اروپا و غ« علم»گويند در مي
علمي بهره  ولي نکته جالب توجه اين است که بشريت از اين ترقي و تقدمقابل انکار نيست. 

رقي واقعي گاه ممکن نيست بشريت با اسارت شهوات، راه تو نصيبي شايسته نبرده، زيرا هيچ
 را بپيمايد.

اکتشافات علمي و اختراعات صنعتي اروپا و غرب بعضي از مردم کوته بين را شيفته و 
عده هواپيماهاي سبک پرواز و بمب اتمي و راديو و تلويزيون و امثال مفتون خود ساخته، اين 
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اند. ولي جاي ترديد نيست که اين ميزان و مقياس آنها را ميزان و مقياس ترقي و تقدم پنداشته
 بسيار ناقص و نارسا است . 

فس و نميزان صحيح و خطا ناپذير در ترقي، آن قدرت و تسلطي است که انسان به هواي 
يم ديد که هاي دل داشته باشد . اگر وقتي با اين ميزان ارزش بشريت را بسنجيم، خواهشخواه

 بشر تا کجا سقوط و هبوط کرده است.

ت که اديان بايد در نظر داشت که اين ميزان و مقياسي که به آن اشاره شد، موضوعي نيس
ست که نظام اميزاني  و علم اخالق آن را بدون مبناي واقعي وضع کرده باشند، بلکه اين تنها

ياهي آن را دقيق طبيعت، وزن و ارزش اقوام و ملل گذشته را با آن تعيين کرده و صورت و س
 در صفحات تاريخ ثبت و ضبط کرده است.

تراني، به همين دليل است که قوم و ملتي يافت نخواهد شد که در عين آلودگي و شهو
 برداشته باشد. و اصالح و خير بشريت گامينيرومند و پايدار مانده و در راه ترقي و تقدم 

اخت سهم شکست و روم را نابود کدام علت بود که مجد و عظمت تاريخي يونان را در
 و دولت ساساني را بدست زوال و فنا سپرد؟

ر آيد و دکدام علت بود که سبب شد فرانسه در جنگ جهاني اخير در اولين ضربه بزانو 
 ز دست بدهد؟عظمت و مجد تاريخي خود را ا

و کاست، و آيا جز اين بود که افراط در شهوات حيواني، نيروي مادي و معنوي او را فر
د و شکوه دون همتي را به جايي رسانيد که شرف و حيثيت خود را از دست داد و آبرو و مج

 تاريخي خود را فداي کاباره ها و مراکز فسق و فجور کرد؟
ند اسالم، ي معارضه با ادله قوي و براهين نيرومممکن است مردم مغّفل و شهوتران برا

که در  کشور و ملت آمريکا را مستند خود قرار دهند و بگويند کشور و ملت آمريکا است
ت قدرت بحبوحه شهوتراني و زندگي حيواني، باز نيروي سرشار خود را حفظ کرده و از جه

 سياسي و صنعتي در رأس اقوام و ملل جهان قرار گرفته است.
واب اين شبهه اين است، قدرت و نيرويي که آمريکا در اختيار دارد، مربوط به وضع ج

حاضر آن کشور نيست، بلکه مربوط به دسترنج و زحمت مردان صابر و فعال مانند توماس 
برد اديسون است، که روزهاي متوالي در آزمايشگاه خود مانند زاهدي صومعه نشين بسر مي

د پاره نان خشک و چند جرعه آب، به مطالعات علمي و تجربيات و با اکتفا و قناعت به چن
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اختيار صنعتي خود اشتغال داشت؛ حتي در شب عروسي از مجلس جشن خود فرار کرد، و بي
 وار به آزمايشگاه خود داخل شد و به تحقيقات علمي و صنعتي خود ادامه داد.و ديوانه

ه درجه بکا را پايه گذاري کرده و آري اين مردان صابر و فعال، قدرت و نيروي آمري
 کشفيات و اختراعات ارتقا دارند. 

 يعني آمريکا ولي اين توليد و تثمير عظيم و سرشار امريکا مربوط به توليدات مادي است.
ت و معاني با وجود ثروت فراوان و قدرت و نيروي عظيمي که دارد ، در عالم معارف و فضيل

 ي ندارد.عاليه انساني، توليدات قابل ذکر
کي دقت و ها، مجال اين امور را از وي سلب کرده،  و اندها و هوسرانيزيرا شهوتراني

طح اخالقي سمطالعه در طرز رفتار ملت آمريکا با سياهپوستان آن سرزمين، براي نشان دادن 
 و طرز روحيه آمريکايي کافي است.

ولناک هدره وحشتزا و دليل بارز ديگر اين که هيچ قومي از رهگذر سقوط و هبوط در 
 شهوات، به ترقي واقعي نخواهد رسيد.

دارد، اسالمي بنابراين جهان کنوني مانند هزار و سيصد سال قبل احتياج به اسالم و دعوت
بردن سطح  تا او را از قيد و بند شهوات برهاند و نيروي سرشار و عظيمش را در راه باال

ي مستعد و دل او را براي اخذ کماالت انسانزندگي روحي و انجام اعمال خير بکار برد، 
 گرداند.

الي بين، چنين معتقد شوند که رسيدن به آن مقصد عممکن است بعضي از مردم کوته
تواند ي دارد نميهايي که از نظر غرائز و رذايل اخالقآرزويي ببيش نيست، زيرا بشر با گرفتاري

 به اوج و قله آن هدف رسد.
توان ياي نشان داده است که مجامعه انسانيت در طي تجربه جواب اين که مدتها پيش

ه عمل بر آن اوج و قله و ارتفاع صعود نمود، زيرا امري که يکبار صورت گرفت و جامع
 تواند واقع شود.پوشيد، بار ديگر نيز مي

بشريت در روزگار قبل از اسالم در پرتگاهي نظير اين پرتگاه کنوني سقوط کرده بود و 
برد . امپراطوري روم و ساسانيان نيز غرق ضع کنوني در شهوتراني و هوسراني بسر ميمانند و

در شهوتراني و هرج و مرج و سقوط اخالقي، مانند هرج و مرج و سقوط اخالقي که امروز 
داري رايج است، واقع شده بود. با وجود اين، اسالم همه در کشورهاي کمونيستي و سرمايه

رد و زندگي فاسد و منحط آن عصر را به زندگي عالي و توأم با فضيلت اين مفاسد را اصالح ک
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تبديل نموده ، و انسانيت را چه در شرق و چه در غرب در راه ترقي و تقدم فکري و روحي 
 پيش برد.
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 فهرست آيات

 
 

