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پيشگفتار
كتاب حاضر بخـشي از مجموعـه تقريرات استاد فقيـد جناب علـي اللهورديخاني در
طي نيم قرن گذشته است كه در جلسات تربيتي خويش بيان فرمودهاند.
اين گنجـينه ارزشمند از حقايـق عـاليه دين مقـدس اسـالم ،ساليان متمـادي از دسترس
عموم به دور بوده تا اين كه در سالهاي اخير توسط متعلمين ايشان ،تنظيم و به توفيق الهي
براي استفاده شيفتگان مكتب اهل بيت عصمت و طهارت(ع) به زيور طبع آراسته شده به اميد
آن كه مقبول پيشگاه حق واقع گردد.
ضمن سپاس و قـدرداني از زحمات طاقـت فـرساي معظمٌله ،از اين كـه در زمـان
حياتشان اجـازه تدويـن و تنظيم ايـن مجموعـه را يافتـهايم به درگاه الهـي شكرگـزاريم؛ و
پيشاپيش از هرگونه سهو و خطاي احتمالي به هنگام يادداشت برداري يا تنظيم و بازنويسي
مطالب ،پوزش ميطلبيم .اميد است كه خوانندگان محترم باالخص صاحبنظران و اهل فضل
با نظرات عاليه خود ما را در چاپهاي بعدي اين آثار ياري فرمايند.
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گفتار 1
مصلحين الهي و نبوغ فکري -اسرار دروني آدمي از اخالق بيرون او هويداست و اخالق
بيرون ،مظهر اسرار دروني انسان است! بسا که با توجه به صورت ،قضاوت در سيرت کنند.
شهامت در بيان و صداقت در گفتار و جسارت در اظهار مکنونات معنوي نمونه صفاي خانه دل
است و برعکس ريا و مکر و خدعه و مسامحه ،نمونه کدورات طبيعت انسان .هر چه در قلب
ظاهر شود به منزله کليد برق است که فورًا شمع خارج را روشن کند و بارقهاي است که بر
صفحه دل وارد ميشود ،گاهي اين رابطه بيسيم به قدري قوي است که انسان در خلوتگاهي
به تنهايي به سخن گفتن ميپردازد.
عارفان طريق حق صاحب نفوس زکيهاند  ،ايشان همواره مراقب نفس خود هستند که
گرد فتنه و فساد نگردند و از تند خويي خويش جلوگيري کنند .سنن و آداب خوش خلقي و
سازش با افکار عمومي در کشف حقايق و راز امور ،عامل مؤثري است ولي قهرًا صاحبان
فضايل نفسانيه ،محسود اکثر معاصرين هستند .حوادث و انقالب زندگي يک محک امتحان
است تا مقدار قدرت معنوي هر کسي معلوم شود ،حوادث و سوانح ،سرائر انسان را روشن
کنند و زهد و پرهيزکاري ميزان ارزش آدمي است ،قرآن مجيد بشر را باهم برابر دانسته ،اما
پرهيز کاران  ،مقام ايشان نزد پروردگار متعال باالتر است.
زهد و پرهيز کاري ،اعراض از لذايذ دنيوي و شهوات و انصراف از زرق و برق دنيوي
است .حوادث و باليايي که بر مزاج و روح آدمي وارد ميشود غالبًا او را فرسوده و خسته
ميکند؛ مزاج عليل و عقل ناسالم و اراده ضعيف سبب ميشود که ارکان زندگي از هم بگسلد
و قوه مدّبره از تدبير اعضاي بدن عاجز و ناتوان ميماند .محيط جامعه هم محل همين حوادث
و سوانح است ،گاهي به اوج عزت رسيده و زماني در حضيض مذلت و خواري است .وقتي
که ميان امت اختالف طبقاتي از نظر امور مالي و قدرت و مقام ظاهري پديد آمد ،رشته آسايش
اجتماع از هم پاره ميشود.
در اينگونه مواقع قدرتي فوقالعاده بايد پديد آيد که باسياست و تدبير علمي و قدرت
معنوي و کياست فطري ،اين حوادث و سوانح را برطرف نمايد ،پس شروع به اصالحات کرده
و تاريکيهاي مرگ آسا را از پيش چشم مردم زايل کند تا نور اميد از روزنه علم و دانش بر
افق انديشه و افکار بتابد ،مشکالت را در نظر مردم سهل و ساده نشان داده و قلوب را بهم
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گفتار1

نزديک کند و درههاي عميق و فاصلههاي دور را از ميان بردارد و با عدالت اجتماعي قلوب
مردم را به يکديگر پيوند دهد.
اگر مصلحين و منجيان عالم بشريت داراي علم و حيات عقلي نباشند موفق به انجام
مقاصد خويش نخواهند شد ،و اگر علم و دانش ايشان در سطح علم و دانش ديگران باشد،
باز اميد نجات کمتر است .مصلح و پيشوا بايد خاصه در بحران تطور و انقالب داراي نبوغ فکري
و رشد علمي و عقلي بوده و از منبع شديدالقواي غيبي سرچشمه گرفته باشد .آري چنين پيشوا
در صورت تسليم ملت ،ميتواند کشتي نجات بشر را به ساحل موفقيت برساند.
سنت الهي بر اين بوَد که خلقي بيافريند و ايشان را به سوي کمال مطلوب به وسيله
برگزيدگان رهنمايي کند تا همواره قيام به حق کنند  .شرايط موفقيت را نيز آن برگزيدگان
خدا بسط و شرح دادند که از چه راه و با چه وسايل و در چه شرايط قيام کنند تا به هدف
نهايي رسند .قيام از وظايف حتمي کليه افراد بشر است ،خواه آن فرد مطيع باشد يا مُطاع،
برگزيدگان خدا قيام کردهاند و مردم را نيز به قيام دعوت کردهاند و خط سير تکامل را نيز به
ايشان نشان دادهاند.
هر وجودي از بدو خلقت و ظهور خود به سوي کمال مطلوب حرکت ميکند و در
خلقت او يک قوه و استعدادي است که چون بر عالم تکوين و ترکيب قدم گذاشت  ،بدون
وقفه و تأمل به فعليت ميرسد و اصل اين قانون کلي در موجودات ذيشعور است .از فرايض
دين در هر عصر و زمان قيام است ،گاهي به قلم ،گاهي به زبان ،گاهي به شمشير.
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گفتار 2
تکامل عمومي در موجودات -هر موجودي از بدو فطرت براي رسيدن به کمال مطلوب
همواره در حرکت است.اين قانون کلي در موجودات ذيشعور عموميت دارد و ممکن است
در نتيجه حرکات جزيي گاهي در اصطکاک با مانعي مزاحمتي حاصل آيد و آن موجود را
چندي از سير مستقيم خود باز دارد که موجب وقفه او شده ،تا حدي تنزل مقام پيدا کند .اما
در نوع و حرکات کلي هيچ قسم مانعي وجود ندارد و هيچ مانعي را اصطکاک و تماس روي
نميدهد ،زيرا خير و صالح کلي که از منبع فيض رحماني است بر صالح و خير جزيي که به
اختيار موجودات است ،غالب و چيره ميباشد .بنابراين در سير کلي عالم هيچ نوع تعطيل و
وقفه تصور نميشود و هر دسته از افراد موجودات تحت سيطره حرکت کلي قرار گرفتهاند.
هر نوعي از لحاظ مراتب افراد خود داراي دو نقطه يا دو حد است :يکي در طرف پايين
که متصل به فرد عالي نوع سابق است و ديگري در باال که متصل به فرد پايين نوع باالتر.
بنابراين تمام افراد انواع موجودات ،يک سلسله ممتدي را تشکيل ميدهند و اين سلسله در
عالم تکوين از هيولي آغاز ميگردد.
بين کماالت نوع انسان تمايز و تفاوتهاي بيشماري است و ميتوان بين هر فرد و فرد
ديگر امتياز نوعي و جوهري تصور کرد .بين انواع پايين دست انسان اگرچه عده آنها زيادتر
است ،ليکن افراد همنوع چندان تفاوت ندارند ،چنان که در حيوانات پايين دست انسان که
تفاوت بين افراد همنوع کمتر است و در حرکت و حس و عمل آنها چندان تفاوتي نيست،
و تفاوت بيشتر فقط در ضخامت جثه و توانايي جسمي است نه از حيث شعور و ادراک.
در نباتات نيز افراد همنوع کمتر تفاوتي دارند و در جمادات اختالف و تفاوت بين افراد
همنوع کمتر است و تمايز و تفاوت آنها در تقاضا و نظريات بشر است که به يک سنگ قدر
و قيمت بيشتر نهند و بر سنگ ديگر کمتر .در نهاد هر يک از افراد انواع ،از طرف خالق آنها
طبيعت و خواصي است که بر يک سلسله مرتبي واقعند و آثار و خواص خود را در ضمن
افراد براي نظم و مصالح خود و عالم بروز ميدهند.
اين موجودات تکويني با طبايع و خواصي که در نهاد آنها است تمامًا با فصيحترين
بياني از وجود قادر حکيمي حکايت کنند .باصره عقلي و گوش حقيقي الزم است که آن
مصالح و خصوصيات را ببيند و آن نغمات روح افزا و دل آرا را بشنود .افراد نوع انسان،
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اگرچه از بيشتر افراد انواع ديگر کمتر است ولي اختالف بين افراد آن بيشتر است و جهت
اختالف اين است که ساختمان وجود انسان ظاهري دارد و باطني ،ظاهر انسان را انسان
محسوس ،و باطن را انسان معقول گويند.

تعليم و تربيت وارشا د
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گفتار 3
امتياز جوهري انسان -ساختمان ظاهري هر انسان از همين عناصري است که ساختمان
جسمي موجودات پايين دست را تشکيل داده که از يک سنخ هستند ،نهايت در ساختمان
انسان نسبت ترکيب عناصر از حيث کيفيت با موجودات پايين دست ،داراي امتيازات
مخصوصي است و اگر اين امتيازات نبود از حيث صورت ظاهر با حيوانات فرقي نداشت.
ولي عمده چيزي که باعث امتيازات مختلفه انسان است ،ساختمان و جهات باطني است؛
جهات امتيازات باطني به مراتب بيشتر و باالتر از جهات امتيازات ظاهري است .تفاوت بين
فردي از افراد ايشان با فرد ديگر بسيار است و دو فرد انسان که از جهت ظاهر با يکديگر
متشابهاند ،در موقع آزمايشي ميبينيم تفاوت آنها زيادتر است ،يکي در حقيقت انسان و
ديگري در رديف حيوانات محسوب ميشود.
امتياز جوهري انسان از انواع پايين دست خود به قوه تعقل است و اگر در باره اين امتياز
تفکر و تعمق کنيم ،ميبينيم که بسياري از افراد بشر ،قوه تعقل و ادراک و تصرف و تدبير و
احساسات ايشان از محيط حياتي مادي خارج نيست و هر نوع علم و اختراع و تدبيري که
دارند از همين محيط و در همين محيط است ،کوچکترين قدمي فراتر نگذاشتهاند .اما در
جامعه بشري برخي از اين مرتبه گذشته و از دايره مادي قدم بيرون نهادهاند .کمال انسان در

فعليت قوه تعقل و تصرف و احساس است ،بدين وسيله با کليه موجودات ارتباط و تماس
ميگيرد؛ اين قوا قابل شدت و ضعف و ترقي و تنزل است .انسانهايي هستند که قوه تعقل و
تصرف و احساس ايشان فوق قواي ساير افراد بشر است.
افرادي که در وراي اين سطح و خارج از دايره مادي سير ميکنند ،از طرف آفريننده و
موجد عالم به مناصب عاليه سر افراز و مفتخر گرديدهاند و به جهت لياقت و کفايت و سير و
سفر به سوي خدا ،مأمور تربيت مردم گشتهاند .ميان افراد اين سلسله هم تفاوت بسياري است؛
عدهاي از شدت قدرت تعقل و احساس و تصرف در مواد عالم بدون وسيله اسباب طبيعي و
مادي ،در سطحي قرار گرفتهاند که فوق سطح علمي متداول و معمولي بشر عادي است و
طرق اکتساب علوم ايشان نيز فوق طرق بشر عادي است.
طرق علوم و صنايع بشر عادي از محيط حياتي خود اکتساب ميشود که طريقه تعليم
باشد ،ولي علوم عدهاي لدنّي و رباني است که بر قلب ايشان به طرق وحي يا الهام از عالم
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مجردات فرود آمده و صوَر علميه با لوازم و خصوصيات آن به مقام حس و عيان ايشان
ميرسد ،و به جهت آن که اين معلومات از جانب حق آغاز گرديده همه مطابق با واقعيت
است.
در افراد بشر بسياري از قضايا و علوم مطابق با حقيقت نيست و در بسياري از مطالب با
يکديگر مخالفند ،و مکرر اتفاق افتاده است که يک نفر دانشمند از آراء و استخراجات خود
منصرف شده و از رأي و نظريه خود به رأي و نظريه ديگري منتقل گشته و نيز بسيار اتفاق
افتاده است که يک قضيه يا يک مطلب علمي در نظر دانشمندي از بديهيات ،ليکن در نظر
دانشمند ديگر ،نظري و نيازمند به برهان و دليل شناخته شده و حال آن که در حقيقت شئ
تعداد و اختالف ،تصور پذير نيست.
در قوانين و اجتماعات غالبًا اينگونه خطاها حکومت ميکند و جماعاتي را به وادي فنا
و اختالل و اضمحالل ميکشد .چون سير انسان براي رسانيدن قواي خود به حد کمال سيري
است اختياري ،و به قدم علم و عمل طبق دستور الهي در قيام و حرکت است و اين حرکت
و قيام موقوف به محبت و شوق و اراده است بدين جهت اين سير ،تعبير به سير واليتي شده
است.

تعليم و تربيت وارشا د
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هماهنگي علم و دين -براي اين که ارتباط هيئتهاي اجتماعي بشر از هم نگسلد و
نسبت به حقوق يکديگر تخطي و تجاوز نکند و در انجام حوائج زندگي يکديگر پشتيبان هم
باشند ،برخي قيود اخالقي و معنوي و وظايف وجداني و روحاني در بين اجتماع مقرر شده،
بخشي که مربوط به کارهاي دنيوي است قانون و حکومت را بوجود ميآورد ،و آنچه که
وابسته به وجدان و روح انساني است اخالق و دين را تشکيل ميدهند.
پايه دين بر حقيقت و خداشناسي نهاده شده است ولي در نتيجه تأثير عواملي در عقايد
ديني تفاوت پيدا شده واديان و مذاهب گوناگون بوجود آورده است .هر گاه بين دو صورت
در کليات اختالفاتي حاصل شود ،هر يک را دين جداگانه گويند و اگر اختالف در جزئيات
و فروع مربوط به يک دين باشد ،هر يک از آن صورتها را مذهب نامند.
مراتب دين و علم در يک زمان به بشر عرضه شده تا چراغ راه تاريک او باشد و بايد
همه بدانند که آوردن بشر بدين جهان و بردن او از اين عالم براي منظور مقدسي است که بايد
بشر براي رسيدن به مقصد و مقصود تالش کند و راه را از چاه باز شناسد و اين آموزش و
پرورش را حضرات انبيا و ائمه هدي عليهم السالم به بشر عرضه داشتهاند ،نقطه تاريکي نيست
جز اين که بشر بايد برود و پيدا کند .دين موجب تهذيب نفس و کمال روح است.
عاقلي بدون علم و عالمي بي خرد عضو مفيدي نيستند .علم بدون دين ،و دين بدون
علم راه بجايي نخواهند برد .در فضايل نفساني هم اين حقيقت ثابت است که برخي از غرايز
بدون مالزمت ديگري اثري نميبخشد بلکه مفهوم خود را نيز از دست ميدهد ،مانند عدل و
احسان که مالزم يکديگر هستند .عدالت بدون احسان غير ممدوح است و احسان بدون عدالت
ظلم و ستم است ،همچنين برّ و تقوي که بايد مالزم يکديگر شوند ،برّ بدون تقوي پسنديده
نيست و تقوي بدون احسان و نيکو کاري مفهومي ندارد .قرآن مجيد هم اين حقيقت را روشن
کرده است «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ» که عدل با احسان همدوش است «وَتَعَاوَنُواْ َعلَى الْبر

وَالتَّ ْقوَى» که برّ و تقوي بايد مالزم يکديگر شوند وگرنه يکي بدون ديگري اثر معنوي
نميبخشد.
علم بدون دين ،و دين بدون علم اثر معنوي ندارد؛ آن روز که دين آمد ،علم آورد و آن
زمان که علم پرتو افکن شد ،اعتراف به دين کرد .در احاديث وارد است که دو رکعت نماز
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عالم با تقوي با هفتاد سال نماز شخص جاهل برابر است و فکر يک ساعت با عبادت يک
عمر مساوي است .عالم بدون دين ،حيران و سرگردان و مضطرب و پريشان در چهار راه
جهان ،انگشت حيرت به دندان ميگزد ،ولي ممکن است جاهل ديندار به زحمت بار به منزل
رساند .دين و علم بايد باهم رشد کند و قدم بردارند تا صاحب خود را به ملکوت اعلي و
سرحد کمال برسانند.
اسالم دين فطرت است و دين از گمشدههاي بشري است که فطرت در جستجوي آن.
بايد معلوم شود که علم چندين رشته است؛ رشتهاي که ضامن سعادت دارين انسان ميباشد،
علم دين است .حضرت رسول اکرم(ص) فرمودهاند ،علم سه علم است:
اول -آيت محکم الهي که عمل به آن موجب سعادت است.
دوم -فريضه عادله است که حکم آن منسوخ نشده باشد.
سوم -سنتي است قائم که حکمش باقي است .
مراد از آيت محکم ،دين است که پيشوايان در آن سير کردهاند .دين اولين احتياج بشر
است و مراد از فريضه عادله ،اصول دين است که احکام آن در هيچ ملتي منسوخ نشده و
نخواهد شد .و مراد از سنت قائم ،فروع دين است که از قول حضرات انبيا عليهم السالم ظاهر
شده که عمل بدان موجب کمال روح است.
به سبب اکتساب فضايل و اقتباس علوم ،نفس خود را از رذايل پاک ساز ،نفس چون
آبگينه است و علم سراج و چراغ آن ،و حکمت در آن به منزله زيت و روغن است که هرگاه
زجاجه و شيشه نفس روشن شود و درخشان باشد ،همواره در زمره احياء و زندگان باشي و
اگر تاريک شود در عداد مردگان معدود گردي.

تعليم و تربيت وارشا د
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گفتار 5
مراقبه و محاسبه نفس -طالب پاکي نفس از صفات رذيله و آرايش آن به صفات جميله
بايد اجتناب از افراد پست و اشرار را برخورد الزم داند و دوري از همنشيني صاحبان اخالق
زشت را واجب شمرد ،چه غالبًا طبع انسان آنچه را که مکرر از طبع ديگري ميبيند اخذ
ميکند.
از براي نفس انساني چندين قوه است که بعضي از آنها مايل به خيرات و بعضي مقتضي
شرور و رذايل هستند  .پيوسته اين قوا با يکديگر در مقام نزاع و جدالند و از براي هر يک از
آنها که اندک قوتي حاصل آيد به همان مقدار بر ديگري غالب آيد و نفس را مايل به مقتضي
خود کند  .شکي نيست که غالبًا مصاحبت با صاحب هر صنفي سبب تقويت قوه مقتضي آن
صفت گردد ،بدين سبب کساني که بيشتر اوقات با همنشين بد معاشرت ميکنند يا به جهت
اجتماعي که با يکديگر دارند اخالق ايشان متالئمه و متناسبه ميباشد.
چون اکثر قواي انسانيه طالب اخالق رذيله ميباشد انسان زودتر مايل به شر ميشود و
ميل به شر آسانتر است از ميل به خيرات؛ از اين جهت است که بزرگان گفتهاند  :ميل به
خيرات به منزله آن است که از نشيب به فراز روند و ميل به شر چنان است که از فراز به
نشيب آيند و اشاره بدين مطلب است که حضرت رسول اکرم(ص) فرمودهاند :رسيدن به
درجات بهشت به چشيدن جامهاي ناگوار منوط ،و دخول به آتش دوزخ به ارتکاب
خواهشهاي نفساني مربوط است.
بايد انسان هميشه مراقب اخالق و اعمالي باشد که از آثار صفات طيبه است؛ مثالً اگر
کسي ميخواهد که محافظت ملکه سخاوت و جود را نمايد يا تحصيل آن کند ،اموال خود را
به موافقت طريقه عقل و شرع به مستحقين بذل نمايد و چون ميل خود را به بخل و امساک
يابد ،نفس را عتاب کند .و هر گاه کسي خواهد حفظ صفت شجاعت کند يا آن را کسب
نمايد ،بايد قدم گذارد در امور هولناک و احوال خطرناکي که عقل و شرع از آن منع نکردهاند.
بايد مراقب احوال و متوجه افعال و اعمال خود باشد و قبل از اقدام بر هر کاري در نتايج
آن فکر و تأمل نمايد .اگر احيانًا امري از او به ظهور آيد که پسنديده نيست خود را تأديب
کند و در مقام تنبيه مؤاخذه آيد؛ بدين طريق که اول خود را سرزنش و مالمت کند و بعد
متحمل اموري شود که بر او شاق و ناگوار است .چنانچه اگر کام خود را شيرين کرده از لقمه
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اي که نبايد بخورد ،مذاق خويش را تلخ سازد به روزه گرفتن ،و اگر غضبي بيجا در واقعهاي
از او سرزده مؤاخذه کند خويش را به صبر کردن در واقعه ديگر.
از سعي و جهد در تهذيب اخالق روز به روز نفس را صفات تازه حاصل آيد و هر
لحظه او را ترقي در کماالت و صعود به معراج سعادت بهم رسد ،به مرتبهاي که پرده طبيعت
از پيش ديده او برداشته شود و محل اسرار مُلک و ملکوت ،بلکه محرم خلوت جبروت گردد
و در امور دنيا و متعلقات آن زياده از حد ضرورت سعي نکند و خود را به مشقات سرمد
گرفتار نسازد و يوسف کنعان تجرد را به بهاي کالف پير زالي نفروشد و سعادت ابدي را به
چندين خزف پاره ندهد و متاعي را که بهايش مُلک ابد و پادشاهي سرمد است بر سر خاک
و خاشاکي نفروشد .چه شقاوتي از اين باالتر که انسان گوهر گران مايه از عالم قدس و باقي
را با متاع ناچيز و فنا معاوضه نمايد.
بايد احتراز کند از آنچه سبب تقويت قوه شهويه و غضبيه ميباشد و چشم خود را
محافظت کند از آنچه شهوت و غضب را به هيجان ميآورد ،و دل را ضبط کند از تصور و
تخيل آنها؛ زيرا در تصور و خيال آتش شوق شعله غضب و شهوت تيزتر ميگردد و سرايت
کند به اعضاء و جوارح ،و مجرد ديدن و شنيدن بدون اين که دل را مشغول سازد چندان تاثير
نميکند  .کساني که در محافظت اين قوا نميکوشند مانند آن است که کسي شير درنده يا
سگ ديوانه يا اسب سرکشي را رها کند و بعد خواهد که خود را از آن خالصي بخشد.
نبايد انسان فريب نفس خويش را بخورد و اعمال و افعال خويش را نبايد حمل بر
صحت کند .در طلب عيوب خود بايد استقصاء و سعي نمايد و به نظر دقيق در تجسس
خفاياي معايب خود برآيد  .نافعترين چيزي که در اين باب بسيار مؤثر است آنست که ديگران
را آيينه عيوب خود قرار دهد و دفتر اعمال خويش را هرروز و شب گشوده و سراپايش را
مرور نمايد .اگر فعل قبيح از او سرنزده حمد خدا را بجا آورده شکر توفيقش نمايد ،اگر
مرتکب فعل قبيحي شده خود را مالمت کند و بدون تأخير توبه و انابه نمايد.
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خواطر نفساني و خواطر شيطاني -دل آدمي هرگز از فکر و خيال خالي نيست بلکه محل
خطور و ورود خياالت و افکار مختلفه است ،اگرچه گاهي انسان ملتفت آن نميشود .دل
آدمي لطيفهاي است از لطايف الهيه که پيوسته معرکه تاختن خياالت و محل جوالن افکار
است  .در اين صورت دل انسان مانند نشانهاي است که از اطراف و جوانب تيرها به آن افکنند،
و حوضي است که آب از نهرهاي بسيار بر آن جاري شوند ،و خانهاي که درهاي بسيار داشته
باشد و از آنها اشخاص مختلف در آنجا وارد شوند ،و آيينهاي که در مکاني منصوب شده و
صورتهاي بيحد از محاذي آن بگذرند.
اشاره به اين است که حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند  :دو نوع از افکار و خواطر در
دل آدمي داخل شوند؛ يکي از جانب مَلک ،و آن افکاري است که مشتمل است به عزم امور
خير و قصد آنها و تصديق امور حقه واقعيه؛ و ديگري از جانب شيطان ،و آن خياالتي است
که مشتمل است به عزم امور فاسده و تکذيب امور حقه.
وآنچه به خاطر انسان ميگذرد و افکاري که دل او را مشغول ميدارد ،دو قسماند:
قسم اول :فعلي که فکر آدمي محرک آن است که بجا آورده شود.
قسم دوم :فعلي که فکر انسان محرک انجام آن نيست بلکه محض خيال و مجرد فکر و
تصور است ،اگرچه از آنها در دل آدمي صفائي يا کدورتي حاصل آيد و بسا که سبب انجام
فعلي گردد ،خير باشد يا شر ،و اين نيز دو قسم است:
اول -افکار حسنه و نافعه.
دوم -خياالت فاسده و کاذبه؛ مانند آرزو کردن چيزهايي که بوجود آمدن آنها محال
است.
کليه خواطر انسانيه و خياالت قلبيه دو قسم است:
اول  -افکار محرکه بر عمل خير که آن را الهام گويند.
دوم -خياالت محرکه بر عمل شر که آن را وسوسه گويند.
قسم دوم ،وساوس که اثر شيطان ،و قسم اول از فيض مَلک است.
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گفتار6

در ابتداي امر ،انسان قابليت اين دو اثر را به طور مساوي در خود دارد و هيچ يک را بر
ديگري ترجيحي نيست ،بلکه ظهور يکي و غلبه آن بر ديگري به واسطه متابعت هوي و هوس
يا مالزمت ورع و تقوي است.
پس وقتي که انسان ميل به مقتضاي قوه شهوي و غضبي مينمايد ،شيطان فرصت
پيداکرده با لشکر خود وارد قلب ميشوند و انواع آثار ايشان از وساوس و خياالت فاسده در
دل به ظهور ميرسد .اگر دل توجه به ذکر خدا کرد و ميل نفس به ورع و تقوي شد ،جنود
ماليک دل را فرا گيرند و فيوضات ايشان از افکار حسنه در دل پيدا گردد.
اين دو لشکر پيوسته در آمد و شد و گيرودار هستند ،اگر شيطان غالب شد در خانه دل
ساکن شود و او را از طريق مستقيم باز دارد و اگر غلبه با جنود ماليک شد ،دل را وطن خود
نموده و در آنجا رحل اقامت کنند ،در آن هنگام راه آمد و شد به يکديگر بسته شود ،مگر
گاهي در نهايت تعجيل از آنجا بگذرد.
اگر خياالت فاسده و باطله و غضب و شهوت امداد نمايند ،شياطين و ديوان غالب شوند
و در دل آشيانه سازند و هر زاويه از زواياي دل خانه شيطاني شود .و اگر ماليک غالب شدند
در دل نزول ِاجالل نمايند و هر لحظه از ايشان نوري تازه به دل رسد ،ليکن بيشتر دلهاي مردم
را شياطين فرا گرفته و مالک شدهاند و هر نوع تصرفي که خواهند قادرند که در نتيجه صاحب
دل را به اوديه وسواس و هالکت ميافکنند.

تعليم و تربيت وارشا د

25

گفتار 7
خصوصيات خواطر نفساني و شيطاني  -چون شيطان از آتش است به هر جا که افتاد،
زود جاي خود را ميگشايد و با اندک مايهاي که يافت در نهايت سرعت توالد و تناسل ميکند
و جاي خود را به مجرد اين که راهي در خانه دل يافت ،وسيع ميکند .اخالق حسنه حکم
وسط و ميان را دارند و صفات رذيله حکم اطراف و جوانب را دارند ،وسط هر چيزي بيش
از يکي نيست ،ولي اطراف و جوانب ،بي حد و بينهايتاند .چون شيطان جاي خود را در
دل محکم نمود توالد و تناسل ميکند و در اطراف و جوانب آن آتشهاي ديگري پيدا ميشوند
و اگر آدمي دل را به خيال فاسدي داد ،شعَب و راهها به خيال او ميرسند و از خيال معصيتي
چندين خيال معاصي ديگر متولد ميشوند و هر گز به جايي منتهي نميگردند.
هر يک از اخالق راهي است به مقصود ،و راه به هر منزل يکي است و بيراهه از حد و
حصر متجاوز است ،پس درهايي که در معبر شيطان است از حساب بيرون ،و دري که راه
َملک است يکي است ،و لشکري که راه آن بيشتر ،غلبه آن بيشتر و آسانتر است ،و به اين
مطلب در قرآن مجيد هم تصريح شده که ميفرمايد « :وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَِّبعُواْ

السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ»  :و اين که اين راه من است که راست است ،پس پيرو آن راه باشيد
و پيروي نکنيد از راههاي ديگر تا اين که شما را از راه راست متفرق سازد .
روزي حضرت رسول اکرم(ص) از براي اصحاب خود يک خط کشيده فرمودند  :اين
راه خداست و بعد از آن خطوط بسيار کشيدند از چپ و راست و فرمودند :اين خطوط
راههايي هستند که به هر راهي شيطان نشسته و آدمي را به خود ميخواند ،و با وجود اينها
شناختن راه راست مشکل و محتاج به راهنماي حاذق است و دري که راه فرشتگان است
مسدود و بسته است و درهاي شيطان مفتوح ،و بر انسان است که در مفتوح را ببندد و در
پنهان بسته را بگشايد؛ با اين اطمينان شيطان گفت « قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ
خلَصِينَ» پس به عزت تو که حتمًا همه آنها را ميفريبم  ،مگر از آنها بندگان خالص
مِنْهُمُ الْمُ ْ
شده ترا .
اين ملعون بسا باشد که تلبيس کند و حق و باطل را مشتبه نمايد و لشکر خود را به
لباس مَلک ملبّس سازد تا آدمي را به مهلکه افکند .ضرر وساوس شيطانيه عظيم و عاقبت آن
وخيم است و ميل به باطل اسهل و آسانتر است ،ليکن ميل به سوي حق بسيار سخت است.
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گفتار7

ميل به باطل دل را سبب تيرگي و ظلمت ،و نفس را باعث افسردگي و کدورت ميگردد .پيدا
کردن راه راست ،مشکل است به خالف ،راههاي باطل بر همه کس واضح و روشن است.
اغلب خيال آدمي در پيدا کردن راههاي مکر و حيله و شيطنت و خدعه و کيفيت وصول
به شهوات و نيل به لذات است .هميشه در دل خود مشغول منازعه با خصمان و دفع دشمنان،
و بسا ميشود که فرض مخالفت و عداوت دوستان کرده و دل خويش را مشغول تنبيه و
مؤاخذه و جوابگويي ايشان ميکند؛ روز و شب خود را صرف مينمايد به خياالتي که دل را
سياه و دنيا و دين را تباه ميکنند .جميع تخيالت فاسده ،خواه درباره امور مباح و يا غير آن،
مشترکند در احداث ظلمت و کدورت در دل ،اما در معصيت بودن وقوع عذاب بر آنها
يکسان نيستند.
پس آنچه تخيل در امور مباحه و تفکر در آنها باشد مطلقًا گناهي نيست ،و در امور غير
مشروعه مجرد تخيل و خطور در دل اگر بياختيار باشد ،باز هم مؤاخذه و عقابي بر آن نيست
زيرا تکليف به امري که از تحت اختيار بيرون است جايز نيست .و اگر به قصد باشد و دل
خود را با اختيار مشغول تخيل سازد و مصمم باشد بر انجام آن ،يا تأسف خورد که چرا فالن
معصيت را در فالن موقع که ميسر شد نکردم ،چنين شخص عاصي و گناهکار و مستحق
عذاب است .همچنين است اگر مصمم به انجام فعلي شود مانعي روي دهد و نکند ،ليکن اگر
مصمم شود و قبل از انجام آن فعل از خوف خدا ترک کند ،گناهي نخواهد داشت ،بلکه بر او
حسنه نوشته ميشود.
شيطان مانند خون در بدن انسان گردش ميکند و قوه واهمه و غضبيه و شهويه را به
وسوسه در حرکت ميآورد و از وسوسه او محفوظ نميماند ،مگر کساني که ريشه عاليق
دنيويه را از زمين دل کنده و به غير از فکر يک راه مستقيم ،خياالت و هموم ساير طرق را از
دل خود بيرون کنند و خود را به خدا بسپارند ،آن کسان از جمله بندگان خالص خدا هستند
که شيطان ايشان را استثنا کرده «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَْلصِينَ» .
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گفتار 8
عالج وساوس شيطاني  -شيطان مانند خون در بدن انسان جاري و سيال و همه آن را
فرا گرفته ،مانند هوا در قدح ،و اگر کسي خواهد قدحي را از هوا خالي نمايد نتواند تا آن را
با چيز ديگر پرنسازد .پس ظرف دل نيز چنين است که اگر آن را مشغول به ياد خدا و فکر
امري از امور دينيه کند راه شيطان بسته شود ،و الّا هر لحظه که از خدا غافل ماند در آن دم
شيطان بدل راه يابد و وسوسه کند ،چنان که خداوند متعال در کتاب قرآن کريم فرموده «وَ
مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَ ُهوَ لَهُ قَرِينٌ» .
عالج قطعي وساوس شيطان بر سه امر است:
اول -اين که راههاي عظيمه شيطان را در دل که رئوس صفات ذميمه و اصول ملکات
رذيله است سد کند؛ مانند غضب و شهوت و حرص و حسد و عداوت و کبر و بيم و محبت
دنياي دنّيه و نحو اينها ،که هر يک دري است از براي شيطان که چون آنرا مفتوح ديد داخل
شود و وسوسه کند و بعد از سد راهها نميتواند داخل شود ،مگر گاه گاهي برسبيل عبور از
راه هاي خفيه.
دوم -گشودن در مَلک با صفاتي که اضداد صفات مذکوره است از اخالق فاضله و
صفات شريفه و مالزمت ورع و طاعت و مواظبت بر تقوي و عبادت.
سوم -اشتغال به ذکر خداوند منان در دل و زبان بعد از سد ابواب عظيمه شيطان .اگر
چه سلطنت و تصرفات او از مملکت دل تمام ميشود ولي گاهگاهي از راههاي پنهاني گذر
کند ،و چون به ياد خدا دفع نشود به تدريج راهي براي خود پيدا کرده و در بعضي از زواياي
دل مأوي و مسکن کند.
ذکر خدا در دل اگرچه مدخليت بسيار دارد در دفع وساوس شيطان ،ليکن اگر سد ابواب
او نکند و صفات ذميمه و عالقه دنياي دنّيه از خود دور نکرده باشد ،چندان فايدهاي از ذکر
مترتب نميشود بلکه هرچه به ياد خدا دفع شود ،زياده از آن داخل ميشود مانند حوضي که
از نهرهاي بسيار آب متعفن داخل شود و کسي خواهد با ظرف کوچکي آب آن را بيرون ريزد.
چه تا سد راه نکند منع آب نتواند کرد ،هر ظرفي را که با آب پرکرده بيرون ريزد ،اضعاف آن
از نهر داخل شده و حوض را از آب متعفن مملو کند.
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گفتار8