  صفحه سوره/آيه متن آيه
 

 48،265  6بقره/                      ُيْؤِمُنوَن     اَل ُتنِذْرُهْم َلْم َأمْ  َأَأنَذْرَتُهْم َعَلْيِهْم َسَواٌء َكَفُروْا الَِّذيَن ِإنَّ

 265 7بقره/   عِظيٌم     َعَذاٌب َوَلُهْم ِغَشاَوٌة َأْبَصاِرِهْم َوَعَلى َسْمِعِهمْ  َوَعَلى ُقُلوِبهْم َعَلى الّلُه َخَتمَ 

 257 10بقره/                                                    َمَرضًا...    الّلُه َفَزاَدُهُم مََّرٌض ُقُلوِبِهم ِفي

 75 18بقره/     َيْرِجُعوَن                                                           اَل َفُهْم ُعْمٌي ُبْكٌم ُصمٌّ

 218 44بقره/              َتْعِقُلوَن    َأَفاَل اْلِكَتابَ  َتْتُلوَن َوَأنُتمْ  َأنُفَسُكْم َوَتنَسْوَن ِباْلِبر  النَّاَس َأَتْأُمُروَن

 196 218بقره/    ... َرْحَمَت َيْرُجوَن ُأْوَلـِئَك الّلِه َسِبيِل ِفي َوَجاَهُدواْ  َهاَجُروْا َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ِانَّ

 211 237بقره/                               ِللتَّْقوى...      َاْقَرُب َتْعُفوا َاْن َقْبِل ... َو ِمن َطلَّْقُتُموُهنَّ َوِإن

 100،291 286بقره/                     اْكَتَسَبْت...    َما َوَعَلْيَها َكَسَبْت َما َلَها ُوْسَعَها ِإالَّ َنْفًسا الّلُه ُيَكل ُف اَل

 109 9آل عمران/                     اْلِميَعاَد     ُيْخِلُف اَل الّلَه يِه ِإنَِّف َرْيَب الَّ النَّاِس ِلَيْوم  َجاِمُع ِإنََّك َربََّنا

 119 139آل عمران/                                   مُّْؤِمِنيَن     ُكنُتم ِإْن اأَلْعَلْوَن َوَأنُتُم َتْحَزُنوا َواَل َتِهُنوا َواَل

 212 159آل عمران/     َحْوِلَك...    ِمْن اَلنَفضُّوْا اْلَقْلِب َغِليَظ َفظًّا ُكنَت ْم َوَلْوَلهُ  ِلنَت الّلِه م َن َرْحَمة  َفِبَما

 250 32نساء/                                       َبْعض ...     َعَلى َبْعَضُكْم ِبِه الّلُه َفضََّل َما َتَتَمنَّْوْا َواَل

 121 36نساء/               َفُخوًرا    ُمْخَتااًل َكاَن َمن ُيِحبُّ الَ  الّلَه ِبِه ... ِإنَّ ُتْشِرُكوْا َواَل الّلَه َواْعُبُدوْا

 77 104نساء/                   ...          َيْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َتْأَلُموَن َتُكوُنوْا ِإن اْلَقْوِم اْبِتَغاء ِفي َتِهُنوْا َواَل

 318 44مائده/              اْلَكاِفُروَن      ُهُم َفُأْوَلِئكَ  الّلُه َأنَزَل ِبَما َيْحُكم لَّْم اَة ... َوَمنالتَّْوَر َأنَزْلَنا ِإنَّا

 291 87مائده/                            اْلُمْعَتِديَن      ُيِحبُّ ال...َطيَِّباِت ُتَحرُِّموا ال آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا

 19 2مائده/            ....     َوالتَّْقَوى اْلبر  َعَلى َوَتَعاَوُنوْا... الّلِه َشَعآِئَر ُتِحلُّوْا اَل آَمُنوْا لَِّذيَنا َأيَُّها َيا

 111 54مائده/     الِئم      َلْوَمَة َيَخاُفوَن َوَلا اللَِّه َسِبيِل ِفي َيْرَتدَّ ... ُيَجاِهُدوَن َمن آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا

 225 53انعام/               َبْيِننا...      ِمْن َعَلْيِهْم الُل َمنَّ َاهـُؤالء ل َيُقولوْا ِبَبْعض  َبْعَضُهم َفَتنَّا َوَكَذِلَك

 201 79انعام/  اْلُمْشِرِكيَن     ِمنَ  َأَنْا َما َو َحِنيًفا َواأَلْرَض السََّماَواِت َفَطَر ِللَِّذي َوْجِهَي َوجَّْهُت ِإنِّي

 25                           153انعام/                                       ...  السُُّبَل َتتَِّبُعوْا َواَل َفاتَِّبُعوُه ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َهَذا َوَأنَّ
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 37 32  عراف/ ا                               ِلِعَباِدِه ...                     َأْخَرَج ِتيَ الَّ  الّلِه ِزيَنَة َحرَّمَ  َمْن ُقْل

 191 99اعراف/                               اْلَخاِسُروَن     اْلَقْوُم ِإالَّ  الّلِه َمْكَر َيْأَمنُ  َفاَل الّلِه َمْكَر َأَفَأِمُنوْا

 76،167،260     179اعراف/              اْلَغاِفُلوَن    ُهُم ـِئَكَأَضلُّ ُأْولَ  ُهْم َبلْ  َكاأَلْنَعاِم ...ُأْوَلـِئَك ِلَجَهنََّم َذَرْأَنا َوَلَقْد

 193 154اعراف/          يْرَهُبوَن      ِلَربِِّهْم لِّلَِّذيَنُهْم َوَرْحَمٌة ... ُهًدي  اْلَغَضُب مُّوَسى َعن َسَكَت َوَلمَّا

 244،211 199اعراف/                                         َن    اْلَجاِهِلي َعنِ  َوَأْعِرْض ِباْلُعْرِف َوْأُمْر اْلَعْفَو ُخِذ

 200 38توبه/             َقليٌل      ِإاّل ْاآلِخَرِة ِفي ... ْاأَلْرِض ِإَلى اّثاَقْلُتْم... َلُكمْ  ما آَمُنوا الَّذيَن َأيَُّها يا

 160 62يونس/                                      َيْحَزُنوَن     مْ ُه َواَل َعَلْيِهمْ  َخْوٌف اَل الّلِه َأْوِلَياء ِإنَّ َأال

 28 28رعد/  الُقُلوُب                      َتطَمِئُن ِبِذکِرالِل َاال الّلِه ِبِذْكِر ُقُلوُبُهم َوَتْطَمِئنُّ آَمُنوْا الَِّذيَن