فايده ذکر هنگامي ظاهر شود که نفس از شوائب هوي و هوس پاک ،و دل با انوار ورع
و تقوي تابناک شود  .ذکري که دافع وساوس شيطانيه و خواطر نفسانيه است ذکر قلبي است
که آن مشغول ساختن دل است به ياد خدا ،و اگر ذکر قلبي با ذکر زباني جمع شوند فايده آن
بيشتر و در دفع شيطان ادخل است .ذکر زباني اگرچه به تنهايي خالي از ثواب نيست ولي
مقابله با شيطان و مدافعه با وساوس او نتواند کرد.
سد ابواب شيطان اگرچه صعب و مشکل است ولي مرتبهاي است بس عظيم ،کليد
سعادات و مفتاح ابواب مرادات است .دل مانند ظرفي است که خالي بودن آن از هوي يا
چيزهاي ديگر محال است .اگر ظرف دل را از خياالت فاسده تهي کند ،محل ذکر خدا و نزول
جند ماليک گردد و ابواب معارف از عالم فيض بر او گشوده شود و در نتيجه از دوام ياد خدا
انس به او ،و از انس شوق لقاي او حاصل آيد و بدين سبب ظلمات شکوک و اوهام از او
زايل گردد و نفس به مقام اطمينان رسد.
چنان که خداوند متعال فرموده « َاال بِذِکرِاللِ تَطمَِئنُ القُلُوبُ » :که به سبب ياد خدا دلها به
مرتبه اطمينان رسد  .خالصي از چنگ وساوس شيطان موقوف است بر تخليه نفس از صفات
رذيله و تحليه آن با صفات حسنه ،و مواظبت بر ذکر خدا؛ به جهت آن که بعد از تخليه و
تحليه ،نفس را صفايي و بهجتي حاصل آيد و قوه عاقله را تسلط و قوتي حاصل شود و از
کشاکش قواي ديگر مصون ماند و بر ساير قوا مستولي و غالب گردد و عنان قوه واهمه و
متخيله را ضبط کند .چنان که آنها را بدون امر و نهي قوه عاقله تصرفي نباشد و به هر وادي
که خواهند نتوانند رفت .بعد از اين که اين حالت مکرر شد و به مرتبه ملکه رسيد ،اين دو
قوه را ملکه اطاعت و انقياد قوه عاقله حاصل آيد و از هرزه گردي و اضطراب باز ايستد و به
غير از خواطر محموده از دل خطور نکند و نفس منقاد قوه عاقله شود و نزاع بين جند ماليک
و شياطين بر طرف ،بلکه سد ابواب شياطين شده و جند ماليک بيمتنازع در آنجا قرار گيرد
و نفس در کمال اطمينان مستقر گردد.
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گفتار 9
تضاد مسکرات با عقل -اسالم سازمان تعليم و تربيت خود را يک سازمان اجتماعي
جهاني قرار داده است که سعادت انسانيت را در زمينه مدنيت که هرگز انسان از آن مستغني
نيست ،با ايجاد اتحاد کاملي ميان افراد تأمين کند.
روي اين اصل براي تشکيل جامعه مورد نظر خود ،انسان فطري يعني انسان طبيعي را
در نظر گرفته ،انساني که دستگاه آفرينش بوجود آورده و با موهبت عقل مجهز ساخته و با
اين وسيله از ساير انواع حيواني تميز داده است.
اسالم تشخيص ميدهد انساني که دستگاه آفرينش بوجود آورده و با عقل سليم مجهز
ساخته با سالمت شعور و ادراک و فطرت خدادادي درک ميکند که در عين حال او و ساير
آفريدگان در شاهراه حيات جوياي سعادت و خواهان خوشبختي خود است و در پيدايش
وجود و بقاي خود و تأمين سعادت و رفع حوايج به هيچ وجه استقالل نداشته و از هر جهت
محتاج به افراد ديگر ميباشد.
هم چنين هيچ موجودي از موجودات خود را بوجود نياورده و در اداره وجود و بقاي
خود استقالل ندارد؛ در پيدايش وجود و رفع حوايج محتاج ديگران است و مجموعه جهان
هستي که همان انسان و ساير پديده هاي جهاني است ،به يک نقطهاي که ماوراي طبيعت
است بستگي دارد و با ارادهاي شکست ناپذير غيبي طبق قوانين عامه عليت و معلوليت اداره
ميشود و به بقاي وجود خود ادامه ميدهد.
از اين درک ،انسان بسوي اين نتيجه هدايت ميشود که بايد به خداي يگانه سر تعظيم
فرود آورده و بسوي مقصدي که در ساختمان وجودي وي پيش بيني شده و به دست عقل
سپرده شده است پيش رود.
قرآن مجيد تصريح ميکند که دين همان تسليم به خداي يگانه است ،و نيز تصريح
مينمايد که دين همانا سلسله تعليماتي است که با آفرينش ويژه انسان وفق داده و تطبيق کرده
و خواستههاي وجودي وي را در نهايت تعديل تأمين ميکند .دين روي آفرينش خدايي استوار
است و آفرينش خدايي قابل تغيير و تبديل نيست.
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کسي که درک کلي و قطعي قرآن را بهم رسانيده اگر کمي تأمل کند حدس ميزند که
تمام اوامر الهي عقالني است و اسالم کمترين اجازهاي براي تباه کردن اين موهبت خدادادي،
حتي لحظهاي هم نميدهد.
اسالم اداره امور زندگي انفرادي و اجتماعي را به دست عقل سليم سپرده است و هيچ
گونه اجازه مداخله به عواطف رذيله نميدهد.
اسالم از هر چيزي که فعاليت اين موهبت خدادادي را کم يا زياد بهم ميزند ،منع
ميفرمايد چنان که از دروغ و افتراء و تزوير و غش در معامالت و هرچه از اين قبيل بوده و
عقل را مختل ميسازد ،نهي ميکند؛ از آن جمله است استعمال مشروبات الکلي که در شرع
مقدس اسالم شديدًا ممنوع ،و حتي نسبت به خوردن يک قطره از مسکرات هم هشتاد تازيانه
مجازات تعيين فرموده است.
خوردن مشروبات الکلي در ميان ساير کارهاي مزاحم عقل و تدبير ،تنها عملي است که
سرو کارش مستقيمًا با عقل و شعور بوده و به منظور کشتن تعقل و تفکر انجام داده ميشود.
به همين جهت است که آثار شوم و نتيجههاي زشت و ناهنجار آن ،که از جهت بهداشت و
اخالق و دين در ميان افراد و جامعه بشري بسط و توسعه داده ميشود ،قابل انکار نيست.
اسالم براي اولين بار که مشروبات الکلي را نهي ميکند به طور اجمال به همه مفاسد
فردي و اجتماعي آن اشاره کرده و آنرا اثم نام نهاده يعني کار زشتي که دنباله نامطلوب دارد،
و بار ديگر در نهايت تأکيد نهي کرده و قرار حد با تازيانه صادر نموده است.
روزي که اسالم استعمال مشروبات الکلي را تحريم کرد جامعه بشريت مبتالي اين سم
مهلک بودند که در همه جامعههاي مترقي و غير مترقي رواج کامل داشت و خوردن مي
هيچگونه ممنوعيت قانوني نداشت .در آن روز مردم همين عقيده و عادت نامطلوب را به
صورت موروثي اخذ کرده و اين افکار و عقايد در اعماق افکارشان ريشه دوانيده بود ،البته
ريشه کن نمودن اين عادت آن روز براي اسالم همان اشکالي را داشت که از بين بردن عقيده
بت پرستي ،بلکه از آن هم مشکلتر بود .در اوايل بعثت تحريم آن به عنوان تحريم ساده،
سرانجام تحريم شديد شده و چنان که ذکر شد قرار حد يعني هشتاد تازيانه مجازات صادر
گرديد و بعد از اين تحريم قطعي ،مردم يکباره هوس بادهنوشي را از سر بيرون کردند .در
سوره اعراف به طريق ساده ،و در سوره بقره نسبتًا صريحتر ،و در سوره مائده صريحًا نهي
گرديده است.
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روشن است که تنها هدف تعليمات اسالمي تشکيل يک اجتماع صالحي است که الفت
و رأفت و عدالت در آن حکومت کرده و افراد آن در پيشگاه خدايي خود را مسؤول اجراي
قوانين انساني که سعادت دنيوي و اخروي ايشان را ضامن است ،بدانند و هرگز خدا را
فراموش نکرده و به مسؤوليت خويش بياعتنا نباشد.
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گفتار 10
نقش ايمان به معاد -انسان هرگز نميتواند از اين که زندگي او ارتباطي به سبب غيبي
دارد چشم پوشي نموده و صد درصد دلگرم علل و شرايطي باشد که براي وي معلوم بوده و
در راه مقاصد زندگي بادست خود آنها را چيده است .آنهايي که ايمان به غيب و ماوراي
طبيعت را جزو خرافات پنداشته و به عنوان اين که يک عقيده ديني تقليدي و خشک و
يادگاري از عهد اساطير است ،معذلک در برابر برتريهاي اسالم از خضوع نفساني و اعتراف
عملي ناگزير بوده و در کليات و جزئيات امور زندگي و سير سلوک حياتي از تأثير علل و
اسباب بيرون از فکر در امن نبوده و نميتوانند نگران پيشامدهاي غير مترقبه نباشند.
البته معني ايمان به تأثير غيبي اين نيست که انسان در مقاصد حياتي خود از تأثير وسايلي
که در دست دارد و معلوماتي که بايد آنهارا بکار بندد ،دست برداشته در انتظار عامل غيبي
بنشيند .در حقيقت اين رويّه ،معلومات را در راه مجهوالت فدا کردن است و هيچ خردي به
آن فتوا نميدهد.
اديان آسماني که انسان را براي ايمان به غيب و ماوراء طبيعت دعوت کردهاند ،تأثير کار
و کوشش را نيز براي انسان تاييد فرمودهاند .قرآن مجيد ايمان به تأثير غيبي را بيان نموده و
نيز راجع بکار و کوشش ميفرمايد « وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» و درباره روز قيامت ميفرمايد
« َيوْمَ َيتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا َسعَى» روز قيامت روزي است که به ياد آورد انسان را آنچه که عمل
کرده است .
افرادي که با تعاليم اسالم آشنايي ندارند ،سؤال ميکنند که ايمان به معاد چه اثري در
اخالق و اعمال انسان دارد و کدام يک از شؤون جامعه بشريت با آن اصالح ميشود؟
ترديدي نيست که جامعه بشري با فعاليت افراد ،زنده و برپاست و فعاليت افراد در اثر
احتياج و پي بردن به نيازمنديهاي زندگي است ،از اين جهت که انسان عالقه شديدي به
بقاي خود دارد آنچه بدست ميآورد و در اين آرمان دخيل است خوشحال شده و لذت ميبرد،
با تصور همين زندگي و مزايايي که ممکن است در اين راه نصيبش گردد نشاط کار پيداکرده
و با عزم و اراده به فعاليت خستگي ناپذير خود ادامه ميدهد .هر کدام از اين اعمال که به
هدف رسيد موجب شدت فعاليت انسان ميگردد و عزم و اراده بيشتري بکار مياندازد؛ به ياد
مرگ افتادن و فکر حيات اخروي و زندگي پس از مرگ را در سر پرورانيدن ،اگر عزم و اراده
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فردي را فلج نکرده و چرخهاي فعاليت روز افزون جامعه را از کار باز ندارد ،هيچ تأثيري در
اين سير و سلوک زندگي نداشته و روح تازهاي در قالبش نخواهد دميد.
در پاسخ اين سؤال بايد گفت :اديان آسماني سازمان دعوت خود را تا حدي روي
مسؤوليت تکليفي و پاداش اعمالي گذاشتهاند خصوصًا دين اسالم که اساس دعوت خود را
روي سه اصل توحيد ،نبوت و معاد نهاده ،اگر کسي در معاد ترديد داشته باشد مانند اين است
که توحيد و نبوت را نپذيرفته و داخل در حريم دين نشده و از جرگه مسلمين خارج است.
از همين جا اهميت شديدي که اسالم به معاد داده روشن ميگردد.
اديان آسماني آرمان تعليم و تربيت خود را روي فطرت انساني نهاده و اعتقاد به معاد را
يکي از ارکان حياتي انسان شمرده که وجود انسان بدون آن مانند تني است بيروح که فضيلت
و سعادت خود را از دست داده است.
آيين اسالم حيات انساني را يک زندگي جاويد و بينهايت بيان فرموده که هرگز با مرگ
قطع نميشود و براي هميشه باقي و پايدار است به نحوي که خوشبختي و بدبختي آن سراي
او به تناسب صالح و فساد اعمال اين سراي اوست؛ به همين جهت براي انسان يک برنامه
حيات تعقلي تنظيم فرموده نه عاطفي .در قوانين مدني ،خواست اکثريت مردم الزماالجرا است
و اين يکي از مواد قانوني است ،ولي اسالم مقرراتي را قابل اجرا ميداند که حق و مطابق
ميزان تعقل باشد ،با ميل و عاطفه اکثريت مردم ،خواه وفق دهد يا نه.
اسالم بيان ميکند :انسان فطري ميتواند اثبات معاد کند و در نتيجه خودش را داراي
حيات جاويد ميبيند که بايد تنها با تعقل که موهبت اختصاصي انسانيت وي است زندگي
کرده و لحظهاي از لوازم اين واقع بيني غفلت نورزد ،نه مانند فردي که از مبدأ و معاد بيخبر
و منطقي جز منطق مشترک حيواني نداشته و آرزويي جز تسلط بر لذايذ مادي در دل نپروراند.
ايمان به معاد در همه شؤون فکري و اخالقي و روحي و اعمال اجتماعي و انفرادي يک انسان
واقع بين تأثير شاياني دارد.
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گفتار 11
اهميت تغذيه روحي و رواني -احتياجات اساسي حيات ،شامل احتياجات جسمي و
روحي و اجتماعي است .چنان که جسم انسان به غذا احتياج دارد ،روان آدمي نيز نياز مبرم به
تغذيه دارد .غذاي کامل و جامع روحي را بايد در مجموعه ايمان ،علم ،تفکر ،سجاياي اخالقي
و ساير مزاياي روحاني جستجو کرد.
اکثريت افراد بشر ،توجه خويشتن را به جهات مادي و بيماري جسمي معطوف داشته و
از ناتوانيهاي رواني و جهات معنوي غافل ماندهاند .تأثير کيفيت جسم و روح بر همديگر تا
حدي در بعضي مراحل امري است قطعي ،يعني در آن مقام فعاليتهاي رواني با فعاليتهاي
جسمي بستگي دارند ،چنان که اخالق بد منشأ بيماري رواني است در بعضي اوقات اختالالت
عظيمي در جسم بوجود آورده و باعث پيدايش بيماريهايي ميگردد ،بسيار ديده شده است
که ناراحتي شديد روحي باعث سکته قلبي گرديده و يا ترس ناگهاني ،مرگ به دنبال داشته
است.
انحرافهاي رواني و اخالقي مادران در بدبختي و شقاوت کودکان فوقالعاده مؤثر است،
به طوري که دانشمندان ثابت کردهاند اکثريت کودکان مبتال به بيماريهاي رواني ،اين مرض
را از مادر به ارث بردهاند  .چگونگي تغذيه مادر نيز در وضع کودک تأثير فراواني دارد و تغذيه
جسمي و روحي کودک نوزاد بعد از تولد بسيار حائز اهميت است ،در صورتي که از مسير
صحيح انجام نگيرد باعث پيدايش مشکالتي غير قابل جبران ميشود .زيرا کودک عقل و درک
کافي ندارد و در مقابل واردات نادرست فکري فاقد هر گونه وسيله دفاعي است .هر جمله را
بشنود ميپذيرد و در فکرش ريشه ميدواند ،هر حرکتي که ميبيند تقليد ميکند .يک اشتباه
کوچک ممکن است کودک را براي هميشه از راه سعادت خارج سازد و يک تغذيه غلط
فکري ،او را تا آخر عمر منحرف کند.
چه بسيار اطفالي که در اثر تلقينهاي جاهالنه پدر و مادر يا اشخاص ديگر ،روانشان به
غلط تغذيه ميکند .چون کودک فاقد قدرت تميز نيک و بد است در نتيجه انحراف شخص
ترسو ،ضعيفالنفس ،دروغگو ،خائن و جنايتکار ببار آيد .افکار غلط و نامناسبي که در سنين
طفوليت در روح طفل جايگزين ميشود ،ممکن است او را دچار ناراحتي شديد يا جنون کرده
و در حالت پيشرفته موجب انتحار گردد.
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غذاي روحي بايد داراي کليه مواد الزم و مورد احتياج روان و فکر آدمي شود .رشتههاي
مختلف علمي مانند علوم طبيعي ،رياضي ،ادبي و غيره در تغذيه روح بشر نقش مهمي را ايفا
ميکند ولي کافي نيستند و نميتوانند سالمتي روح و روان آدمي را حفظ کنند .بسيار ديده
شده است مردم تحصيل کردهاي به قدر کافي از مسايل علوم زمان خود آگاه بودهاند ،ولي در
مواقع هجوم مصائب و طوفان حوادث ناگوار زندگي و در برابر حمالت نفس ،به جهت
نداشتن سرمايههاي ايمان و اخالق نتوانستهاند مقاومت کنند.
کساني که در جامعه به مقام و منصبي رسيدهاند و نميتوانند خود را حفظ کنند و در
نتيجه ستم را پيشه خود ميسازند ،افرادي که در مقابل رشوه شخصيت خود را ميبازند و بر
خالف حق و انصاف حکم ميکنند ،کساني که در راه ارضاء غريزه جنسي ،شخصيت اخالقي
و شرف خود را زير پا ميگذارند و آنهايي که بوسيله ثروت و مال دچار تکبر و خود پسندي
ميگردند ،همه آنها در نتيجه نقص مواد غذايي روحي است.
بدين لحاظ فرزنداني که در ايام کودکي از پدر و مادر تربيت نيکويي نيافتهاند ،و فاقد
سجاياي اخالقي و سرمايههاي فضيلت هستند ،بايد فورًا در اصالح جان خود قيام کنند و
مطمئن باشند که با مراقبتهاي دستورات ديني قادر خواهند بود که غفلتها و قصور گذشته
را جبران کنند و در راه سعادت ،پي مردان پاک و با ايمان به سوي آينده درخشان پر از اميد
و کاميابي روان گردند؛ و اين امر وقتي محقق شود که انسان کامالً خود را بشناسد و بتواند
احتياجات روحي و جسمي را به طريق صحيح ارزيابي نمايد.
کسي که خود را شناخت با بهرهگيري از پرتو عقل راه سعادت را يافته و به سر منزل
مقصود رهنمون ميشود و کسي که از خود غافل ماند ناچار مسير ظلمت و گمراهي را پيگيري
خواهد کرد.
کسي که خود را نشناخت و به ارزش واقعي خود واقف نگشت و از ذخائر و نهفتههاي
وجود خويش بيخبر ماند ،نميتواند به احياي آنها قيام نمايد و نه قادر است استعدادهاي
خفته را بيدار کرده و از مرحله قوه به فعليت در آورد .حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم
ميفرمايد :باالترين معرفت و کمال انساني خودشناسي است.
آدمي غير از «طبع نباتي» که خاصيت آن رشد و نمو است و «طبع حيواني» که خاصيت
آن درک و احساس است ،داراي جنبه هاي عقلي و روح ملکوتي است .سعادتمند کسي که
به تمام جنبههاي مادي و معنوي خويش توجه کرده و همه آنها را به نوبه خود با اندازهگيري
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صحيح ارضاء کند؛ يعني عالوه بر جلب لذايذ مادي و تمايالت نفساني به طريق صحيح ،به
خواستههاي معنوي نيز که جزء سرشت و فطرت اوست ،پاسخ مثبت دهد.
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گفتار 12
اصالت فطرت و سرشت -عدهاي از طرفداران تکامل روح در تشخيص سعادت بشر
دچار اشتباه عظيمي شده و بسياري از حقايق مربوط به شؤون و تمايالت جسم را ناديده
انگاشتهاند .هواداران اصالت جسم و ماديات نيز به همين عارضه مبتال شده و از جنبه ديگر
مرتکب خطايي انکار ناپذير گرديدهاند ،زيرا بسياري از واقعيات اخالقي و ايماني و سجاياي
انساني و اصول اعتقادي را يکسره فراموش کرده يا صريحًا انکار نمودهاند .شکي نيست که
يکي از ارکان واقعي سعادت ،اخالقيات نيکو ،صفات برجسته روحي و کماالت نفساني است.
اسالم سعادت بشر را روي اصالت فطرت و سرشت او پايهگذاري نموده و ضمن تعاليم
آسماني خود ،هردو جنبه جسمي و روحي را مد نظر قرار داده و براي هر کدام حساب
جداگانهاي منظور کرده است.
سعادت واقعي چون درخت مقدسي است که او را شاخه و برگهاي انبوهي است؛
قسمتي از آن مربوط به معنويات و بخشي مربوط به ماديات است .سعادت حقيقي از آن کسي
است که اين شجره طّيبه با تمام ويژگيهايش بر سر او سايه افکنده و خواستههاي ظاهري و
باطني ،روحي و جسمي و عقلي و فطري وي را ارضاء نمايد.
اسالم در باره ارضاء غرايز جسمي انسان که يکي از خصوصيات فطرت و سرشت او
است نه تنها موافق است بلکه انجام آن را از شرايط سعادت شناخته است ،به شرطي که از
حد اعتدال نگذرد و جامعه را در ورطه پليدي و رذالت نيفکند؛ در غير اين صورت ،اين خود
نشانه نکبت و مايه بدبختي است.
آزادي بي حد وحصر در مورد پاسخگويي به شهوات و هويهاي نفساني نه تنها نشانه
خوشبختي نيست ،بلکه بوجود آورنده مشکالت و گرفتاريهايي است که عواقب شوم آن
دامنگير افراد و جامعه خواهد شد.
نتيجه اين که ارضاء کليه غرايز در حد اعتدال و به طريق مشروع بسيار نيکو و پسنديده
است .در قرآن مجيد و گفتار بزرگان شواهد و داليلي است که بشر را به بهرهگيري از
نعمتهاي دنيوي ترغيب نموده و حتي بهرهمندي به طريق مشروع از اين نعمتها و لذايذ را
از آثار و عالئم سعادت ياد کردهاند .خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ
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اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ ِلعِبَادِهِ»  :اي پيامبر(ص) بگو چه کسي استفاده از لباسهاي زيبا و غذاهاي خوب
را بر مردم حرام کرده است؟
از نظر اسالم سعادت واقعي عبارت است از تکميل تمام جهات ،يعني ارضاء خواستههاي
جسمي و روحي در حد خود ،به طوري که موازنه و تعادل بين جسم و جان بر قرار شود.
بشر از دو طريق ميتواند نيک و بد را بشناسد:
اول -از طريق فطرت و سرشت.
دوم -از طريق تعليم و تربيت.
خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد «:وَ َهدَيْنَاهُ َّالنجْدَيْنِ»  :يعني ما بشر را به خير و
شرش آگاهي داده و هدايت نموديم.
اسالم درک نيک و بد و قدرت تميز آن را در اصل جزء فطرت و سرشت آدمي ميداند.
ولي نکته قابل توجه اين که شناخت تمام خوبيها و بديها فطري نيست ،زيرا در اين صورت
فرستادن انبياء براي هدايت و راهنمايي بشر امري غير ضروري و بيهوده جلوه ميکرد.
حضرات انبياء عليهمالسالم معلمين بشر هستند ،پرچم هدايت بر دوش ايشان در اهتزاز
است .روي اين اصل چنان که ذکر شد ،درک نيک و بد بوسيله دو قدرت بوده و از دو منشأ
سرچشمه ميگيرد  :يکي وجدان فطري که از سرشت و خلقت ،ديگري وجدان تربيتي که از
هدايت و رهبري انبياء و اوصيا ريشه برميگيرند.
«وجدان» غريزه فنا ناپذير خدايي ،نداي آسماني ،داور درستکار و نيک انديش و مميز
نيک و بد است« .وجدان» همان نيروي فعاله و درّاکهاي است که در تمام دوران زندگي از
طفوليت تا کهولت و در همه حاالت مختلف نداي پاک و ملکوتيش از اعماق جان شنيده
ميشود.
«وجدان» يکي از بهترين و نيرومندترين عوامل اجرايي براي جلوگيري از انجام
بديهاست.
«وجدان» حقيقيترين و مقدسترين محکمه اجرايي است که احتياج به قاضي نداشته و
تحت نفوذ هيچ قدرتي قرار نميگيرد .واقع بيني اين دادگاه واقعي در دنيا نظير محکمه عدل
الهي در روز قيامت است که از مسير عدالت و انصاف منحرف نشده و از حق و حقيقت
عدول نميکند.
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پيروي از وجدان موجب آرامش دل است .کسي که اين نداي دروني را سرمشق زندگي
قرار دهد بدون اضطراب و نگراني باطني ،به حيات خود ادامه داده ،عاقبت به مصداق «يَا أَيَّتُهَا