 165،123،43 29حجر/                                  َساِجِديَن     َلُه َفَقُعواْ  رُّوِحي ِمن ِفيِه َوَنَفْخُت َسوَّْيُتُه ََِإَذا

 166 30حجر/                                                           َأْجَمُعوَن     ُكلُُّهْم اْلَمَلاِئَكُة َفَسَجدَ 

 223 23نحل/                 اْلُمْسَتْكِبِريَن    ُيِحبُّ اَل ِإنَُّهُيْعِلُنوَن  َوَما ُيِسرُّوَن َما َيْعَلُم الّلَه َأنَّ َجَرَم اَل

 223 29نحل/                              اْلُمَتَكبِّريَن  َمْثَوى َفَلِبْئَس ِفَيها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  َأْبَواَب َفاْدُخُلوا

 19 90نحل/                                                                       َواإِلْحَساِن ِباْلَعْدِل َيْأُمُر الّلَه نَّإ 

 285 125نحل/                                      اْلَحَسَنِة...    َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َرب َك َسِبيِل ِإِلى ُاْدُع

 123 70اسراء/                                                                      آَدَم...     َبِني َكرَّْمَنا َوَلَقْد

 75 72اسراء/                      َسِبيًلا        َأْعَمى َوَأَضلُّ اآلِخَرِة ِفي َفُهَو َأْعَمى َهـِذِه ِفي َكاَن َوَمن

 74 54کهف/ َجَداًل                       َشْيء  َرَأْكَث اْلِإنَساُن ...َكانَ  ِللنَّاِس اْلُقْرآِن َهَذا ِفي َصرَّْفَنا َوَلَقْد

 104 95مريم/                                                                         َفْردًا اْلِقياَمِه َيْوَم آتيِه ُکلُُّهْم َو

 285 44و43طه/                  َيْخَشى      َأْو َيَتَذكَُّر َعلَُّهلَّ لَّي ًنا َقْوًلا َلُه َفُقوَلا َطَغى ِإنَُّه ِفْرَعْوَن ِإَلى اْذَهَبا

 73 37انبياء/     َعَجل ...                                                                  ِمْن اْلِإنَسانُ  ُخِلَق

 118 87انبياء/                       الظَّاِلِميَن     ِمَن ُکْنُت ِإن ي ُمَغاِضًبا ... ُسْبَحاَنَک ذََّهَب ِإذ النُّوِن َوَذا

 123 14مومنون/                                   اْلَخاِلِقيَن     َاْحَسُناللَّهُ  َعَلَقًة ... َفَتَباَرَك النُّْطَفَة َخَلْقَنا ُثمَّ

 222 53مومنون/                               َفِرُحوَن     ْمَلَديهِ  ِبَما ِحْزِب کلُّ ُزُبرًا َبْينُهْم َأْمَرُهم َفَتَقطُعوا

 86 96مومنون/               السَّي َئَة...                                                  َأْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي اْدَفْع

 41 115مومنون/  ُتْرَجُعوَن                                       َلا ِإَلْيَنا َوَأنَُّكْم َعَبًثا َخَلْقَناُكمْ  َأنََّما َأَفَحِسْبُتْم

 211                             22نور/               رَِّحيٌم     َغُفوٌر َواللَُّه َلُكْم اللَُّه َيْغِفَر َأن ُتِحبُّوَن َأَلا ... اْلَفْضِل ُأْوُلوا َيْأَتِل َوَلا

 277 35نور/                                                           َواْلَأْرِض ...      اتِ السََّماَو ُنوُر اللَُّه

 166 16فرقان/                                                                       فيها...     َيشاُووَن َما َلُهْم

 312 52فرقان/                                                َكِبيًرا   اًداِجَه ِبِه َوَجاِهْدُهم اْلَكاِفِريَن ُتِطِع َفَلا

 312                     89و88شعراء/                                   َسليم      ِبَقْلب  اللَّهَ  َاَتى َمْن ِااّل َوالَبُنوَن ماٌل َيْنَفُع ال َيْوَم
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 224                         215عراء/ش                                           اْلُمْؤِمِنيَن     ِمَن اتََّبَعَك ِلَمِن َجَناَحَك ْضَواْخِف

 180 14مل/ن                                                        أنُفُسُهم...   اسَتْيَقَنْتها و بها َجَحُدوا َو

 121 83قصص/            َفَساًدا...     َلاَو اْلَأْرِض ِفي ُعُلوًّا ُيِريُدوَن َلا ِللَِّذيَن َنْجَعُلَها اْلآِخَرُة الدَّاُر ِتْلَك

 270،198 69/عنکبوت                         ِنيَن     اْلُمْحسِ  َلَمَع اللََّه َوِإنَّ ُسُبَلَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ 

 164 52روم/                      ِريَن    ُمْدِب َولَّْوا ِإَذا الدَُّعاَء الصُّمَّ ُتْسِمُع َواَل اْلَمْوَتى ُتْسِمُع اَل َفِإنََّك

 220                         8و7سجده/               ِهين      َم ماء  ِمْن ُسالَلة  ِمْن َنْسَلُه َجَعَل ُثمَّ ِطين  ِمْن اْلِإْنسانَِِ َخْلَق َبَدَأ َو

 73 72احزاب/                  ُهواًل     جَ  َظُلوًما َكاَن َواْلَأْرِض...ِإنَُّه السََّماَواِت َعَلى اْلَأَماَنَة َعَرْضَنا ِإنَّا

 193،192 28فاطر/                ْلُعَلَماء...    ا ِهِعَباِد ِمْن اللََّه َيْخَشى َواْلَأْنَعاِم ... ِإنََّما َوالدََّواب  النَّاِس َوِمَن

 48 8يس/                              مُّْقَمُحوَن َفُهم اأَلْذَقاِن ِإَلى َفِهيَ  َأْغاَلًلا َأْعَناِقِهْم ِفي َجَعْلَنا ِإنَّا

 48 9ُيْبِصُروَن              يس/ الَ  ْمَفهُ  َناُهْمَفَأْغَشيْ  َسدًّا َخْلِفِهْم َوِمْن َسدًّا َأْيِديِهْم َبْيِن ِمن َوَجَعْلَنا

 325،265،48 10س/ي                             ُيْؤِمُنوَن                 الَ  ُتنِذْرُهْم َلْم َأْم َأَأنَذْرَتُهْم َعَلْيِهْم َسَواٌء