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي ِإلَى رَبكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً» با کمال رضايت و خشنودي در محکمه عدل
الهي حضور مييابد.
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گفتار 13
برخيز و سفر کن -خداوند متعال در حقيقت و کمون انساني قوايي قرار داده و در طبيعت
روحاني وي عشق و محبت مفرطي نهاده که پيوسته در مقام کنجکاوي و حقيقت جويي است
و به رغبت و شوق عازم سفر به سوي حق و طالب قرب و رسيدن به بارگاه عظمت و جالل
خداوندي است .او ميخواهد زود تر و سريعتر طي اين راه پر خطر کند و به سرعت تمام،
خود را به سرچشمه زالل معرفت برساند و از آن آب سيراب گردد و هميشه در آن سرزمين
منزل گزيند وبا موجودات عالم آن ديار مشغول راز و نياز گردد.
ولي قواي طبيعي و نفس حيواني چندين سدها در ميان افراشته و هزاران مراقب بر سر
راه گماشته و راه چاره و رسيدن به مطلوب را بسته و مطلوب را عوضي نشان ميدهد و انسان
را به راه کج دعوت ميکند ،و او را به بيراهه مشغول پيمودن راه ميکند؛ اين است که هرچه
بيشتر مطلوب خود را ميجويد کمتر مييابد و هر قدر بيشتر طي مسافت ميکند از مطلوب
دورتر ميگردد.
با آن که حس حقيقت شناسي و شوق سعادتمندي در تمام افراد بشر موجود است ولي
ديو نفس او را فريب داده و در عوض مطلوب حقيقي ،حظوظ قواي حيواني را در نظر وي
جلوه داده و ميآرايد همين است که به فريب نفس ،هرکسي سعادت خود را در چيزي تصور
نموده و در طلب آن ميکوشد.
هر کس بهاي زندگي خود را در چيزي تصور نموده و همت خود را بر آن مصروف
داشته ،بادهاي غرور و نخوت و خودپسندي وي را به بيابان هولناک پرتاب کرده و از راه
راست منحرف ساخته و آن گوهر گران مايه که خداوند متعال در طبيعت بشر به وديعه نهاده
به بازيچه از دست داده ،خود و خداي خود را فراموش کرده است« .نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ».

اگر کسي به نظر عبرت در احوال خلق بنگرد ،به خوبي ميفهمد که شراب گل آلود دنيا
ايشان را چنان مست کرده و در بستر غفلت به خواب سنگين فرو برده که انتظار بيداري و
بهبودي از آنان مرتفع گرديده است .ايشان تصور ميکنند که خداوند متعال آنان را فقط براي
تعمير اين عاريت سرا آفريده است .ايشان سعادت خود را در تعيش دنيا و برتري بر اَقران و
گردآوردن مال و بر آوردن آرزوهاي بيپايان ميپندارند ،عدهاي نيز دم از حقيقت ميزنند
ليکن اثري از آثار حقيقت در اعمالشان مشاهده نميگردد.
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اي انسان! خواب غفلت تاکي!؟ ديده بگشا .اندکي به خود آي و بر خيز و روح خود را
از سيه چال طبيعت بيرون آور و بر سرير عزت ،به تاج کرامتي که خداوند متعال او را ارزاني
داشته مسند نشين گردان ،مگذار که روح الهي تو لگد کوب قواي حيواني و دست خوش
هويهاي نفساني گردد.
انساني که به قدرت حق تعالي خلقت يافته و رموز و اسراري در وجودش بکار برده
شده ،آن خلقت عجيب و غريبي که اگر دانشمندان و فيلسوفان عالم بخواهند جزء کوچکي
از اجزاء آن را تشريح کنند ،نتوانند .مقصود اصلي از اين خلقت ،تعمير اين عاريت سرا و
غوطهور شدن در اين گرداب پر بال نيستَ« :أفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ».
در باطن ما يک قوه سيال و يک حقيقت منبسطه و يک امر رباني و روح جاوداني مندرج
است ،بايد با عزمي راسخ و استقامتي ثابت و متانتي استوار ،با نفس مبارزه کنيم و آن روح
مجرد و پاک را از پشت پرده قواي حيواني بيرون آريم و زنگار از چهره سيمين وي برچينيم
و نور رخسار جهانتاب او را ظاهر و هويدا سازيم.
سعادت حقيقي نصيب کسي است که روح او قوي گشته و چون خورشيد تابان در
آسمان دلش نور افشاني کند و مملکت تاريک بدن را به روشنايي خود اضائه دهد و ظلمت
ناداني را نابود سازد و نفس ناطقه را رونقي تازه بخشد.
چون روح از عالم امر الهي و مجردات است و بدن از عالم ماديات ميباشد ،کمال مباينت
بين مجرد و مادي موجود است و به حکم تقابل ،هر يک از آنها در حين غلبه ،ديگري را
مغلوب کرده و تحت تصرف خود در ميآورد و سبب آن که کسي اهميتي به امر روح و قواي
روحاني نميدهد در اثر غلبه جسم خاکي است.
اگر روح الهي در مملکت بدن ظهور و بروز نموده و از پشت ابرهاي ظلماني قواي
طبيعي بيرون آيد ساير قوا مطيع و منقاد او خواهند شد ،او در اين حال خليفه و نماينده حق
است .يگانه چيزي که انسان را به جوار حق تعالي نزديک ميکند و به معرفت و شناسايي او
آشنا ميسازد ،شناختن روح است .و نخستين چيزي که بايد بدانيم و به ساحت قدس او آشنا
شويم شناختن روح است .بايد با اراده متين بکوشيم و روح الهي خود را تقويت داده ساير
قوا را تحت تصرف او در آوريم.
اجزاء عالم کون از علوييّن و سفلييّن ،عليالدوام در جاده تکامل قدم ميزنند و به هر
درجه از کمال که برسند آن را ترک گفته رو به باال ميروند .اين قانون ازلي در حقيقت هر
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موجودي حکمفرماست .حضرت صادق عليهالسالم ميفرمايد :عبوديت و بندگي جوهري
است که باطن و حقيقت آن ربوبيت است .و يک معني از معاني مقدس اين جمله خدايي آن
است که وقتي کسي درجات تکامل را به انتها رسانيد ،مظهر صفات خدا گردد.
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گفتار 14
آثار الهي تجلي روح -وقتي روح الهي ،خود را در معرض ظهور و بروز گذارد قواي
جسماني ضعيف و قواي روحاني قوي گردد ،آن وقت است که انسان به خلعت خالفت حق
تعالي مفتخر شده و دستگاه سلطنت خدايي خود را در صدر دل پهن کند و مملکت دل را
تسخير نموده و قواي طبيعي و حيواني را تحت حکومت خود در آورده و هر يک از آنها را
به خدمتي که اليق رتبه و مقام اوست امر ميفرمايد.
عقل را به وزارت انتخاب ،و چراغ شرع را در پيش رو رهنما ،و قلب و دل را در حضور
سلطان ازلي دائم الحضور ،و قوه غضب را پاسبان و دربان  ،و قوه وهم را خزانهدار ،و قوه
شهوت را مشغول به حمل و نقل لوازم مملکتي؛ اعضاء بدن ،هر کدام به سهم و نوع خود در
مقام اجراء اوامر سلطان روح ميباشند .چون اول امر قواي روحاني ضعيف و قواي جسماني
غالب است ،لذا در تقويت روح محتاج به انجام اعمال شاقه و رياضات صعبه مشروعه ميباشد.
يگانه چيزي که انسان را به حق تعالي نزديک ميکند ظهور روح الهي است در مملکت
بدن ،اين است که در قرآن مجيد شرافت روح را به جايي ميرساند که در شأن او ميفرمايد:
«وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي» .آن لطيفه الهي و آن شعاع نور احدي به مرگ فاني نميشود بلکه او
قائم به حق تعالي و باقي به بقاي اوست ،و به فناي بدن نيز بر قوت و شدت نورانيت او
افزوده ميگردد.
شناختن نفس و روح وقتي انسان را ميسر گردد که آثار سلطنت و فرمانروايي روح الهي
در مملکت بدن ظاهر شود وبر قواي حيواني غالب آيد و حکم او در اعضاء بدن نفوذ نمايد
 ،وگرنه به هيچ وجه انسان راهي به شناسايي او نخواهد يافت زيرا او از عالم ملکوت و
مجردات است .انسان مادامي که اسير سرپنجه قواي حيواني و ماديات است هرگز او را
نمييابد؛ نفس ناطقه و روح مجرد تا پشت پرده قواي حيواني محجوب گشته چگونه انسان
ميتواند او را بشناسد!؟
در انسان سواي اجزاء خارجي و اجزاء داخلي و قواي حيواني ،يک حقيقت نوراني و
يک لطيفه رباني و يک جوهر غير جسماني وجود دارد که حقيقت انسان همان است ،عالم و
عارف اوست و به وسيله آن انسان از ساير حيوانات امتياز يافته و اليق منصب خليفه الهي
گشته است.
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چنان که به عقل و نقل و برهان و وجدان ثابت شده و جاي هيچ شک و ترديدي نيست
که خداوند متعال در انسان يک قوه و حقيقت ديگري تعبيه کرده و به واسطه آن از ساير
حيوانات امتياز پيداکرده که انسان واقعي اوست ،و اول چيزي که پروردگار عالم از کتم عدم
بر عرصه وجود آورد آن «حقيقت وحداني» يعني روح الهي بود.
آن «حقيقت وحداني» را به اعتباري عقل گويند زيرا که قوه درّاکه و نفس ناطقه انساني
از شعب اوست؛ و به اعتبار ديگر روحش نامند چون سبب حيات است؛ و به اعتباري نورش
خوانند زيرا نور چيزي است که به ذات خود ظاهر و مُظهر غير باشد؛ و به اعتباري قلمش
نامند چون واسطه و سبب نقوش کائنات است و در اخبار هم اطالق عقل و روح و نور و
قلم بر آن شده است.
روح الهي انسان را باطنًا به سوي حق دعوت کرده و رهنمايي به عالم وحدت ميکند.
اوست رسول باطني و منادي پروردگار ،عليالدوام گويد :عازم سفر شو و پشت به عالم ظلماني
طبيعت ،و رو به عالم نوراني الوهيت نما .هر قدر سلطنت روح الهي در مملکت بدن نافذتر
شود انسان را بيشتر مجذوب الهي ميگرداند.
اين سفر ،مسافرت به بدن و پيمودن جاده ظاهري و رسيدن به مکان جسماني نيست،
بلکه پيمودن راه باطن و رسيدن به سرحد عبوديت و ربوبيت است .مسافر ،نفس آدمي است
و مقصد ،وصول به درگاه احدّيت است و زاد و توشه اين سفر ،تقوي است و مرکب سواري
او محبت به حق و اسلحه او براي دفع دشمن ،توجه به حق تعالي و ياد او است .بايد انسان
از او استعانت جويد وگرنه به منزل نخواهد رسيد.
افرادي هستند که پرده تاريک طبيعت ،چشم و گوش ايشان را فراگرفته و در برطرف
کردن آنها بايد زحمت و مشقت بار گران رياضات و عبادات را متحمل گردند تا اين که پس
از زحمت بياندازه پرده ظلماني را پاره کنند و به مقام مشاهده نايل آيند .اين جماعت هم
باالخره مجذوب حق ميگردند و از اين آب و گل طبيعت و اين گرداب پر بالء دنيا به ساحل
نجات ميرسند ،ليکن بايد آن زحمات و مشقات را متحمل گردند تا استعداد حضور پروردگار
متعال را پيدا کنند.
اگر انسان روش حضرات ائمه اطهار و اولياء را سر مشق خود قرار دهد و از جاده تقوي
منحرف نگردد و شرافت و دين خود را به دنيا نفروشد و زنجير شهوات حيواني را از پاي
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عقل بيرون آرد و قواي عقل و فکر و اراده و محبت و خلوص نيت را در راه سعادت حقيقي
بکار برد عاقبت به مقصود خواهد رسيد.
پس طالب سعادت بايد قلب خود را بينا کند و گرد و غبار و خاک و خاشاک آرزو و
آمال طبيعي را از پيش چشم عقل پاک کند و دل خود را از صفات بهيمي شستشو دهد و او
را با اخالق روحاني بيارايد تا آن که حاالت نوراني از منبع فيض سبحاني او را حاصل گردد.
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گفتار 15
تصرف الهي در محيط -انسان در زندگي تحت تأثير عوامل ارثي و محيطي قرار ميگيرد
که بعضي از آنها مفيدند و بعضي مضر ،و اين عوامل کيفيت زندگي آينده را روشن ميسازند.
عدهاي از دانشمندان معتقدند که عوامل ارثي مهمتر و بارزترند ،عدهاي را نيز عقيده بر آن
است که عوامل محيطي شديدتر و مؤثرتر هستند و هر کدام از اين دو گروه براي اثبات عقيده
خود داليل و مدارکي ارائه ميدهند.
ولي نکتهاي که کليه زيستشناسان و دانشمندان قبول دارند آن است که عوامل ارثي
غالبًا در محيط نامناسب ضعيف ميگردند و نيز ممکن است به کلي از بين بروند ،و برعکس
اگر عوامل ارثي ضعيف هم باشند در محيط مناسب تکامل پيدا ميکنند .مثالً کودکاني که از
مادر نارس به دنيا ميآيند و از نظر عوامل ارثي جسمي ،در شرايط ضعيف ميباشند  ،اگر آنها
را به حال خود گذارند از بين ميروند ،ولي اين اطفال را در محفظههاي مخصوص که از نظر
هوا ،درجه حرارت ،تغذيه و ساير شرايط آن ،که نسبت به حال طفل مناسب باشد قرار ميدهند،
با بوجود آوردن چنين محيط مساعدي او قادر است به حيات خود ادامه دهد و پس از رفع
نقايص مثل سايرين مسير زندگي را طي نمايد.
برعکس اگر در زندگي مردم شهري يا افراد ايالت دقيق شويم خواهيم ديد اطفال تازه
تولد يافته اکثرًا سالم و قوي بوده و از نظر عوامل ارثي جسمي در شرايط مساعد ميباشند،
ولي بعد چون در محيط کثيف و آلوده قرار ميگيرند به انواع بيماريها مبتال شده و اين بيماري
موجب ضعيف و عليل شدن او ميگردد .اين مشاهدات ثابت ميکند که عوامل ارثي قوي در
محيط نامساعد تضعيف ميگردد و محيط مساعد عوامل ارثي ضعيف را تکامل ميبخشد.
به عبارت ديگر زندگي مانند رودخانهاي است که در سرچشمه داراي آب بسيار صاف
و گوارا است و بعد در مسير خود به انواع آلودگيها و عوامل گوناگون و نامساعد برخورد
ميکند .بطورکلي عوامل محيطي در عوامل ارثي اثر کند کننده يا تشديد کننده دارند.
بسياري از موجودات زنده شرايط داخلي بدن خود را با محيط تطابق ميدهند ،ولي انسان
در محيط اطراف خود دخل و تصرف ميکند و عوامل محيطي را با شرايط داخلي بدن خويش
وفق ميدهد .خاصيت تطابق در حيوانات ،يک طرفي و در انسانها دو طرفي است ولي تطابق
نيز حدي دارد :چنان که اگر هواي محيط بسيار سرد نباشد مقاومت امکان دارد ،ولي اگر
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سرماي هوا از حد بگذرد تطابق بدن کافي نيست بايد در محيط تصرف کرد و بر عوامل او
چيره گرديد.
وظيفه بشر اين است که عالوه بر حذف عوامل نامساعد محيطي ،بهترين عوامل و شرايط
را ايجاد کند که مردم بتوانند جسمًا و روحًا سالمتر زندگي کنند ،و همچنين مطالعه در مورد
عوامل مضر به جسم و روح انسان ،و قطع راههاي ارتباطي اين عوامل و از بين بردن آنها
نهايت ضرورت را دارد.
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گفتار 16
زندان نامرئي غفلت -غفلت چون زنجيري است که بر گردن انسان افتاده که سرش را
باال ببرد و از پذيرفتن سخنان حکمتي ممنوعش کند ،و نيز مردم غافل کساني هستند که در
جلو و عقب خويش سد محکمي ساخته و ارتباط خود را با پشت سر و جلو قطع کرده و
عالوه بر آن در ميان آن سد ،پردهاي بر روي خود کشيده که هيچ چيز را نبينند«إِنَّا جَعَلْنَا فِي
أَ ْعنَاقِهِمْ أَ ْغالَلًا فَهِيَ إِلَى األَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَ َعلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ

فَهُمْ الَ يُْبصِرُونَ».
غفلت چون سد محکمي است براي انسان ،که او را از امور گذشته و آينده غافل ميسازد
و شخص غافل نميداند از کجا آمده و مبدأش چيست و کدام نيرو او را به اين جهان پهناور
آورده ،و نيز نداند به کجا ميرود؟ آيا به سوي سعادت ميرود يا بدبختي؟ پس سعادتمند
کسي است که هيچ وقت گذشته را فراموش نکند و از آينده نيز غافل نباشد و اگر در گذشته
مرتکب اشتباهات و خطايي شده ،آن اعمال زشت را جبران کند و سعي نمايد تا آيندهاش
صرف معصيت و گناه نگردد.
بدبخت کسي که از گذشته و آينده بيخبر و غافل باشد و نداند مبدأ و معادش کجا
است .در حديث آمده :رحمت خدا شامل آن کسي است که بداند از کجا آمده و براي چه
آمده و به کجا خواهد رفت .نظر در امور گذشته سبب ميشود که انسان به قبح و عيب و
نقص خويش پي برده و آنها را جبران کند و روح را که بر اثر گناه مانند آهن زنگ زده
گرديده بود در آتش ندامت و پشيماني ،آن زنگها و تيرگيها را از بين ببرد تا در نتيجه صفا
و جالي روح باز گردد.
بنابراين کسي که اصالً نداند که نميفهمد به اصطالح ،جهل مرکب داشته باشد يا در
زندان ماديت محبوس و در درياي شهوت غرق و گرفتار تخيالت پست مادي گردد و از جلو
و عقب خويش سد محکمي سازد ،چنين اشخاص از انسانيت منقطع است.
عالمت ديگر غافل اين است که « َسوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ» در اين آيه
شريفه صفت ديگري براي غافلين بيان شده ،و اين صفت کساني است که در آخرين درجه
غفلت باشند به نحوي که دو چيز متضاد در نزد ايشان يکسان باشد خوبي و بدي ،کوري و
بينايي ،دانش و جهل ،و انذار و عدم انذار ،و مانند اينها.
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چنين مردم غافلين هستند که بر دلهايشان قفل بسته و دريچه فهم را به روي خود
نگشايند .در بيان انذار حضرت رسول اکرم(ص) نقصي نيست ،زيرا که اگر شنوندگان مانعي
براي استماع داشته باشند و سخن پيغمبر را نپذيرند ،تقصير و کوتاهي از شنونده است نه
گوينده.
در آيه قبلي خداوند متعال غافلين را به زندانياني که در اطاق در بسته محبوس بوده و
ارتباطي با خارج نداشته باشند ،تشبيه ميکند ولي در اين آيه انحطاط بيشتري براي غفلتزدگان
و متمرّدين از دستورات انبيا قائل شده است .مرد زنداني که دست و پايش به زنجير بسته شده
ممکن است بدان ببالد که دلش آزاد است و دريچه فهم به رويش باز  ،ولي کساني که در
آخرين درجه غفلت بسر ميبرند عالوه بر اين که خود را ميان سدها محبوس کرده و زنجير
بيخبري به گردن انداختهاند ،دريچه دل را نيز به قفل بستهاند که مانع نفوذ سخنان حق و
کالم مستدل گردد ،گويا که ايشان اصالً قلب ندارند!
روزي که راه حس و شعور و ادراک براي انسان مسدود گردد و قوه تشخيص و تميز
خود را از دست بدهد مردهاي است متحرک ،و کسي که با اين مردگان زندهنما سر و کار
داشته باشد ،هر قدر هم داراي قوه بيان و جاذبيت سخن باشد نميتواند اين مردگان را زنده،
و خفتگان را از خواب بيدار کند .اين است که خداوند متعال ميفرمايد :اي پيغمبر ،انذار و
عدم انذار تو در باره آن غافلين يکسان است ،بلکه سخنان تو به کساني مؤثر است که خود را
براي پذيرفتن سخنان حق آماده کنند« :إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْ َغيْبِ َفبَشرْهُ

بِمَغْفِرَة وَأَجْر كَرِيم » .ايشانند که هميشه خود را براي تحصيل و پذيرفتن تعاليم عاليه آماده
ميکنند.
حصول علم مراتبي دارد:
مرتبه اول  -با خواندن و نوشتن و از طريق اکتساب و استفاضه صحيحه حاصل آيد.
مرتبه دوم -تجليات الهي است که از جانب حق تعالي به انسان افاضه ميشود که معرفت
تامه در جميع مراتب از آن حاصل آيد.
مرتبه سوم -حبهاي است که خداوند متعال در اوالد آدم به وديعت نهاد و به دنيا فرستاد
که زحمت کشيده و آن را به آب اعمال صالحه و رياضات و مجاهدات آب دهد و ثمرهاي
دريابد.
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ايشانند که جان خود را به تقوي آراسته و از عاليق ماديات وارستهاند .فکر ايشان همواره
در عالم قدس در طيران است ،ايشانند که قلب خود را همواره براي قبول تجليات الهي مستعد
ميکنند .چنان که حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم به جناب کميل ميفرمايد :که اي کميل
روي زمين از ايشان هرگز خالي نباشد که عده ايشان بسيار کم است ولي مقام و منزلت ايشان
نزد حق تعالي بس عظيم است .بعضي از ايشان ظاهر و مشهور باشند و بعضي خائف و مغمور،
و آنچه را که اهل ثروت و نعمت دنيا بر خود سخت گرفتهاند ،ايشان آنهارا بر خود آسان
نمودهاند .ايشان به ابدان ،مصاحب اهل دنيايند ولي ارواحشان در عالم قدس الهي سير ميکنند.
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گفتار 17
تقدّم تزکيه بر تعليم -افرادي گمان کردهاند که آزادي انسان در آزادي غرايز و شهوات
او است و تصور ميکنند که اگر کسي به اصول اخالقي و مقررات اجتماعي پشتپا زند و
تنها پيرو خواهشهاي نفساني خويش باشد به آزادي دست مييابد ،غافل از اين که اطاعت
غرايز و تمايالت حيواني نه تنها معيار آزادي نيست ،بلکه برعکس اين خود مايه اسيري و
بردگي است  .کسي که تابع هواي نفس خويش باشد در واقع بندگي شهوات خود را ميپذيرد
و با اين عمل به پستترين بردگيها تن در ميدهد.
ق» :کسي
حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم ميفرمايد« :مَغلُوبُ الشَّهوَهِ اَ َّذلُ مِن مَملُوکِ الرِّ ِ
که مغلوب ومقهور شهوات خود باشد خواري و ذلتش به مراتب بيش از برده زر خريد است.
در آيين اسالم مسئله اخالق از جمله مسائل مهم ديني به حساب آمده و مورد کمال
توجه است .قرآن شريف تزکيه نفس و تخلّق به اخالق حميده را عامل رستگاري در راه
وصول به سعادت معرفي کرده و فساد اخالق را منشأ بدبختي و مايه زيان و ضرر شناخته
است« .قَدْ أَْفلَحَ مَن زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا».
خداوند متعال در سوره شمس بعد از چند سوگند خاطر نشان فرموده است که اگر کسي
در تزکيه نفس بکوشد و ضمير خود را از انديشههاي بد و اخالق ناپسند منزه دارد رستگار و
سعادتمند است ،و کسي که از انديشههاي بد و اخالق ناپسند صفحه خاطرات را نزدايد و دل
را به راه فساد و گمراهي سوق دهد ،بدبخت و زيانکار است.
حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم ميفرمايدَ « :رأسُ االيمَانِ حُسنُ الخُلقِ وَالتَّحليّ بِالصدقِ» :
سرآمد تمام وظايف براي افراد با ايمان اين است که خود را به صفات حميده و اخالق
پسنديده و به زيور راستگويي بيارايند.
حضرت صادق عليهالسالم ميفرمايند:خداوند به بنده خود در مقابل حسن خلق پاداش
ميدهد مانند اجر مجاهد راه حق که روز و شب در فعاليت و کوشش باشد.
ونيز ميفرمايد :اگر اعالم شد که از عمرت بيش از دو روز باقي نمانده است  ،روز اول
را براي اخالق و ادبت اختصاص ده تا از آن براي روز مرگت کمک گيري.
شناخت صفات حميده و ذميمه و تميز فضايل از رذايل ،شرط اساسي براي اصالح
اخالق است.
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پيشوايان اسالم براي اين که پيروان خود را به راه تزکيه نفس سوق دهند ،آنان را به
آموختن درس اخالق موظف نموده و فراگرفتن آن را بر ساير علوم مقدم داشتهاند .حضرت
موسي بن جعفر عليهالسالم ميفرمايد :علمي که بيش از ساير علوم بر تو الزم است علمي
است که خير و صالح دلت را به تو ارائه کند.
پيامبران الهي براي تربيت مردم از طرف حضرت باري تعالي اساس مکارم اخالق را در
جهان بشريت پيريزي کرده و بناي سجاياي انساني را بنيان نمودند و کرائم اخالقي را به
پيروان خود آموختند و در طول قرنهاي متمادي در تحکيم و گسترش اين اساس مقدس
کوشيدند و انسانهاي بزرگي پرورش دادند و از مجاهدات خويش نتايج درخشاني بدست
آوردند.
سرانجام حضرت رسول اکرم(ص) از طرف خدا مبعوث شد و مأموريت يافت که مکارم
اخالق را به کمال نهايياش برساند و بنايي که رجال الهي پايهگذاري کرده بودند تتميم کند و
مسلمين را از عاليترين صفات انساني برخوردار سازد .آن حضرت ميفرمود :من برانگيخته
شدم تا مکارم اخالق را تتميم و تکميل کنم .در پرتو مکارم اخالق انسان ميتواند خود را از
خودپرستي و خوي حيواني برهاند و بر غرايز و تمايالت نفساني غالب آيد.
تربيت يافتگان مکتب اسالم نه تنها با مردم رفتار انساني داشتند و روشهاي اخالق را
درباره آنان رعايت ميکردند ،بلکه در هر مواقعي که پيش ميآمد بزرگواري و کرامت نفس
خود را درباره حيوانات نيز اعمال ميکردند و از عواطف انساني خود آنها را برخوردار
مينمودند.
بدون ترديد علم به خوبي و بدي و تشخيص فضيلت و رذيلت در اصالح خود شخص
و سايرين بسيار مؤثر است و قسمتي از اخالق ناپسند و کارهاي ناشايست مردم ناشي از جهل
و ناداني است .ولي آن علم ميتواند جامعه را اصالح کند که افراد عالم بر طبق علم خويش
قدم بردارند و دانستيهاي خود را عمالً بکار ببندند وگرنه از علم نتيجه اخالقي عايد جامعه
نميگردد  ،در اين صورت عالم و جاهل يکسانند.
حضرت اميرالمومنين عليهالسالم ميفرمايد« فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ
الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِن جَهلِ ِه »  :عالمي که بر خالف علم خويش رفتار کند مانند جاهل سرگرداني
است که صواب و خطا را نميداند و از جهل و ناداني خويش به هوش نميآيد؛ ونيز ميفرمايد:
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چه بسا عالمي که کارهاي خالف علمش موجب هالک او شده و دانايياش به وي نتيجهاي
نرسانده است.
در اثر تقوي و پرتو تعاليم مربيان شايسته و پاک دل ،افرادي به مقام کرامت نفس و
بزرگواري طبع نايل ميشوند و از مزاياي معنوي و سجاياي انساني برخوردار ميگردند .اينان
در زندگي اجتماعي ،تنها سعادت را براي خود نميخواهند بلکه در سعادت ديگران نيز
ميکوشند و هرگز خود را در محدوده تمايالت فردي محصور نميکنند .اينان ميدانند که اگر
کسي اين حس را داشته باشد و بداند که صالح کل مقدم بر صالح جزء است به شرط عمل،
مکارم واال از او ظهور کند.
بين علم و عمل مالزمه وجود ندارد؛ دانستن خوبي و بدي مستلزم انجام عمل خوب و
اجتناب از اعمال بد نيست .چه بسيارند افرادي که خوب و بد را ميدانند و خير و شر اعمال
را بهتر ميشناسند ولي اسير غرايز و شهوات خود هستند ،ايشان به هالکت نزديکترند.
حضرت رسول اکرم(ص) فرمود :افراد تحصيلکرده و عالم دو قسماند:
عالمي که بر طبق علم خود رفتار ميکند ،او به رستگاري و سعادت و نجات نائل آيد .و
عالمي که بر طبق علم خويش رفتار ننمايد که اين مايه هالکت اوست «:اَلعُلَماءُ رَجُالنِ رَجُلٌ
عالِمٌ آخِذٌ بِعِلمِهِ فَهَذا ناج وَ عالِمٌ تارِکٌ ِبعِلمِهِ فَهَذا هالِکٌ».

در مکتب اسالم اهل فضيلت و اخالق کسي است که ضمير خود را از خواستههاي
ذلتآور خود پاک و منزه دارد .حضرت علي عليهالسالم ميفرمايد « َمن شَرُفَ نَفسُهُ نَزَّهَها عَن
ب».
ِذلَّهِ المَطالِ ِ
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محاسن اخالق و مکارم اخالق -در مکتب اسالم خلقيات حميده به دو گروه تقسيم شده
است :محاسن اخالق و مکارم اخالق.
خلقياتي که مايه حسن ارتباط اجتماعي و باعث جلب منافع مادي و بهبود زندگي است
از گروه محاسن اخالق است؛ و خلقياتي که معيار انسانيت و حاکي از بزرگواري طبع و تعالي
روحاني است از گروه مکارم اخالق است.
به عبارت ديگر اخالق خوب در روايات اسالمي با کلمات حسن خلق ،محاسن اخالق
و مکارم اخالق تعبير شده است.
حضرت رسول اکرم(ص) ميفرمايد:يکي از شرايط سعادت آدمي در زندگي حسن خلق
است و از جمله عوامل شقاوت و بدبختي سوء خلق است « :مِن سَعادَهِ الرَّجُلِ حُسنُ الخُلقِ وَ

ِمن شَقاوَتِهِ سُوءُ الخُلقِ».
ونيز ميفرمايد:حسن خلق گناهان را محو ميکند به طوري که اشعه آفتاب برف و يخ
را ،و اخالق بد عمل خوب را فاسد ميکند همان طور که سرکه عسل را.
در مواردي که اولياء دين ميخواستند از تعالي معنوي و کمال روحاني سخن گويند و
جامعه را به ارزشهاي سجاياي عالي انساني متوجه سازند ،از مکارم اخالق نام ميبرند و به
پيروان خود ميفهمانند که هدف عالي رهبران مکتب اسالم تنها اين نيست که مردم را با اخالق
خوب اجتماعي تربيت کنند ،بلکه عالوه بر آن ميخواهند آنان را با سجاياي انساني پرورش
دهند و از مزاياي انسانيت برخوردار سازندَ «.قالَ رَ ُسولُ اللِ(ص) :بُعِثْتُ بِمَكَارِمَ الْأَخْلَاق وَ

َمحَاسِنِهَا»  :من از طرف باري تعالي براي مکارم اخالق و محاسن اخالق مبعوث شدهام.
حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم ميفرمايد :اخالق خود را در آغاز با صفات حميده رام
کنيد سپس آن را به سوي مکارم اخالق و سجاياي عالي انساني بکشانيد .راوي گويد به
حضرت صادق عليهالسالم عرض کردم حد حسن خلق چيست؟ فرمودند با مردم به نرمي
برخورد کني ،پاک و مؤدب سخن بگويي ،و در مواجهه با برادرانت گشاده رو باشي.
مردي به محضر حضرت صادق عليهالسالم شرفياب شد و عرض کرد مرا از مکارم
اخالق آگاه ساز .آن حضرت در جواب او از چند صفت انساني نام برد :بخشش و گذشت از
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آن کسي که به تو ستمي کرده است ،پيوست و اتصال به کسي که از تو بريده است ،و بذل و
اعطا به آن که ترا محروم کرده است ،به حق و درستي سخن گفتن ،اگرچه بر ضررت باشد.
آدمي مجموعه به هم آميختهاي است از جسم و جان ،ماده و معني ،طبع و عقل ،خالصه
داراي دو جنبه است :بشري و انساني؛ محاسن اخالق براي تأمين حيات بشري و بهبود زندگي
مادي است ،و مکارم اخالق براي احياي جنبههاي انساني و تکميل حيات معنوي است.
سعادت واقعي و همه جانبه نصيب کسي است که حيات معنوي و حيات مادي را به
حدود شرع مورد توجه خويش قرار دهد.
در مکتب اسالم اين برنامه ،جامع و کامل تنظيم شده است و اولياء دين همواره مردم را
به محاسن اخالق و مکارم اخالق دعوت کرده و هر دو قسمت را به موازات يکديگر خاطر
نشان نمودهاند ،ولي در خالل سخنان خويش به پيروان خود فهماندهاند که تأثير مکارم اخالق
در تأمين رستگاري و سعادت بشر به مراتب بيشتر از محاسن اخالق است.
حضرت علي عليهالسالم ميفرمايد «فِي سعة االَخالقِ کُُنوزُ االَرزَاقِ» :در توسعه اخالق و
حسن برخورد با مردم گنجينههاي ارزاق و رفاه زندگي نهفته است.
حضرت موسيبن جعفر عليهالسالم ميفرمايد :هيچ زندگي و حياتي غنيتر و پر برکت
تر از حسن خلق نيست.
حضرت صادق عليهالسالم ميفرمايد :نيکو کاري و حسن خلق شهرها را آباد ميکند و
عمرها را افزايش ميدهد «:إِنَّ الْبِرَّ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ يَعْمُرَانِ الديَارَ وَ يَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَار ».
حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم ميفرمايد« رُبَّ عَزِيز أَذَلَّهُ خُلُقُهُ وَ رُبَّ ذَلِيل أَعَزَّهُ خُلُقُه» :
چه بسا عزيزي که اخالق بد او مايه ذلت و خواري او شده و چه بسا ذليلي که اخالق نيک،
او را به عزت و بزرگي رسانده است .نتيجه آن که رعايت محاسن اخالق براي حفظ امنيت
اجتماعي و بهبود زندگي يک امر الزم و ضروري است و همه افراد جامعه از نظر ديني و
علمي مکلفند حقوق و حدود سايرين را محترم شمرند و منافع خود را با مصالح عمومي
تطبيق کرده و غرايز خود را تعديل نمايند و از اعمال تمايالت خالف اخالق خودداري کنند.
حضرات انبياء به فرمان الهي مأموريت يافتند که مردم را با صفات عالي انساني تربيت
کنند و کرائم اخالق را در دلهايشان پرورش دهند و آنان را از نعمت پرارج کرامت نفس و
بزرگواري طبع برخوردار سازند.
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دگر دوستي و تمايالت عالي انساني که پايه بزرگواري و کرامت نفس است در نهاد
انسان ريشه فطري دارند که اگر مورد توجه واقع شوند و به درستي پرورش يابند ،آدمي به
مکارم اخالق متخلق شود .ولي در اثر عصيان ،خود دوستي و کششهاي غريزي آنچنان
نيرومند گشته که به دگر دوستي و تمايالت عالي انساني مجال فعاليت نميدهند بلکه آنان را
سرکوب کرده و به دست فراموشي ميسپارند.
حضرات اولياء دين براي آن که جوامع بشري را انسان ببار آورند و با مکارم اخالق و
سجاياي عالي انساني متصف سازند ،به فرمان الهي مأموريت يافتند که فطريات فراموش شده
را به ياد مردم آورند و دگر دوستي خفته را در دلهايشان بيدار کنند و تمايالت عالي سرکوب
شده و عقب رانده را از ضمير مغفول به ضمير آگاهشان انتقال دهند و مکتب تربيتي خود را
بر اساس فطريات انساني پايه گذاري کنند « .قالَ رَ ُسولُ اللِ صََّلي اللُ عَلَيهِ وَ آلِهِ  :عَلَيکُم بِمَکارِمَ