 49 11يس/ َكِريم             َوَأْجر  ْغِفَرة ِبَم َفَبش ْرُه ِبِباْلَغيْ  الرَّْحَمن َوَخِشيَ  الذ ْكَر اتََّبَع َمِن ُتنِذُر ِإنََّما

 225 15س/ي                                                               ِمْثُلَنا...      َبَشٌر ِإلَّا َأْنُتْم َما َقاُلوا

 82 18س/ي                                              ِبُكْم...                             َتَطيَّْرَنا ِإنَّا َقاُلوا

 82 19س/ي                       ُذك ْرُتم...                                       َأِئن َمَعُكْم َطاِئُرُكْم َقاُلوا

 190 68س/ي                                              َيْعِقُلوَن     َأَفَلا اْلَخْلِق ِفي ُنَنك ْسُه ُنَعم ْرُه َمْن َو

 25 83و82ص/                               َناْلُمْخَلِصي ِمْنُهُم ِعَباَدَك ِإلَّا َأْجَمِعيَن َلُأْغِوَينَُّهمْ  َفِبِعزَِّتَك َقاَل

 195 16مر/ز                              اَده...ِعَب ِبِه اللَُّه ُيَخو ُف النَّاِر ... َذِلَك م نَ  ُظَلٌل َفْوِقِهمْ  م ن َلُهم

 194 53زمر/                      ...لَِّهال رَّْحَمِة ِمن َتْقَنُطوا َلا َأنُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذيَن ِعَباِدَي َيا ُقْل

 223 35غافر/      َجّبار       َتَكّبر مُ  َقْلِب ّلُك َعلى الّلُه َيْطَبُع اللَِّه ... َكذِلَك آَياتِ  ِفي ُيَجاِدُلونَ  الَِّذيَن

 298 39غافر/                         َقَراِر     اْل َداُر ِهَي اآلِخَرَة َوِإنَّ َمَتاٌع الدُّْنَيا اْلَحَياُة َهِذِه َقْوِم ِإنََّما َيا

 225 60غافر/             اِخِريَن    َد َجَهنََّم َيْدُخُلوَنسَ ... الَِّذيَن َلُكْم ِإنَّ َأْسَتِجْب اْدُعوِني َربُُّكُم َوَقاَل

 195 5شوري/            اْلَأْرِض...     ِفي ِلَمْن َيْسَتْغِفُروَن َو َربِِّهْم ... ِبَحْمِد  َيَتَفطَّْرَن السََّماَواُت َتَكاُد

 244 40وري/ش                          .  الّلِه.. َعلَي َأْجُرُهَف َأْصَلَح َو َعفي م ْثُلَها َفَمْن َسي َئٌة َسي َئة  َوَجَزاء

 180 23زخرف/              ُمْقَتُدوَن   آثاِرِهْم َعلى ِإنَّا َو ُأمَّة  َعلى آباَءنا َوَجْدنا َأْرَسْلَنا... ِإنَّا َما َوَكَذِلَك

 27 36خرف/ز                          َقِريٌن      َلُه َفُهَو اَشْيَطاًن َلُه ُنَقي ْض الرَّْحَمنِ  ِذْكِر َعن َيْعُش َوَمن

 123 13اثيه/ج                                        اْلَأْرِض ...     ِفي َوَما السََّماَواِت ِفي مَّا َلُكْم َوَسخََّر

 76 24حمد/م                                            َأْقَفاُلَها        ُقُلوب  َعَلى اْم اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن أَأَفَلا

 203 12فتح/               ُبوًرا     ْوًماَق َوُکْنُتْم السَّوِء َظنَّ ... َظَنْنُتْم  الرَُّسوُل َينَقِلَب لَّن َأن َظَننُتْم َبْل

 203                          6حجرات/                              ...ُتِصيُبوا َأن ُنواَفَتَبيَّ  ِبَنَبأ  َفاِسٌق َجاءُكْم ِإن آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا
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 صفحه                        سوره/آيه         متن آيه

 237،204 12حجرات/             يمرَّحِ  َتوَّاٌب اللََّه نَِّإ اللََّه َواتَُّقوا ...الظَّن  م َن َكِثيًرا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا

 116 13حجرات/           َأْتَقاُكْم      اللَِّه َدِعنْ  َأْكَرَمُكْم َوُأنَثى ... ِإنَّ َذَكر  م ن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاُس َأيَُّها َيا

 180 14حجرات/          اْلِإيَماُن...    ْدُخِليَ  مَّاَوَل َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكن ُتْؤِمُنوا لَّْم ُقل آَمنَّا اْلَأْعَراُب َقاَلِت

 165 16/ق                             اْلَوِريِد     َحْبِل ِمْن ِإَلْيِه َأْقَرُب اْلِإنَساَن ... َوَنْحُن َخَلْقَنا َوَلَقْد

 32 39جم/ن                               َسَعى                                  َما ِإلَّا ِلْلِإنَساِن لَّْيَس َوَأن

 193 46حمان/ر                                                              َجنََّتاِن     َرب ِه َمَقاَم َخاَف َوِلَمْن

 298 20حديد/              اْلُغُروِر    َمَتاُع لَّاِإ الدُّْنَيا اْلَحَياُة َوَلْهٌو ... َوَما َلِعٌب الدُّْنَيا اْلَحَياُة َأنََّما اْعَلُموا

 251 21ديد/ح                                                         رَّبُِّکْم ...      مِّن َمْغِفَرة  ِإَلي َساِبُقوا

 310 25حديد/     ِباْلِقْسِط...  النَّاُس ِلَيُقوَم َناَواْلِميَز اْلِكَتابَ  َمَعُهُم َوَأنَزْلَنا ِباْلَبي َناِت ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا َلَقْد

 40 19شر/ح                        َأنُفَسُهْم ...                  َفَأنَساُهْم اللََّه َنُسوا َكالَِّذيَن َتُكوُنوا َوَلا

 72 2جمعه/     َة...                 َواْلِحْكَم اْلِكَتابَ  َوُيَعل ُمُهُم ... َرُسوًلا اْلُأم ي يَن ِفي َبَعَث الَِّذي ُهَو

 75 3نافقون/م                          ُقُلوِبِهْم...                  َعَلى َفُطِبَع َكَفُروا ُثمَّ آَمُنوا ِبَأنَُّهْم َذِلكَ 

 197 8نافقون/م                           .    ِنيَن..ِلْلُمْؤِم َو ِلَرُسوِلِه َو اْلِعزَّةُ  ِللَِّه رََّجْعَنا ... َو َلِئن َيُقوُلوَن

 213 4لم/ق                                                                  َعِظيم     ُخُلق  َلَعلي ِإنَّک َو

 246 13تا11قلم/                          يم    نِ َز ذََِٰلَك َبْعدَ  ُعُتلٍّ َأِثيم  ُمْعَتد  ِلْلَخْيِر َمنَّاع  ِبَنِميم  َمشَّاء  َهمَّاز 

 73 19عارج/م               َهُلوعًا                                                         ُخِلَق اْلِإْنسانَ  انَّ

 100 38دثر/م                                                              َرِهيَنٌة     َكَسَبتْ  ِبَما َنْفس  ُكلُّ

 32 35ازعات/ن                  َسَعى                                                 َما اْلِإنَساُن َيَتَذكَُّر َيْوَم

 215 19تا17عبس/                   َرُه     َفَقدَّ َخَلَقُه نُّْطَفة  ِمن َخَلَقُه ء َشىْ  َأى  ِمْن َأْكَفَرُه َمآ اْلِإنَساُن ُقِتَل

 215 22تا20بس/ع                                  َأنَشَرُه      َشآَء ِإَذا ُثمَّ َفَأْقَبَرُه َأَماَتُه ُثمَّ يسََّرُه السَِّبيَل ُثمَّ 

 76 14طففين/م                      َيْكِسُبوَن                            َكاُنوا مَّا ُقُلوِبِهم َعَلى َراَن َبْل َكلَّا

 252 26طففين/م                                       اْلُمَتَناِفُسوَن     َفْلَيَتَناَفِس َذِلَك ِفي ِمْسٌك َو ِخَتاُمُه

 39 28و27جر/ف                               مَّْرِضيًَّة  َراِضَيًة َرب ِك ِإَلى اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس َأيَُّتَها َيا

 38 10لد/ب                       النَّْجَدْيِن                                                       َوَهَدْيَناُه

 51 10و9مس/ش                  َدسَّاَها                                   َمن َخاَب َزكَّاَهاَوَقْد َمن َأْفَلَح َقْد

 196 16و15يل/ل                                             َتَولَّى      َو َکذََّب الَّذي اْلَأْشَقي ِإالَّ ليَهاَيْص ال

 195 5حي/ض                                                         َفَتْرَضى      َربُّكَ  ُيْعِطيَك َوَلَسْوَف

 123 4ين/ت                                                     الَتقويم   ْحَسِناَ في ااِلْنساَن َخَلْقنا َلَقْد

                     292           7و6علق/  اْسَتْغني َراُه َاْن َلَيْطغي االْنساَن َانَّ َکال
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 هرست احاديثف

 

 صفحه             متن حديث           

 92 اللََّجاجَ  يَراَننِ َيُشبُّ اْلَمَلاَمِه ِفي َااِلْفَراُط

 90 آداَبُكمْ  َاْحِسُنوا َو َاْوالَدُكْم َاْكِرُموا

 55 اراْلَأْعَم ِفي َيِزيَداِن َو الد َياَر َيْعُمَراِن اْلُخُلِق ُحْسنَ  َو اْلِبرَّ ِإنَّ

 79 اْلَجَسدَ  َيْهِدُم َاْلُحْزُن

 179 اْلَقَدر َعَلي َغضباُن َاْلَحُسوُد

 179 وحِ الرُّ َحْبُس اْلَحَسُد

 112 اْلَجْهلُ  ُهَو اْلُحْمِق َحياُء َو اْلِعْلُم ُهَو اْلَعْقل َفَحياُء ُحْمق  َحياُء َو َعْقل  َحياُء َحيائانَِِ، َاْلَحياُء

 112    إيماٌن َو إسالٌم َو ُقوٌَّة ِمْنُه َو َضْعٌف َفِمنُه َوجَهينِ  َعلى َالَحياُء

 79 َلُه َعْيَش ال َاْلخاِئُف

 51 ِبالص دقِ  َوالتَّحلّي الُخلِق ُحسُن يَماِناال َرأُس

 55 ُخُلُقه َأَعزَُّه َذِليل   ُربَّ َو ُخُلُقُه َأَذلَُّه َعِزيز  ُربَّ

 95 ِسخاَفِتهِ  ُبْرهاُن َنْفِسِه َعنْ  اْلَعْبِد ِرضاُء

 95 النَّْفسِ  َعنِ  الرِّضا ااُلُموِر َشرُّ

 84 ِشركُ  َالطَِّيَرُة

 84 ِبَحق ّ  ْتَلْيسَ  َالطَِّيَرُه

 53 هاِلکٌ  َفَهذا ِمِهِبِعل تاِرٌکناج  َو عاِلٌم  َفَهذا ِبِعلِمِه آِخٌذ عاِلٌم َرُجٌل َرُجالِن َالُعَلماُء

 91 ِسنينَ  َسْبَع اْلَحرامَ  َو اْلَحالَل ََُمَيَتَعلَّ  َو ِسنيَن َسْبَع اْلِکتاَب َيَتَعلَََُّم َو ِسنيَن َسْبَع َيْلَعبُ  َاْلُغالُم

 52 َجهِلِه ِمن ْسَتِفيُقيَ  َلا الَِّذي اْلَحاِئِر َكاْلَجاِهِل ِعْلِمِه ِبَغْيِر اْلَعاِمَل اْلَعاِلَم َفِإنَّ

 293 َاْدناُکم َعلي َکَفضلي الّثاني َعَلي االول َفْضل

 192 ِفَراِقَك َعَلى ُرَأْصِب ْيفَ َفَك َعَذاِبَك َعَلى َصَبْرُت َربِّي َو َمْواَلَي َو َسيِِّدي َو ِإَلِهي َيا َفَهْبِني

 55 ااَلرَزاقِ  ُکُنوُز ااَلخالِق ِسَعِة ِفي

 54 َمَحاِسِنَها َو   اْلَأْخَلاق ِبَمَكاِرَم  ُبِعْثُت(: ص)اللِ  َرُسوُل َقاَل

 56 ِبها َبَعَثني َعزََّوَجلَّ الَل نََّفِا خالِق ااَل ِبَمکاِرَم َعَليُکم:  آِلِه َو َعَليِه الُل َصلَّي الِل َرُسوُل قاَل
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 صفحه          متن حديث 

 100 َقْدِرِهمَِّتهِ  َعلي الرَُّجِل َقْدُر

 110 ِجدَّهُ  َو َهْزَلُه اْلِكْذَب َيْتُرَك حّتي االيمانَِِ َطْعَم َعْبٌد َيِجُد ال

 217 َحْتَفهُ  ْدَفُعالَيَو َنْفَسُه الَيْرُزُق جيَفٌة َوآِخُرُه ُنْطَفٌة َاوََّلُه َواْلَفْخُر آَدمَ  الْبِن ما