االَ خالقِ فَاِنَّ اللَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَني بِها»  :بکوشيد و به مکارم اخالق تخلق يابيد ،چه ،من براي
گسترش و بسط اخالق کريمه مبعوث شدهام.
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فردپرستي و اخالق انتفاعي -روش اخالقي فرد پرستان بر ضد مکارم اخالق و سجاياي
انساني است چه اينان تنها به جنبه حيواني خود متوجه بوده و همواره در انديشه ارضاء غرايز
و اعمال شهوات خويش هستند .در نظر فرد پرست اخالق خوب ،آن صفت يا عملي است
که مايه کاميابي و تمتع شخصي او شده و لذت دنيوي او را افزايش دهد ،و اخالق بد آن
صفتي است که او را از کامگاري و خشنودي نفس باز دارد.
فرد پرستان نه تنها به دگر دوستي توجه ندارند و در راه ياري افتادگان و همدردي با
دردمندان قدمي برنميدارند ،بلکه اگر تعدي به ديگران و تجاوز به حقوق اين و آن باعث
ارضاء غريزه و اقناع شهوت ايشان باشد ،عمالً اين تجاوز را روا ميدارند و پايمال کردن
حقوق ديگران را به خود اجازه ميدهند .اين گروه با اخالق حيواني تخلق يافته و آنان را با
پرورش تمايالت عالي انساني و نيل به مکارم اخالق کاري نيست.
اخالق انتفاعي نيز مبتني بر خود خواهي و جلب منافع مادي است ،پيروان آن از تعالي
معنوي و کمال روحاني برخوردار نيستند چه ،محرک اصلي آنان در رعايت اصول اخالقي،
وظيفه شناسي و دست يافتن به ارزشهاي انساني نيست ،بلکه هدفشان سود بيشتر و زندگي
بهتر است .وظايف انساني و اخالقي را ترک گفته و از پي غرايز و شهوات خود ميروند و
براي جلب منافع مادي از ارتکاب اعمال غير انساني و ضد اخالقي ابا نميکنند .واضح است
که چنين اخالقي نميتواند مردم را انسان واقعي بسازد و قادر نيست تمايالت عالي انساني را
در نهادشان پرورش داده و آنان را فدا کار و دگر دوست بار آورد.
اخالق انتفاعي که فاقد ارزشهاي معنوي است و تنها جنبه ريا کاري و ظاهر سازي
دارد ،کم و بيش در جوامع مسلمين نيز نفوذ کرده و مسلمانان سود جو و دنيا طلب به آن
گرايش يافتهاند.
حضرت رسول اکرم(ص) در حال حيات خود فرا رسيدن چنين روزي را براي امت
اسالم خبر داده چنان که ميفرمايد :ميآيد زماني که امت من باطني ناپاک و پليد ،و ظاهري
خوش و نيکو دارند و همواره در جلب منافع مادي ميکوشند؛ آنان به رضاي خدا و پاداش
او توجهي ندارند و کارشان ريا و خودنمايي است.
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در مکتب کمونيسم پيرامون مکارم اخالق سخني ذکر نشده و در باره انسانيت و احياء
تمايالت عالي انسان سخني به ميان نيامده است .رهبران اين مکتب ،اخالق را از ديدگاه
جنبههاي حيواني و شؤون مادي مينگرند و چگونگي آن را منحصرًا وابسته به کيفيت روابط
توليد و تابع خصوصيات اقتصادي ميدانند ،و خلقيات حميده را که نشانه شرف انساني است
و منشأ آن بزرگواري و کرامت نفس است به حساب نياوردهاند.
بدون ترديد وضع اقتصادي هر جامعه در اخالق مردم آن جامعه مؤثر است و در هر
زمان اخالق مردم تا اندازهاي تحت تأثير شرايط اقتصادي آن زمان است وبا تحول شرايط
اقتصادي ،اخالق مردم نيز تحول مييابد و رفتارشان دگرگون ميشود .ولي اين بدان معني
نيست که اقتصاد را يگانه عامل سازنده اخالق اجتماع بدانيم و عوامل ديگر را ناديده پنداريم.
فرد پرستان و سودجويان و پيروان مکتب کمونيسم ،پيرامون مکارم اخالق بحثي نکرده
و در راه احياي تمايالت عالي انسان قدمي بر نداشتهاند ،بلکه بر عکس با حمايت افراطي و
بيش از حدي که در جنبههاي حيواني و مادي کرده جهات معنوي و ارزشهاي انساني را
سرکوب کرده و بدست فراموشي سپردهاند .ولي پيامبران خدا عمومًا و حضرت رسول
اکرم(ص) خصوصًا به پرورش سجاياي انساني توجه مخصوص داشته و آن را از جمله وظايف
اساسي خود ميدانستند و سعي ميکردند مردم را انسان ببار آورند و تمايالت عالي انساني را
در نهادشان شکوفا سازند.
اولياء گرامي همواره خاطر نشان مينمودند که خلقيات کريمه ،خواسته و محبوب خدا،
و صفات ذميمه ،مطرود و مبغوض خدا است؛ و براي آن که پيروان خود را از تعالي معنوي و
کمال روحاني برخوردار سازند آنان را به فراگرفتن مکارم اخالق که مايه خشنودي خدا است
تشويق ميکردند ،و از گرايش به سيئات اخالقي که باعث خشم الهي است برحذر ميداشتند.
حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند :خدا دوستدار بزرگواري و کرائم اخالق است و
صفات پست را که نشانه فرومايگي است دشمن ميدارد.
حضرت صادق عليهالسالم فرمود :بر شما باد که در راه تخلّق به مکارم اخالق بکوشيد
که خدا اخالق کريمه را دوست ،و صفات ذميمه را دشمن ميدارد.
براي اين که مسلمين از خود خواهي آزاد شوند و حس دگر دوستي و همدردي با مردم
در نهادشان شکوفان گردد و به صفات حميده گرايش يابند ،حضرت رسول اکرم(ص) در راه
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تعليم و تربيت مردم از هر فرصتي استفاده ميکرد ،ارزشهاي مکارم اخالق را خاطر نشان
فرموده و آنان را به سجاياي انساني تشويق ميکرد.
حضرت رسول اکرم(ص) فرمود :کسي که صبح کند و به فکر ياري مسلمين و همدردي
با آنان نباشد از گروه مسلمين شمرده نميشود ،و کسي که استغاثه و استنصار مظلومي را
بشنود و ندايش را پاسخ ندهد مسلمان نيست .ونيز فرمود :مؤمن نيست کسي که شب را سير
بخوابد و همسايهاش گرسنه.
حضرت صادق عليهالسالم فرمود:حق مؤمن بر مؤمن اين است که در باطن او را دوست
بدارد و با مال خويش ياريش کند و در غياب او از خانوادهاش سرپرستي نمايد و موقعي که
مورد ستمي قرار گرفت به حمايت او بر خيزد و از دست ظالمش برهاند.
در جهان امروز از طرفي خدا شناسي به سستي گراييده و نفوذ دين کاهش يافته و ضامن
اجراي مکارم اخالق ضعيف شده و خأل سجاياي انساني و خلقيات کريمه به خوبي احساس
ميشود.
مؤمنين از اين کمبود معنوي و انحطاط روحاني رنج ميبرند و آرزو دارند که موجباتي
فراهم آيد هر چه زوتر بشر ،خود را به کرائم اخالق بيارايد.
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گفتار 20
تغافل بجا  -يکي از صفات حميده افراد با ايمان تغافل بجا است و آن عبارت از اين
است که آدمي چيزي را بداند و از آن آگاه باشد ولي با عمد و اراده ،خود را غافل نشان دهد
و چنان وانمود کند که از آن نا آگاه و بياطالع است .اين عمل اگر بجا و در مورد صحيح
انجام پذيرد از نظر اخالقي بسيار ممدوح و پسنديده است و ميتواند در پاره از موارد ثمرات
عالي و نتايج مهم ببار آورد.
گاهي عيوب ديگران را ناديده گرفتن و در لغزشهاي اين و آن خود را غافل نشان دادن،
در اصالح اخالق و اعمال ايشان مؤثرتر از اظهار کردن و به رو آوردن است و مصلحت اقتضا
ميکند که دانسته خويش را پنهان داريم و تغافل را جايگزين انتقاد نماييم.
انتقاد يکي از عوامل اصالح جامعه است ،افراد موظفند در مواقعي که از عيوب و نقايص
ديگران با اطالع شدند با حسن نيت آن را تذکر دهند و از روي خير خواهي به عملشان
اعتراض نمايند و با رعايت ادب و اخالق از نادرستي باز دارند چه ،سکوت در مقابل گناه و
سيئات اخالقي به منزله امضاء ناپاکي و موافقت در انحرافهاي اجتماعي است.
اما در جايي که شخص مرتکب گناهي شده و از آگاهي ديگران بيم و هراس دارد،
مصلحت ايجاب ميکند که رازش را پوشيده داريم و خود را نا آگاه جلوه دهيم و اطالعمان
را بازگو نکنيم و از دانستههاي خويش تغافل نماييم ،تا شخص براي مصون داشتن شرافت
خويش پيرامون آن عمل نگردد و گناهي را که مرتکب شده تکرار ننمايد.
خالصه در زمينه انحرافهاي قانوني و اخالقي در اغلب موارد الزم است اطالعات خود
را آشکار کنيم و آگاهانه انتقاد نماييم ،ولي مصلحت ايجاب ميکند که در پاره از موارد خود
را غافل نشان دهيم تا پرده حياء گنهکار پاره نشود و در انجام عمل نارواي خود جري و
جسور نگردد.
اولياء گرامي اسالم در ضمن روايات متعددي اهميت و ارزش تغافل را گوشزد ساخته
و خاطر نشان نمودهاند که تغافل از فضايل اخالق و از صفات حميده افراد با ايمان است.
تغافل هميشه و همه جا پسنديده و ممدوح نيست ،چه بسا افرادي که خود را غافل نشان
ميدهند ولي در اين کار حسن نيت ندارند بلکه محرکشان هواي نفس و خود خواهي و ديگر
انديشههاي پليد است.
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تغافلي که در اسالم ممدوح شناخته شده و اولياء گرامي پيروان خود را به رعايت آن
تشويق کردهاند ،تغافلي است که ناشي از عقل و مصلحت و هماهنگ با اخالق و فضيلت
باشد و تغافل کننده آن را با حسن نيت و انديشه پاک انجام دهد.
تغافل واپس زدن مطلبي است از ضمير ظاهر به ضمير باطن ،و موضوعاتي که مورد
تغافل قرار ميگيرند همانند تمايالت سر کوب شده و خاطرات تلخي هستند که به علتي يا
عللي از ضمير ظاهر به ضمير باطن رانده ميشوند.
تغافل يک عمل غير عادي است و براي انجام آن نيرويي الزم است که شخص را در
فشار بگذارد واو را به تغافل وادارد .کسي که چيزي را ميداند و ميخواهد خود را از آن غافل
نشان دهد ،بايد دانستههاي خود را از ذهن آگاه رانده و در ذهن نا آگاه مستقرش نمايد و
مراقبت کند که از کانون خفا بيرون نجهد.
ادامه تغافل کاري است بس دشوار ،و انجام آن بدون عزم راسخ و تصميم قاطع ميسر
نيست زيرا نيروي غضب ،شخص را آرام نميگذارد و متصل به او فشار وارد ميکند که در
جهت مخالف قدم بر دارد و ناديده گرفتن را ترک گويد .بنابراين براي فرو نشاندن غريزه
ل انتقاد بايد از عقل و اراده استفاده کرد.
غضب و مهار کردن تماي ِ
تغافل بجا و ناديده گرفتن به موقع ،خواه ممتد و خواه کوتاه مدت ،در تقليل ناماليمات
و تخفيف آالم زندگي نقش مؤثري دارد .ما بخواهيم يا نخواهيم حيات دنيا را انواع بالياي
طبيعي و آفات اجتماعي احاطه کرده است و هر انساني در طول زندگي کم و بيش با
پيشامدهاي ناگوار روبرو ميشود .افرادي که روحًا ضعيف و کم ظرفيتاند وقتي با حادثه
ناگوار روبرو شدند ،توجه خود را بيش از حد به آن معطوف ميدارند و آن پيشامد را در ذهن
خود با ياد آوري مکرر از آنچه هست بزرگتر ميکنند و بر رنج و ناراحتي خويش ميافزايند.
اشخاصي که روحشان قوي و با ظرفيتاند هنگاميکه به پيشامدهاي ناگوار برخورد
نمودند ،عاقالنه ميانديشند و اگر بتوانند آن را رفع کرده و موجبات رهايي خويش را فراهم
ميسازند و اگر نتوانند حتيالمقدور ميکوشند با تغافل از شدت فشار و ناراحتي بکاهند و
رفته رفته آن را بدست فراموشي بسپارند.
آرامش فکر و آسايش خاطر و عقل و مصلحت ايجاب ميکند که تغافل کنيم .کساني که
تغافل نميکنند ونميخواهند پيشامدهاي ناگوار را ناديده بگيرند ،همواره در رنج و عذابند و
عمرشان با خشم و خشونت طي ميشود و ايام حيات را با تلخکامي ميگذرانند.
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انتقاد بجا مردم را واقع بين ميسازد ،اعمال مردم را اصالح ميکند ،راه رشد و ترقي را
به روي فرد و جامعه ميگشايد ،و زمينه تکامل را فراهم ميسازد .دانش بشر در پرتو انتقادهاي
بجا و صحيح پيشرفت کرده و مدارج عالي خود را ميپيمايد ،صحت و سقم نظريههاي علمي
بر اثر انتقادهاي صحيح است .انتقاد بجاست که مسير سعادت و رستگاري را ارائه مينمايد.
معموالً در انتقادهاي اخالقي سخنان منتقد به دو هدف اصلي اصابت ميکند :يکي عملي
است که آن را نادرست تشخيص ميدهد و خاطر نشان ميسازد ،و ديگري شخصي است که
آن عمل نادرست را انجام داده و مورد انتقاد قرار گرفته است .آنچه باعث خشم و خشونت و
گاهي کينه و عداوت ميشود ضربت روحي و آسيبي است که بر حب ذات شخص وارد
ميآيد.
براي آن که انتقاد به حب ذات شخص آسيبي نرساند و او را به مقاومت و لجاج وادار
نکند ،بايد منتقد طوري سخن گويد و گفتار خويش را به شکلي القا نمايد که هدف اصلي از
انتقاد ظاهرًا عمل باشد نه عامل؛ در اين صورت نتيجه مطلوب عايد ميگردد و پيشوايان
مقدس اسالم اين روش را در انتقادات خويش مکرر بکار بردهاند.
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گفتار 21
انتقاد و شرايطي از آن -کسي که ميخواهد عيوب و نقايص خود را بشناسد و به گفتار
و رفتار ناصحيح خويش واقف گردد و آنهارا عالج نمايد ،بايد از انتقاد افراد پاک دل استفاده
کند و از آنان بخواهد که نقايصش را بگويند و نقاط ضعف اخالقيش را تذکر دهند.
حضرت موسيبن جعفر(ع) فرمود :کوشش کنيد تا اوقات بيداريتان چهار قسمت شود:
قسمتي براي مناجات و خلوت با خدا ،و قسمتي براي امر معاش ،و قسمتي براي همنشيني با
برادراني که مورد اعتمادند و در دل نسبت به شما خلوص و صفا دارند ،و قسمتي را به جلب
لذايذ مشروع خود اختصاص دهيد و متوجه باشيد که ساعات لذت و کاميابي به شما نشاط و
مسرت ميبخشد و قدرتتان را براي انجام وظايفي که در ساعات ديگر بر عهده داريد تقويت
ميکند.
در تعاليم الهي اهميت انتقاد و لزوم آن با اعتبار موضوعي که مورد انتقاد قرار گرفته
متفاوت است؛ بعضي اعمال در اسالم از گناهان کبيره شناخته شده که بايد تمام مردم از آن
اجتناب کنند مانند دروغ ،افترا و خيانت در امانت و مانند اينها؛ در اين قبيل موارد انتقاد از
فرايض ديني است و به موجب قانون نهي از منکر ،مسلمين مکلّفند اين وظيفه اجتماعي را
انجام دهند و گنهکار را از عمل ناروايش نهي کنند.
بعضي اعمال از نظر قوانين اسالم گناه نيست ولي از جهت اخالقي مذموم و ناپسند
است؛ مانند زياد حرف زدن ،از خود راضي بودن و با مردم به تلخي برخورد کردن و نظاير
اينها .در اين قبيل موارد نيز انتقاد از وظايف اخالقي است و مسلمانان بايد از روي خير
خواهي نقاط ضعف برادران خود را تذکر دهند و نقايص يکديگر را با ياري هم برطرف
سازند.
اولين شرط انتقاد اين است که بايد منتقد مطلب مورد انتقاد را به خوبي شناخته و با علم
و آگاهي آن را تذکر دهد نه از روي حدس و گمان سخن گويد .چه بسا افرادي که عمل
مباحي را گناه تلقي کرده و به عنوان نهي از منکر ديگران را از آن نهي ميکنند ،يا عمل روايي
را ناروا پنداشته اشخاص را مورد انتقاد قرار ميدهند .اينان با اين عمل از طرفي حالل خدا را
حـرام وانمـود ميکننـد و باعث گمراهـي افـراد نا آگاه ميشـوند و از طـرف ديگـر جهل و
بياطالعي خود را آشکار ميسازند و موجبات هتک و تحقير خود را فراهم ميسازند.
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شخصي گويد روزي به خارج مدينه رفته بودم ،ديدم حضرت باقر عليهالسالم در آفتاب
سوزان گرم کار کشاورزي است ،در حالي که عرق از جبينش ميريخت ،به کارگران دستور
ميداد ،با خود گفتم پير مردي از بزرگان قريش در اين ساعت و با اين حال در طلب دنيا
است .تصميم گرفتم او را موعظه کنم ،پيش رفتم و سالم کردم و گفتم آيا شايسته است يکي
از شيوخ قريش در هواي گرم با اين حال از پي طلب دنيا باشد!؟ چگونه خواهي بود اگر در
اين موقع با اين حال مرگت فرا گيرد و حياتت پايان پذيرد؟ آن حضرت فرمود :به خدا قسم،
اگر با اين حال بميرم ،در حين طاعتي از طاعات خدا جان سپردهام .من ميکوشم تا خود را
از تو و ديگران بي نياز گردانم ،بايد زماني بترسم که مرگم در حال گناه فرا رسد و با معصيت
الهي از دنيا بروم .آن شخص گويد :عرض کردم رحمت خدا شامل حال تو باد ،من ميخواستم
تو را نصيحت گويم وليکن تو مرا موعظه فرمودي.
راوي گويد به محضر حضرت صادق عليهالسالم شرفياب شدم ،ديدم مردي با زبان انتقاد
به آن حضرت عرض ميکرد خدا به خير و صالحت رهبري فرمايد ،خودتان ميگفتيد علي
عليهالسالم لباس خشن ميپوشيد و پيراهن چهار درهمي وهمانند آن در برنميکرد هم اکنون
ميبينم که خودتان لباس تازهاي غير آنچه جدتان ميپوشيد به برکردهايد .آن حضرت در جواب
فرمود  :علي عليهالسالم آن لباس را زماني ميپوشيد که در نظر مردم قبح و زنندگي نداشت
و اگر او آن لباس را امروز ميپوشيد غير مأنوس و غير عادي بود؛ بهترين لباس در هر زمان
لباس اهل آن زمان است.
انتقاد و بررسي به چند صورت قابل عمل است و هر يکي از آن صور به نوبه خود
ميتواند انديشههاي درست را از نادرست و اخالق پسنديده را از ناپسند و اعمال روا را از
ناروا تفکيک کند و زمينه اصالح را فراهم سازد.
اول :شايسته است فرد اول منتقد خود باشد ،افکار خود را با موازين حق و فضيلت
بسنجد و صحيح و سقيم آن را بشناسد و فکر پليد را از صفحه خاطر بزدايد .اين قسم انتقاد
بهترين و آسانترين و مؤثرترين وسيلهاي است براي رفع سيئات اخالقي .اولياء گرامي به
پيروان خود توصيه کردند که در راه خودسازي از اين روش استفاده کنند ،و حضرت حسين
عليهالسالم فرمود :از عوامل ارشاد انسان اين است که خود گفته خود را مورد انتقاد قرار دهد
و حقايق را از جهات مختلف ببيند و از آنها آگاه باشد.
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دوم :اگرچه هر انساني ميتواند از عقل خويش استفاده کند و اعمال و افکار خويش را
مورد انتقاد قرار داده و به عيوب و نقائص خود واقف گردد ولي اين بررسي نميتواند او را
به تمام عيوبش واقف گرداند ،از طرفي غريزه حب ذات که خويشتن را از هر چيز و هر کسي
بيشتر دوست دارد و اعمال خويش را که اثر وجودي وي است روا و پسنديده ميپندارد ،از
طرف ديگر تحت تأثير محيطي است که در آن پرورش يافته و به آداب و رسوم آن عادت
کرده است و حسن و قبح اعمال و افکار را از ديدگاه همان محيط ميبيند و نيک و بد اعمال
را با معيارهايي که در تربيت خود فرا گرفته اندازهگيري ميکند.
واضح است با وجود اين عوامل مخالف ،عقل تيره ميگردد و از واقع بيني بازميماند و
آزادي خود را از دست ميدهد و درباره زشتيها و قبايح و زيباييها همچنان که هستند
نميتواند به درستي قضاوت کند.
آنان که ميخواهند به عيوب و نقائص خويش پي ببرند ،بايد عقل ديگران را ضميمه
عقل خويش گردانند و از انتقاد و بررسي ايشان استفاده کنند و از اشخاص آگاه و دانا و پاک
دل که به اوضاع و احوالشان واقفند طلب رهبري کنند.
بايد اعمال و افکار خود را به افراد بصير و اليق عرضه دارند و از تذکرات ايشان استفاده
کنند ،بدين طريق به عيوب و نقايص خويش پي برده و زمينه اصالح خود را فراهم سازند.
افراد با فضيلت و دانا در جامعه همانند آيينه هستند که زيباييها و زشتيها را ارائه
ميکنند و حقايق را آشکار ميسازند .کسي که خواستار پاکي و فضيلت است چنان که ذکر
شد بايد خويش را به ايشان عرضه دارد و از انتقادات آن مردان پاک استفاده نمايند.
حضرت رسول اکرم(ص) ميفرمايد :مؤمن براي برادر خويش مانند آيينه است که
ناماليمات و بديها را از وي دور ميسازد.
پس از اصالح خويش دگر دوستي و صالح جامعه ،ما را موظف ميکند که انتقاد کنيم
و عيوب و نقائص برادران خويش را تذکر دهيم و ايشان را براي اصالح خويش تشويق
نماييم .زيرا انتقاد بجا ،مردم را به خود سازي وادار ميکند و حق و فضيلت را احيا مينمايد
و افکار و اعمال زشت را کاهش ميدهد و جامعه را از سعادت واقعي و زندگي انساني
برخوردار ميسازد.