 51 الرِّقِ  َممُلوِک ِمن َاذَُّل الشَّهَوهِ  َمغُلوُب

 98 اْلَمعاِيبُ  َعَلْيِه َظَهَرْت َنْفِسِه َعْن َرِضَى َمْن

 53 الَمطاِلبِ  ِذلَِّه َعن َنزََّهها َنفُسُه َشُرَف َمن

 84 َاْشَركَ  َفَقْد حاَجِتِه َعْن الطَِّيَرُه َرَجْعَتُه َمْن

 95 َعَلْيِه السَّاِخُطوَن َکُثَر َنْفِسِه َعْن َيَرضِ  َمْن

 293 الُموِعَظةُ  الَهِديَُّة ِنعَم َو الَعِطيَُّة ِنعَم

 150 ِبأْعماَلُکم أتُونى َو ِبأْنسابُکم َتْأتُونى ال َو

 78 اْلَجَسدَ  ُيِذيُب َاْلَهمُّ

 78 اْلَهَرمِ  ِنْصُف اْلَهمُّ

 102 مْ آباِئهِ  ِبَصالِح ااَلْطفاُل ُيْحَفُظ
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 164،165،265 :نهييآ

 92:آتش لجاجت
 178آتشکده:

 37،38،41،72،112،113،121،32،33 :آسمان
123،181،184،201،218،287             

 121،18،25،32،48،54،57،64،76،110آفتاب:
208،201،174،167 ،166 ،165،164، ،144 

277،291،308،310،315 
 166،249آدم)ع(:

 175آداب باطني:
 222آراء باطله:

  17،126،127،129،130،226،321،322آزمايش:
 322،321 آزمايشگاه:

 116آفتاب عرفان:
 321،322آمريکا:

 21،45،117،178،195،19 :)ع(ائمه
 174،307ابرار:

 80،184ابر:
 249ابليس:

 225ابوجهل:
 187ابيطالب:

  174،177اتقياء:
 144،274،275،289،294،295اجناس فضايل:
 218احاديث قدسيه:

 90،91: به کودک)فرزند( احترام

 107احترام به پدر و مادر:
 72،88،100،106،140،179،44بيت(: )اهلاخبار

191،193،195،196،208،209،211،212،214، 
226،229،233،239،244،247 

 320،322اختراعات:
 321اديسون:

 133،134اراده آهنين:
 317،318،320اروپا:
 318ان:يياروپا

 63راضي: از خود
 22اسب:

 91،106اسباب بازي:
 268اشراقات باطني:
 37اصالت فطرت:
 277اصول حکمت:

 77،76،39،28، 81، 82، 84 ،121، اضطراب :
155،191،197،219،253،278،280،281،310  

   37 78،  اعتدال:79،114،120،139،141،144، 
  ،146، 150،152،154،161،165،206،207،255 
256 ،266،267،274،275،281،282،286،291، 

       ،303،295،292 

  82 90 103،102،101،100،99 اعتماد به نفس:
105 

 271َاعراض:
 320اکتشافات:
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 17،23،105الهام:
   317، 322امپراطوري روم:

   226،191،111،13  امتحان:
 146،145، 147 امراض نفساني:

   134،133، 232 :افکارامواج 
 علي)ع(             :)ع(اميرالمؤمنين

 258،34، 300 انتحار:
 62،61،60، 70،69،68،67،66،65،64،63 انتقاد:

71 
 38،56،72،128،174،195،202،210:)ع(انبياء

275،277،307،310 
 28،141،157،170،171،172،185،187انس:
193 

 29،33:انسان فطري
 16:انسان محسوس

 16انسان معقول:
 167،264َانعام:

 173انفاس قدسيه:
 13،14،127،128،134نقالب:ا

 24:اوديه وسواس
 244اولواالبصار:
 228اولي االمر :

 128،174،187،202،277،307:)ع(اوصياء
 45،54،56،58،60،61،64،67،71،85اولياء:

89،94،98،103،128،160،174،192،241، 
273،276،279،307 

 307اهل احسان:
 276اهل باطن:

 222اهل بدعت:
 152،163اهل جهل:
 163،174،286،287اهل حق:
 170،171اهل خير:
 307اهل فوز:

 140،157،276اهل معرفت:
 287،307اهل يقين:

 81ايرانيها:
 46:ايالت

 
 ب 

  292،297باران :
 87،91،103:بازي کودک
 15باصره عقلي:

 126باغباني:
 197،236،247،283)ع(:باقر
 315،317:بت

 30،108،315:بت پرستي
 315بت علم:
 79،114،118بدبيني :

 90،109،114:ذرب
 54،184برف:

 168برهان نوراني:
 21،37،64،80،85،138،141،149،153بزرگان:

161،162،174،180،194،208،219،223،224، 
230،233،243،246،250،251،256،267،272، 

284،298،300،301،305،306 
 313بسط خاک:

 87،88بلوغ:
  320بمب اتمي:

 91بنايي:
 263بهائم صفتان:

 40،221،289بيابان:
 115حرفي:بي

 277بيداردالن:
 34،72،73،75،76،77،78،79،80:يبيماري روان

84،85،95،121،122 
 116بينوايان:

 
 پ

 115پرحرفي:
 80،85،109پرونده:
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 78پزشکي:
 80:پزشکان
 88:پسر بچه

 پيامبر)ص(:            رسول اکرم)ص(
   301پير عقل:

 ،14،20،52،62،68،81،84،85(:پيشوايان)پيشوا
105،243 
 رسول اکرم)ص(           (:صپيغمبر )

  104،213،225پيغمبران:
 

 ت
 182تابستان:
 30:تازيانه
 63،68،90،91،111،125،240،298تحقير:

 28:تخليه نفس
 22،26،48،137،145،146،266:)تخيالت(تخيل

272،278،306 
  320 ترازو:

 319ترازوي تاريخ:
 227تراوشهاي فکري:

 60،61،62،159:تغافل
 34،35،96،256رواني: وحي ورتغذيه 
  105،181،182،183،250،309،310تفضل:

 185تفکر صالحين:
 185تفکر مقربين:

 68:تکريم
 25تلبيس:
 34،81،82،141تلقين:

 320تلويزيون:
 111:تمسخر

 135توارث صفات:
 112توحيد مفضل:
 291،292توسعه معاش:

 90،91،92،111،154توهين:
 22،137،163،177،270،272تهذيب اخالق:

 124تيمارستان:
 
 ج

 244ل:يئجبر
 108:جبهه جنگ

 321جنگ جهاني:
 73جنين:

  142،171،172،271جواهر:
 15،17،42،43،126،157،171،265،271جوهر:

303،310 
 265جوهر دل:

 313جهاد اخالقي:
 312جهاد ادبي:
 313جهاد اکبر:

 313جهاد حربي:
 313جهاد قرآني:
 147جهل بسيط:
 48جهل مرکب:

 284جيفه دنيا:
 
  چ

 19،91،301:چاه
 115چاپلوسي:

 315چين:
 
  ح

  131،134حافظه:
 181،182حج:

 240،248:)ص(حديث نبوي
 148حساب و هندسه:

 70)ع(:حسن
 67)ع(:حسن عسکري
 90:حسن معاشرت

 64،179،180،247حسين)ع(:
 109،308حضرت احديت:
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 175حضور قلب:
 126حقايق مجرد:

 106:حقوق ملي اسالمي
 224حقيقت باطني:

 44قت وحداني:حقي
 273حق اليقين:

 20،48،314حکمت:
 112،137،153،243،302،308حيا:

 112حياء عاقالنه:
 112حياء احمقانه:

 20،126،147،160،231261،276،295حيرت:
305،307 
 15،17،44،46،52،76،112،135،143حيوانات:

143،148،162،184،260،269،273،299 
 
  خ

 22،45خاک:
 44خاکي:
 73ختنه:

 315،318خدايان:
 32،315،317،319:خرافات

 287گيري:خرده
 41،284،297،298خواب غفلت:

 28خواطر نفسانيه:
 13،95،96،98،150،177،215:خودپسندي

 56،66خود دوستي:
 228خودستايي:

  122،123خودشناسي:
  73،93،94:خودكشي

 114،115،123خوي اهريمني:
 
  د

 236جسمانيه: داروهاي
 259داروهاي رحماني:

 118معنوي:داروهاي 

 146داغ کردن:
 34،41،46،78،79،81،84،114،122:دانشمندان

126،132،182،192،276 
 115دخانيات:
 88:دختر بچه
 273دّر مکنون:
 182درندگان:

 30،34،82،110،150،151،247دروغ:
 48،128،149،177،195،220،221،232دريا:

300،307 
 56،57،59،65،66،69دگر دوستي:

 146دوا:
 248،240،236،225،223،195،21:  دوزخ

 321دولت ساساني:
 136ديده باطن:

  93ديکتاتور:
 143،182ديوانگان:
 93،207ديوانگي:

 
  ر

 320راديو:
 72،73راز آفرينش:

 17،41،43،180:رباني
 73رحم مادر:

 236رذايل نفسانيه:
 20،21،23،25،38،49،52،53:رسول اکرم)ص(

54،57،58،59،65،68،197،210،212،213،248 
 124ري:رشد فک

 35:رشوه
 85،88)ع(:رضا

 184رعد و برق:
 34،35،73،76،78،79،83،96،259،276روان:

 93،96،102روان کودک:
 84،122،129روانشناس:
 83،122،128،129،130روانشناسي:
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 41،43،44روح الهي:
 41،42روح مجرد:

 35روح ملکوتي:
 121روحيه آمريکايي:

 32،39،75،104،106،185،191،195روزقيامت:
213،221،236،239،241 

 22،181،182،293روزه:
 317،321،322روم:

 12،64،65،87،277رهبري:
 291،314رهبانيت:
 163،263،267،276،305،308رياضت:

 
  ز

 49خبري:زنجير بي
 45زنجير شهوات:

 188:عاليقزنجير 
 93:زودرنج

  285،302،179،215: زهر
 

 س
 248ساحر:

 111سالهاي تحصيلي:
 260ع:سُب

 174،201،232ستاره:
 76،100،104،105سجاد)ع(:

 268،274،282سخا:
 108سرباز:

 269سرور دل:
 320،322داري:سرمايه

 140سعادت نفساني:
 140،263سعادت بدني:

 37،45،138،266،270،271سعادت حقيقي:
272،295 

 140سعادت مدني:
 263سعادت مطلقيه:

 266سعيد مطلق:
 34سکته قلبي:

 22،143سگ:
 30،146سم:

 124سن رواني:
 34:سنين طفوليت

 322سياهپوستان:
 212سيد رسل)ص(:

 18سير واليتي:
 

 ش 
 21،82،120،1582،154،198،199شجاعت:

206،208،209،219،266،274،275،279،287 
 295،296،299،300 

 37شجره طيبه:
  308شجره ملعونه:

 90،91،92،102شخصيت کودک:
 247شرع مطهر:
 112شرم و حيا:

 242شريعت مطهره:
 14،198،288شمشير:

 30،37،81،82،93،94،99،178شوم)شومي(:
212،251،293 

 23،24،25،26،27،28،117شيطان)شياطين(:
120،189،195،200،202،203،215،226،237 

241،248،308،313 
 

 ص
 258صاحبان معرفت:

 258،259صاحبدالن:
 36،51،54،55،58،59،64،66،67،69صادق)ع(:

79،83،112،178،197،208،210،214،236، 
249،291،293 

 184صاعقه:
 69،108صدر اسالم:
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 79،105،258صراط مستقيم:
 274صفات حقاني:
 51،52،54،59،60،96،236صفات حميده:

 278،294صفاي ذهن:
 18ر علميه:صَو

 321نشين:صومعه
 

  ض
 56ضمير آگاه:

 61ضمير باطن:
 61ضمير ظاهر:
 56:ضمير مغفول

 
  ط

 277طاير عقول:
 122،135،139،145طب :

 144طب ابدان:
 80طب جديد:

 139،141طب جسماني:
 139طب نفساني:
 144طب نفوس:

 35:طبع نباتي
 35:طبع حيواني

 230طوفان روحي:
 
  ع

 13،28،44،117،139،140،155:)عارفان(عارف
163،167،174،258،268،269،271،276،295، 

307،322 
 264،266عارف کامل:
 14،15:عالم تکوين

 17:عالم مجردات
 41،200:عالم امر

 285،218 :رباني )علماي(لمعا
 22،50،141،187،190عالم قدس:

 116عجم:
 298:خودآراعجوزه 
 19،31،108،140،152،154،161،169عدالت:

268،274،275،276،285،287،289،303،305، 
306،309،310،314 

 14عدالت اجتماعي:
 78،79،82،114،118:عقده

 78،79،85:عقده روحي
 82:عقده رواني

 115:عقده حقارت
 81،111،116:(عربها)عرب
 54،208عسل:

 195عرصه قيامت:
 40،87،102،123،145،170،201،269عشق:
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 171عشق تام:
 170عشق محمود:
 170عشق مذموم:

 87،88،274،275،281،287،289،295عفت:
299،302،309 

 29،30عقل سليم:
 292عقول سليمه:
 292عقول عاليه:
 165،271علت غايي:
 128،129علم النفس:

 271يمي:علماي ش
 167،168،276،277علم باطني:

 122،128علم روانشناسي:
 272قين:يعلم ال

 122،128علم روانشناسي:
 276،277علم ظاهر:

 122علوم روحي:
 148علوم رياضي:

 35،100،179،198،203،205،217علي)ع(:
 275عوالم باطني:
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 46عوامل ارثي:
 319عهد جاهليت:

 273عين اليقين:
 
  غ

 35،87،88،89:غريزه جنسي
 33،35،40،48،49،85،117،141:غفلت

185،191،219،271،284،287،289،294، 
295،297،301 

  289غوالن:
 275غيور:

 
 ف

 243فاجر:
 81،82،83،84،85فال بد:
 321فرانسه:

 287فردوس برين:
 195،،25،120:(فرشتگانفرشته)

 121فرشته تعليم و تربيت:
 225،285فرعون:

 318فرهنگ يوناني:
 20فريضه عادله:

 56،87،109فطريات:
 181فقها:

 255فالسفه:
 253،254،255فن تربيت:

 129،130،253فن روانشناسي:
 23فيض ملک:

 41فيلسوفان:
 110فيلم عکاسي:

  ق
 38قاضي:

 132قانون سببيت:
 144قانون صناعي:
 91،103:قدرت ابتکار

 269قدرت باطني:
 13،19،25،29،32،37،38،43،،68 قرآن مجيد:

72،73،75،76،86،97،104،109،117،118،121 
218،233،257،291،310،312 

 64قريش:
 75،77،257،258لب سليم:ق

 87،127قوانين طبيعت :
 138،253،263،269قواي باطني:
 275قوه تحريک:

 145قوه جذب:
 231قواي خالقه روح:

 148قوه دفع:
 165قوس نزول:

 28،153قوه عاقله:
 165قوس عروج:

 275قوه عملي:
 289قوه فکر:
 28:لهقوه متخي

 275قوه نظري:
 26،28":قوه واهمه
 131قوه هوش:

 
  ک

 52،55،63،66،106 کاظم)ع(:
 306کالبد عنصري:

 274:وحدتکحل 
 178کرکس:
 14کشتي:
 81کالغ:

 58،320کمونيسم:
 22کنعان:

 34،35،46،315،317کودک)کودکان(:
 50کميل:

 
  گ
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 15:گوش حقيقي
 138گنجهاي مدفون:

 148گندم:
 63گناهان کبيره:

 248،301گرگ:
 
  ل

 17:لدني
 93،94،96،97:لوس

 103:لقمان  
 269،270لذت عقلي: 
 269لذت حسي: 
 
  م

 108مالک اشتر:
 32،122،259ماوراء طبيعت:

 33،48،73،187مبدأ و معاد:
 174متکبران:

 174متواضعان:
 41مجرد:

 18،41،43،145،166مجردات :
 178مجوس:

 54،55محاسن اخالق:
 171،318محبت الهي:

 169يزي:محبت غر
 307محسنين:

 46محيط نامساعد:
 111،125:مدرسه

 222مذاهب فاسده:
 243مذاهب باطله:
 129مراقبت نفس:

 53،87،90،93،94،105،106،109:)مربيان(مربي
126،127،128،129،130،131،134،256 

 157مرگ ارادي:
 157مرگ طبيعي:

 13،32،33،34،43،76،77،155،157،158مرگ:
178،180،187،189،190،196،198،202،207، 

215،217،253،258،259،299،300،302 
 207مرگ ناگهاني:

 13،79،140،144،150،189،207،208مزاج:
272 

 99،100مسؤوليت فردي:
 275مستبصر:

 287،301،305،309مستي:
 30:اتمسکر

 30مشروبات الکلي:
 126مشرق زمين:

 259مطب صاحبدالن:
 32،33،73،77،155،157،181،261:معاد

 155،157معاد نفس:
 35،40،41،49،،69،132،153،166 معرفت:

180،191،193،261،266،271،275،304،307 
316،318 

 163معرفت نفس:
 126مغرب زمين:

 112مفضل:
 263مقام اقصي:

 261مقام تام مطلقيه:
 91مقررات زندگي:

 52،54،55،56،57،58،59مکارم اخالق:
 263مکان اسفل:
 263مکان اعلي:

  117:مکتب توحيد
 52،53،54،55م:مکتب اسال

 56مکتب تربيتي:
 58مکتب کمونيسم:

 79مکتب روانشناسي:
 149مالحان:

 92مالمت و سرزنش:
 20ملکوت اعلي:
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 23،25،27لک:َم
 321ملل گذشته:

 21،28ملکه:
 318ممالک اسالمي:

 251منافسه:
 115منفي بافي:

 175مورچه:
 کاظم)ع(             بن جعفر)ع(:موسي

 285موسي)ع(:
 307موقنين:

 91مهندس ساختمان:
 
 ن

 94نازپرور:
 73ناف:

 89،118،199:نامحرم
 273ناميات:

 14:نبوغ
 81نحوست سيزده:

 123،137،216،217،254نطفه:
 226،313نفس اماره:

 273نفس بهيمي:
 40،272:نفس حيواني
 273:نفس سبعي

 192نفوس قدسيه:
 273نفس ملکي:
 41،43،44،126،261،272،273نفس ناطقه:

 39،78،79،80،81،82،84،85،155نگراني:
 225نمرود:
 116نوابغ:

 287نور معرفت:

 227نوزادان روحي:
 316نيروهاي باطني:

 
 و

 19،38،39،44،163،231وجدان:
 17،222،287،297:وحي

 25،28وساوس شيطانيه:
 23،26،27،189،201،298:وسوسه

 58:وضع اقتصادي
 106،286وفا بعهد:

 102:صالحولد 
 
  ه

 71،95:)ع(هادي
 285:()عهارون

 29،38،72،120،139،193،244،287هدايت:
289،293،297،312،313 

 178هما:
 315هندوستان:

 27،47،97،165،166،232،265،310هوا:
 318هوش نهان:

 15هيولي:
 
  ي

 32،302:ياد مرگ
 117،118يعقوب)ع(:

 22،79،118،301:)ع(يوسف
 298يوسف دل:

 317،318:(يونانيانيوناني)
 321يونان:

117،118يونس)ع(:
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