66

گفتار22

گفتار 22
امر به معروف و نهي از منکر -در آيين اسالم مصالح فردي و اجتماعي دوش به دوش
هم مورد توجه قرار گرفته است و مسلمانان از نظر ديني مکلفند به موازات خود دوستي ،دگر
دوست هم باشند و با حفظ منافع شخص به صالح برادران خود نيز بيانديشند و خير مادي و
معنوي آنان را تذکر دهند و موجبات رستگاري و سعادتشان را فراهم سازند و اين خود يکي
از حقوق برادري در اسالم است.
حضرت موسي بن جعفر عليهالسالم ميفرمايد :از واجبترين حقوق برادرت اين است
که او را به خير و صالحش متوجه سازي و هر چيزي که براي امر دنيا و آخرت مفيد و نافع
است از وي پنهان نداري.
کساني که حقيقت را مکتوم ميدارند و از انتقاد خودداري مينمايند نه تنها يکي از حقوق
برادران خود را با اين عمل پايمال ميکنند بلکه اگر به تأثير انتقاد مطمئن باشند و تذکر ندهند
مرتکب خيانت شدهاند.
حضرت صادق عليهالسالم ميفرمايد :کسي که برادر خود را گرفتار عمل نامطلوبي
ميبيند و ميتواند او را از اين کار باز دارد در صورتي که سکوت کند و منعش ننمايد به وي
خيانت کرده است.
در روايات اسالمي براي انتقاد واجب ،يعني نهي از منکر شرايطي ذکر شده ،از جمله اين
که نهي کننده در گفته خود احتمال اثر بدهد و تذکرش بيهوده و لغو نباشد ،و ديگر آن که
نهي از منکر او باعث اختالل و فساد نگردد و براي او و ديگر مسلمانان ضرر جاني و عِرضي
و مالي ببار نياورد.
ولي نکتهاي که برنامه اسالم را از اخالق سود جويي تفکيک ميکند اين است که پيروان
اخالق انتفاعي تنها به منافع خود فکر ميکنند و همه جا سود شخصي را به مصلحت اجتماعي،
و خود دوستي را به دگر دوستي مقدم ميدارند .اما آيين اسالم با حفظ منافع فردي به منافع
اجتماعي نيز توجه کامل کرده و در مواقع الزم مسلمانان را امر فرموده که سود شخصي را
فداي مصلحت اجتماعي نمايند.
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اگر مسلماني بداند که نهي از منکرش اثر مثبت دارد ولي اين نهي او مستلزم زيان و
خسارات او است ،وظيفه ديني در اين موارد آن است که ضرر گناه را با زيان شخصي بسنجد
و اگر جلوگيري از گناه مهمتر از زيان شخصي باشد تحمل کند و صالح دين و جامعه را بر
مصلحت فردي و سود شخصي مقدم بدارد.
حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد :البته بايد محبوبترين اشخاص نزد تو کسي باشد
که عيب تو را به تو اهدا ميکند و در پيروزي به نفس سرکش ياريت ميدهد .ونيز فرمود:
مهربانترين افراد نسبت به تو کسي است که در خير و صالح تو بيش از ديگران ياريت کند
و در امر دينت با خلوص زيادتري به تو نصيحت ميکند.
به انتقاد کنندگان توصيه فرمودهاند که عيوب و نقائص برادران خويش را به طور
خصوصي تذکر دهند و حيثيت و آبروي آنان را رعايت نمايند و با حضور ديگران از
نصيحتشان خودداري کنند و موجبات شرمندگي و خجلت آنان را فراهم نسازند .حضرت
علي عليهالسالم ميفرمايد :نصيحت گوييت در مأل عام سرکوب کردن ارزش و حيثيت کسي
است که اندرزش ميدهي .حضرت امام حسن عسکري عليهالسالم ميفرمايد :کسي که برادر
خود را در پنهان موعظه ميکند زيبايش ميسازد و اگر آشکارا نصيحت ميکند موجب زشتي
او ميگردد.
مواعظ خصوصي و محرمانه و انتقاد صحيح و عاقالنه اغلب به نتيجه مثبت ميرسد و او
را به نقايص خويش متوجه ميسازد ،تذکرات دوستانه را ميپذيرد و نصايح را فراميگيرند و
عيوب خود را بر طرف ميکنند و اگر در مواردي هم نتايج مطلوبي حاصل نشود  ،حد اقل
سبب پرخاش و خشونت نميشود و کينه و دشمني ببار نميآورد.
کسي را آشکار نصيحت کردن و خطاي او را در حضور ديگران تذکر دادن و اشتباهش
را به رخش کشيدن و در مقابل اين و آن تخطئه نمودن ،و علني از لغزشش انتقاد کردن ،در
واقع شکستن ارزش و شخصيت اوست .اين انتقاد بيجا و دردناک نه تنها اثر مفيد نميگذارد
بلکه سبب عداوت و دشمني ميگردد و حس انتقام جويي را تحريک کرده و آثار زيان بخشي
ببار ميآورد.
اولياء گرامي توصيه فرمودهاند که انتقادات خود را به طور خصوصي تذکر دهيد و با
مردم به نرمي و ماليمت سخن گوييد .حضرت صادق عليهالسالم ميفرمايد :کسي که با مردم
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به رفق و مدارا عمل ميکند و در گفتار و رفتار نرمخو و ماليم است ،به خواستهاي که از مردم
دارد دست يابد.
حسن برخورد و نرمي اخالق نه تنها در مورد انتقاد ثمربخش است بلکه در ساير شؤون
زندگي نيز نتايج مطلوبي از آن حاصل ميشود .ماليمت و رفق و مدارا به زندگي جمال و
زيبايي ميبخشد ،مردم را بهم نزديک ميکند و محيط تکريم و احترام بوجود ميآورد و جامعه
را از زندگي گوارا برخوردار ميسازد .برعکس تند خويي و خشونت ،چهره حيات را زشت
و نا مطبوع ميکند و مردم را به اهانت يکديگر وا ميدارد وزندگي را تلخ و ناگوار ميسازد.
حضرت رسول اکرم(ص) ميفرمايد :رفق و مدارا بر چيزي قرار نميگيرد مگر اين که
زيبايش ميسازد و از چيزي جدا نميشود مگر اين که سبب زشتي و قبحش ميگردد .يکي
از علل پيروزي و محبوبيت حضرت رسول اکرم(ص) گفتار و رفتار پر مهر او در طول رسالتش
بود .آن پيشواي گرامي با اخالق نرم و ماليمي که داشت توانست مردم را به گرد خود جمع
کند و در اعماق جانشان نفوذ نمايد .قرآن مجيد به اين نکته اشاره فرموده که در پرتو عنايت
و رحمت باري تعالي است که تو با مردم به نرمي و ماليمت رفتار ميکني اگر کالمت خشن
و دلت سخت بود مردم از گرد تو پراکنده ميشدند.
حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم ميفرمايد :لغزش شخص عاقل را با کنايه تذکر دادن
براي وي از مالمت صريح دردناکتر است .آيين اسالم انتقادات بجا را از حقوق و وظايف
مسلمين شناخته و به اين پرسش که آيا بايد از ديگران انتقاد کرد يا نه؟ پاسخ مثبت داده و
براي اين که افراد در تذکرات خويش تند روي نکنند و از مرز حق و مصلحت قدم فراتر
ننهند و به نام انتقاد سبب هتک و تحقير ديگران نشوند ،شرايطي مقرر فرموده و مسلمين بايد
در چهار چوبه آن شرايط انتقاد و نهي از منکر کنند و بدين وسيله رستگاري و سعادت برادران
خويش را فراهم سازند .حضرت رسول اکرم(ص) ميفرمايد :آدمي نميتواند حقيقت ايمان
را در نهاد خويش تتميم و تکميل کند مگر اين که از مجادله و بحثهاي خصومت آميز
بپرهيزد اگر چه حق با او باشد.
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گفتار 23
انتقاد سازنده  -حضرت صادق عليهالسالم فرمود :وظيفه هر مسلماني که به مقام اهل
بيت عصمت معرفت دارد اين است که در هر شب و روز اعمال خويش را به نفس خود
عرضه دارد و خودش حسابرس خود باشد .اگر در کارهاي خود خوبي ديد شکر خداي تعالي
را بجاي آرد و آن را افزايش دهد و اگر بدي ديد از آن توبه کند و از پيشگاه الهي طلب عفو
نمايد.
کسي که ميخواهد پاکيزه و نظيف باشد بايد همه روزه تمام قسمتهاي بدن خود را
مورد بررسي قرار دهد ،قسمتي را که براي او قابل رؤيت است ببيند و پليديهاي آن را بر
طرف سازد و قسمتي را که براي او به طور مستقيم قابل رؤيت نيست مانند سر و صورت ،از
آيينه استفاده کند و خود را بر آن عرضه دارد و بدين وسيله روي و موي خود را پاکيزه و
منظم دارد.
براي تزکيه نفس و بر طرف ساختن پليديهاي معنوي بايد همين برنامه اجرا شود .کسي
که ميخواهد پاک زندگي کند و از عيوب اخالقي مبرا شود بايد عقل خود را بکار اندازد و با
چشم بصيرت خويشتن را مورد بررسي و انتقاد قرار دهد و به موازات تشخيص خويش از
تشخيص ديگران نيز استفاده کند و بدين وسيله موجبات اصالح خود را فراهم سازد.
در صدر اسالم بعضي از مسلمانان ،اين بررسي و کاوش را درباره سالمت فکر و تزکيه
نفس انجام ميدادند و براي آن که به وضع روحي خود پي ببرند و از چگونگي اخالق و
اعمال خويش آگاه گردند ،خود را به صاحب نظران و افراد دانا عرضه ميداشتند و از ايشان
ميخواستند که عيوب و نقايصشان را تذکر دهند ،و در مقابل اين خدمت بزرگ انساني درباره
آنان دعاي خير ميکردند و ميگفتند رحمت الهي شامل حال کسي باد که مرا مورد عنايت
خود قرار دهد و عيوب اخالقيم را به من اهدا نمايد.
گاهي اشخاص پاک دل و خير خواه به طبع انساني و شرافت نفساني از خلق مذموم
ديگران و مشاهده رفتار و گفتار ناپسند اين و آن متأثر و رنجيده خاطر شده ،به منظور دگر
دوستي و انتباه آنان ،خالصانه تذکر ميدهند و با حسن نيت انتقاد مينمايند ،به اين اميد که
متوجه اخالق خويش شده و خود را اصالح کنند و هر عيبي که در اخالق و اعمال دارند
برطرف سازند .اين قسم انتقاد که منتقد ،خود آغاز سخن ميکند بدون اين که شخص مورد
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انتقاد خود خواسته باشد ،چنين انتقاد براي اکثر مردم کم و بيش سنگين و گران است و انتقاد
کنندگان اغلب با عکسالعمل مواجه ميگردند.
در اين قبيل انتقادها عده بسيار معدودي ممکن است سنگيني انتقاد را تحمل کنند و آن
را بپذيرند و از منتقد کننده تشکر کنند و يا خاموش باشند ،ولي اکثر مردم از شنيدن اين انتقاد
ابتدايي ناراحت ميشوند و گاهي خشمگين شده از خود دفاع ميکنند و تمام مساعي خود را
براي تصحيح عملي که انجام دادهاند ،بکار ميبرند تا خود را تبرئه کنند و برخي ميکوشند تا
ثابت کنند که عمل صحيح منحصرًا همان بود که ايشان انجام دادهاند .گروهي به موازات دفاع
از خود بر منتقد تاخته و با او پرخاش ميکنند و در باره وي سخنان تند و زننده ميگويند،
گاهي کينه او را در دل گرفته و در صدد اعمال دشمني و انتقام بر ميآيند.
وقتي کسي را مخاطب قرار ميدهيم بايد به خاطر بياوريم که روي سخن ما با يک فرد
منطقي نيست بلکه سر و کار ما با يک وجود احساسي است؛ در برابر ما آفريدهاي ايستاده
است که عقايدش يک پارچه بيدليل ،و محرک او غرور و خود پسندي است .انتقاد شراره
خطرناکي است ،برقي است که ممکن است در انبار باروت غرور توليد انفجار عظيم نمايد.
حضرت حسن و حسين عليهما السالم به پير مردي گذر کردند که مشغول ساختن وضو
بود ولي نميتوانست خوب وضو بگيرد .بجاي اين که او را مورد انتقاد قرار دهند با هم به
کشمکش پرداختند و درباره وضوي خود گفتگو کردند و به پير مرد گفتند ما وضو ميگيريم
تو حکَم باش و بگو کدام يک از ما خوب وضو ميگيرد .سپس وضو گرفتند و از وضوي
خود پرسش نمودند؛ آن پير مرد که مطلب را فهميده بود گفت وضوي هردو نفر شما صحيح
است اين پير مرد جاهل است که وضوي خوب را نميدانست وهم اکنون از شما دو نفر
آموخت.
حسنين عليهما السالم به پير مرد انتقاد نکردند و بياطالعي او را از دستور اسالم به
رخش نياوردند و در باره وضويي که ساخته بود عملش را باطل نخواندند ،بلکه بنام حکَميت
توجه او را به وضويش معطوف ساختند و غير مستقيم نادرستي وضويش را به او فهماندند.
نتيجه اين انتقاد مؤدب و عاقالنه اين شد که پير مرد با صراحت به جهل خويش اعتراف کرد
و وضوي صحيح را آموخت و با گشاده رويي از مهر آنان تشکر نمود.
اگر منتقد فقط به انگيزه کشف حقيقت و به منظور روشن شدن مطلب سخن گويد و
اساس انتقادش صحيح و مستدل باشد و در نقد و بررسي ،اصول ادب و اخالق را رعايت کند
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و گفتههايش را با نرمي و ماليمت ادا نمايد ،اغلب با واکنش مطلوب و رضايت بخش مواجه
ميگردد.
اگر منتقد به انگيزه تفوق طلبي و برتري جويي انتقاد کند و بخواهد از اين راه برطرف
بحث خود غلبه کند و او را به قبول سخنانش وادار سازد و شخصيت طرف بحث را محترم
نشمرد ،هرچند انتقادش صحيح و مطابق با واقع شود طرف بحث ناراحت شده و حالت دفاعي
به خود ميگيرد و در مقابل منتقد مقاومت کرده تا قدرت دارد در اثبات عقيده خود ميکوشد.
اين قبيل انتقادها نه تنها مفيد و ثمر بخش نيست بلکه مضر و زيانبار است؛ آدمي را
مطرود جامعه کرده و روابط دوستانه را برهم ميزند و مايه خصومت و دشمني ميشود و در
پارهاي از موارد افراد را به انتقامجويي وادار مينمايد.
حضرت امام هادي عليهالسالم ميفرمايد :بحثهاي خصومت آميز دوستيهاي کهن را
از ميان ميبرد و پيوندهاي محکم را ميگشايد .در آيين اسالم چنين انتقاد از سيئات اخالقي
شناخته شده است .اولياء دين پيروان خود را از داشتن اين صفت برحذر داشتهاند؛ حتي در
بعضي روايات خاطر نشان شده که ورود در بحثهاي خصومت آميز با ايمان کامل سازگار
نيست.
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گفتار 24
تعليم و تزکيه ،هدف انبياء -از آيات متعدد قرآن مجيد و اخبار اهل بيت عصمت(ع)
چنين استفاده ميشود كه پروردگار عالم دو امر مهم را هدف اساسي و برنامة تبليغي و مأموريت
رسمي فرستادگان خود قرار داده است و آنها عبارتند از :تعليم و تزكيه.
اين دو در حقيقت در مسير و در طريق يك هدف اساسيتر هستند .تعليم و تزكيه الزم
و ملزوم يكديگرند و به هيچ وجه از يكديگر جدايي ندارند و براي رسيدن به كمال انسانيت،
راهي جز اين دو نيست وگرنه خداوند عالم آنها را برنامه حضرات انبياء عليهم السالم قرار
نمي داد.
مقصود از تعليم كه برنامة تبليغي فرستادگان آسماني است ،آنچه از نص قرآن مجيد
استفاده ميشود «وَيُعَلمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» مربوط به دو چيز است كه در حقيقت يك چيز
ميباشد؛ دانش قرآن و راز آفرينش.
مرحلة دوم كه برنامه تبليغي و مأموريت حضرات انبياء است تزكيه است ،به تعبير ديگر
مساعد نمودن زمينه است براي بارور شدن اعتقاد و عمل.
بديهي است كه اگر بهترين تخمها را با آبياري مرتب ،ولي در زمين نامساعد بكارند ،نه
تنها نفعي ندارد بلكه خود آن تخم را نيز از كف دادهاند ،اين است كه برنامة فرستادگان آسماني
عالوه بر تعليم ،تزكيه نيز ميباشد و بايد تعليم همراه تزكيه باشد تا هدف اصلي تأمين گردد.
اگر بيماري رواني برطرف نشود ،آنچه اسباب هدايت از جهت تعليمي است نتيجه عكس
دهد ،چنانچه از نص قرآن مجيد استفاده ميشود که دربارة منافقين ميفرمايد :در دلهاي ايشان
بيماري است و خدا با فرستادن آيات و اتمام حجت بر بيماريشان ميافزايد .و نيز ميفرمايد:
آنچه شفا و رحمت است براي مؤمنين فرستاديم  ،ولي اين آيات قرآني بر ستمكاران چيزي
جز زيان نميافزايد.
تعليم آيات دو جهت دارد :يكي حكمت كه همان راز آفرينش و مربوط به مبدأ و معاد
است و ديگري بيان احكام حالل و حرام؛ و تزكيه را نيز در دو مرحله بيرون و اندرون ،يا فعل
و نفس بيان فرمودهاند.
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تزكيه نسبت به افعال عبارتست از ترك گناهان ،و تا شخص از كبائر گناهان نپرهيزد،
اعمالش سودي ندهد چنانچه ميفرمايد :عمل تنها از پرهيزكاران پذيرفته ميشود و نيز
ميفرمايد :كساني كه ايمانشان را به ستم نپوشاندند براي ايشان است امنيت و ايشانند
رستگاران .و در جاي ديگر ميفرمايد :كساني كه از بخل نفسشان جلوگيري كنند ايشانند
رستگاران.
پس معلوم ميشود كساني كه بخيل باشند از رستگاري بدورند چنان كه فرمودهاند؛ مؤمن
بخيل به آتش نزديكتر است از كافر سخي ،بنابراين تا رذايل اخالقي زدوده نشود ،كمال
انسانيت و نجات حقيقي نصيب نميگردد.
ناسالمي روان و انواع تبهکاري -پس از دقت در پيدايش انواع فسادها معلوم ميشود
سببش يك نوع بيماري رواني است كه انسان را وادار به كردار غير انساني ميكند.
انواع تبهكاريها ،خونريزيها ،دزديها ،بيبندوباريها ،آلودگيها به انواع فحشاء و اعتياد به
الكل و مواد مخدّره و برهم خوردن اساس خانوادهها و جداييها ،قساوتها ،خشونتها و
خودكشيها در اثر ناسالمي روان و كمبود ارزشهاي انساني است.
براي حفظ سالمتي تن رعايت اموري چند الزم است از جمله ،مواد زائدي كه همراه تن
در رحم مادر است و نفعش براي مدتي است كه جنين در رحم مادر بوده و بعد از بيرون
آمدن ،جز زيان سودي ندارد و بايد آنها را از طفل جدا كرد مانند پوست نازكي كه بدن جنين
را پوشانيده و ناف و پوست نازكي كه در موقع ختنه بايد جدا شود وگرنه سالمت تن در خطر
است .همچنين در روان آدمي صفاتي چند در اول تكوين و تعلقش به بدن با او است كه در
آنها حكمتهايي است و بايد انسان آنها را برطبق دستور عقل و شرع مصرف كند مانند جهل
و حرص ،بخل ،ظلم ،عجله ،مجادله  ...كه به هريك از آنها در قرآن مجيد اشاره شده است.
«إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُوالً» به درستي که او ستمکار نادان باشد.
«انَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ َهلُوعًا» به درستي كه انسان بسيار حريص آفريده شد.
«خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل» انسان از شتاب آفريده شد.
«كَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَالً » آدمي از همه آفريدگان جدل كنندهتر است .و نيز به اوصاف
رذيلة ديگر نيز ياد فرموده مانند كفور :بسيار ناسپاس ،قتور :بسيار بخيل ،يؤوس :بسيار نااميد
 ،جزوع :بسيار ناشكيبا ،عجول :بسيار شتابنده ،كه بايد هريك را در موردش صرف كند .مثالً
صفت بخل به مال ،در مواردي كه شرع مقدس مصرف در آن را نهي كرده ،بخيل باشد و حتي
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يك درهم از مالش را نيز بيجا و در راه حرام مصرف نكند ،و بخل به وقت آن است كه حتي
يك آن از عمرش را نيز در حرام صرف نكند .پس بايد در صرف مال و عمرش نسبت به غير
رضاي حق بخيل باشد و در راه خشنودي حق تعالي سخي.
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گفتار 25
ايمان  ،مطهر بيماريهاي دل -معالجة بيماريهاي رواني و تحصيل قلب سالم ،نه چيزي
است كه عاقل آن را آسان بگيرد و يا از آن صرف نظر نمايد .و چون براي به دست آوردنش
بايد زحمت بكشد و جهاد با نفس نمايد و از بعضي خوشيها بگذرد نبايد دست از آن بردارد،
بلكه به فوايد بزرگ و مقامات عالية آن نيز كه براي زندگي پاكيزة انسانيت است توجه كند تا
رنجها آسان و سختيها راحت گردد.
صاحب قلب سليم تا در دنيا است با كمال امن و خشنودي از پروردگارش بسر ميبرد
و رنجهاي عالم مادي را به لذايذ روحاني جبران كند ،و وقتي كه از اين عالم درگذشت به يك
زندگي سراسر خوشي و سرور نائل گردد.
بعضي از مسلمانان به پارهاي دستورات قرآن مجيد ظاهرًا عمل كرده و به صورت بيمغز
و جان آن قناعت ،و ساير دستورات قرآن را ناديده گرفتهاند و خود را صاحب قلب سليم
ميدانند به خيال اين كه آن عذابها و عقوبتهايي كه براي بيماران رواني است درباره كفار
است ،از اين جهت مغرور گشته در جهل مركب ميمانند.
سبب اين پندار نادرست اين است كه خيال ميكنند بيماري رواني تنها همان كفر است،
غافل از اين كه بيماري رواني بسيار است و كفر نيز از جملة آنها است.
دلي كه خالي از نور ايمان باشد بيماريهايي دارد كه قرآن مجيد از آن تعبير به كوري و
كري و گنگي نموده است ،يعني گوش دلشان از شنيدن حق كر است ،و زبان دلشان از گفتن
حق گنگ ،و چشم دلشان از ديدن حق كور است«:صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ الَ يَرْجِعُونَ» .و نيز
ميفرمايد :ديدة ايشان روز قيامت هم مانند دنيا كور خواهد شد«:وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ
فِي اآلخِرَةِ أَعْمَى»  .از اين آيه و آيات ديگر معلوم ميشود كه روز قيامت برونها مانند درونها
خواهند شد.
پس كسي كه در دنيا آيات حق را به ديدة دل نميبيند در آخرت نيز نعمت هاي الهي را
نخواهد ديد ،و كسي كه گوش دلش از شنيدن حق كر است ،فردا نغمات الهي را نخواهد
شنيد .قرآن مجيد چنين دلهاي خالي از ايمان را بيمار« :فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ» ُ ،مهر شده« :فَطُبِعَ
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عَلَى قُلُوبِهِمْ »  ،بسته شده«:أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَالُهَا» و چرك شده يا زنگ زده« :كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى
ُقلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ» و ايشان را در رديف جانوران و پستتر از آنها دانسته است«:أُوْلَـئِكَ

كَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ».
خداوند متعال بشر را به دادن قوا و استعدادي كه بتواند با آنها حق را ببيند و بشنود و
بپذيرد بر ساير مخلوقات برتري داده ،كساني كه اين قوا را هدر دهند از مقام انسانيت محروم،
و در همان حد حيوانيت باقي هستند .در دعاي حضرت سجاد عليه السالم آمده است كه اگر
بشر خدا را نشناسد و او را منعم نداند و نعمتهايش را صرف كند ليكن شكر او را بجاي
نياورد ،هر آينه از مقام شامخ انسانيت بيرون و در حد حيوانات قرار گرفته است .و نيز قرآن
مجيد ايشان را مردگان ياد كرده و ميفرمايد :تو نميتواني سخن حق را به كساني كه مردگانند
بشنواني.
بايد دانست كه ايمان ،روان را به منزلة غذاي مناسب براي بدن است ،همان طوري كه
اگر غذاي مناسب به بدن نرسد قواي نباتي و حيواني ضعيف شده و از كار ميافتند و باالخره
شخص ميميرد ،روان نيز در نتيجة بيماريهاي رواني ،جهت انسانيتش ضعيف شده و از
زندگي پاكيزه و روحاني بيبهره گشته تا جايي كه از مقام انسانيت افتاده و به هالكت هميشگي
و مرگ جاوداني مبتال ميشود.
اگر كسي گويد شما ميگوييد اهل ايمان در هر دو سرا در زندگي پاكيزه ،و هميشه در
نعمت و خوشبختي و سرور است و جز او هميشه در رنج و بال و اسير هواي نفس و بدبختي
و اندوه است ،ما بسياري از اهل ايمان را ميبينيم كه در دنيا گرفتار انواع رنجها و سختيها
هستند و بسياري از بيايمانها را ميبينيم كه در خوشي و كامراني بسر ميبرند .پاسخ اين است
كه اهل ايمان ناراحتيها و اندوه عالم طبيعت را به گلزار دل خويش راه ندهد و هرچه رنج و
سختي بيند به جانش آفتي نرسد ،و قرآن مجيد هم ميفرمايد :براي ايشان است ايمني و ايشانند
راه يافتگان.
مرد مؤمن واقعي در دنيا آرزويي جز خشنودي پروردگارش ندارد كه دچار ناكامي و
نامرادي گردد ،خدا را سرپرست خود و ديگران دانسته و او را به قدرت و حكمت و مهرباني
شناخته و خود را بنده و او را مولي پذيرفته ،دل او در برابر پيشامدهاي ناگوار دچار اضطراب
و تپش نخواهد شد.
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خداوند متعال در سوره نساء ميفرمايد :اي اهل ايمان اگر شما در دنيا رنج ميبريد و
ناراحتيد بيايمانان نيز مانند شما رنج ميبرند و ناراحتند ،با اين تفاوت كه شما اميد به خدا
داريد ليكن ايشان اميدي ندارند و در ظلمت نااميدي و سرگرداني گرفتارند« :إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ
فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا الَ يَرْجُونَ» .اگر بيايمان در دنيا ظاهرًا خوش است
باطنش در اضطراب است ،زيرا بشر آرزوهاي بيپايان دارد و او به صد يك آرزوهايش
نميرسد اين است كه هميشه در آتش محروميت و سختي ميسوزد ،و نيز آنچه را دارا است
از زوال آن ميترسد زيرا داراييهاي دنيا در معرض فنا است ،با مرگ شخص يا زوال آن
نعمت ،بين ايشان جدايي افتد.
مراد از ايماني كه وسيلة پاكي از بيماريهاي دل است  ،همانا يقين به مراتب توحيد و
معاد است  .كسي كه به نور يقين ،خود و ديگران را بندة خدا دانست و آنچه در دست هر كه
هست ،همه را مال خدا ديد و دانست كه بازگشت همه به سوي اوست ،براي اين شخص
بيماريِ رواني موردي ندارد زيرا با تابش نور يقين ،ظلمت اين بيماريها از بين ميرود .پس
بايد طالب قلب سليم و خواستار سعادت دنيا و آخرت ،تحصيل كمال يقين را كه اساس
اعتقادات و چارة بيماريهاي رواني است بر ساير خواستههاي خويش مقدم دارد.
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گفتار 26
تأثير نگرانيها وعقدههاي روحي در بدن -بيماريهاي رواني در زندگي بشر يكي از
بزرگترين عوامل بدبختي است  .كساني كه بر اثر اين بيماريها نگران و مضطربند و از احساس
آن حاالت رواني همواره رنج ميبرند ،اگر به فكر درمان خويش نباشند و خود را از فشارهاي
سنگين و طاقت فرساي روحي نرهانند ،زندگي برايشان تلخ و غيرقابل تحمل خواهد بود و
ممكن است سرانجام به عوارض گوناگون دچار شوند.
نفس و بدن آدمي به قدري با يكديگر مرتبط و متحدند كه حاالت نيك و بد هر يك بر
ديگري مؤثر است ،و اين مطلب مورد قبول تمام دانشمندان ديروز و امروز جهان است .بدن
آدمي تحت تأثير حاالت روان است و روان نيز تحت تأثير حاالت بدن است .كسي كه دچار
نگراني و تشويش خاطر است و در ضمير خود از احساس آن رنج ميبرد  ،خواه ناخواه آن
حاالت رواني آثار نامطلوبي روي جسم وي ميگذارد و بدن او را از مسير صحت و اعتدال
منحرف ميكند.
در تحقيقات علميدانشمندان جهان ثابت شده است كه يك قسمت از بيماريهاي بدن
ناشي از عقدههاي روحي و نگرانيهاي رواني است  .براي درمان اساسي اين قبيل بيماران
بايد در درجه اول به ريشه مرض توجه كرد و قبل از معالجات پزشكي و دارويي ،با نگرانيها
و بيقراريهاي جان مبارزه كرد و آنها را از صفحة خاطر بيمار برطرف نمود.
به موجب رواياتي كه رسيده اولياي بزرگ اسالم به اين امر مهم بهداشتي توجه كامل
داشته و به پيروان خود خاطر نشان ساختهاند كه نگرانيها ،عقدهها ،ترسها و ساير بيماريهاي
رواني ،باعث بيماري جسم و ماية ويراني زندگي است.
از فرمايشات حضرت علي عليه السالم است كه« :اَلْهَمُّ يُذِيبُ الْجَسَدَ» آتش اندوه و غم
بدن آدمي را ميگدازد و مانند فلز مذابي آب ميكند.
«الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ» اثر اندوه و غم انسان نيرومند را ناتوان ميكند و در جواني او را فرسوده
و نيمه پير ميسازد.
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« اَلْخائِفُ ال عَيْشَ لَهُ» كسي كه گرفتار ترس و وحشت است در زندگي آسايش خاطر
ندارد.
«َالْحُزْنُ يَهْدِمُ الْجَسَدَ» اندوه و غم تعادل جسم را برهم ميزند و بدن آدمي را ويران
ميسازد.
نتيجه آن كه غصهها ،ترسها ،نگرانيها و ساير بيماريهاي رواني عالوه بر اين كه باعث
اختالل فكر و تشويش خاطر است  ،در بدن نيز آثار نامطلوبي ميگذارد و مزاج را از صراط
مستقيم صحت و اعتدال منحرف كرده و منشأ بيماريهاي مختلفي ميگردد.
محاسبه نفس و زدودن خاطرات تيره -نگرانيها و عقدههاي دروني و ساير بيماريهاي
رواني كه سبب رنجهاي گوناگون جسم و روان است ،از نظر ديني و علمي درمان پذير هستند.
مبتاليان به اين بيماريها ميتوانند خود را در پرتو اراده محكم و تصميم قطعي درمان كرده و
به ناراحتيهاي خود خاتمه دهند .بايد اينان دل خود را از ناپاكيها و افكار پليد تطهير كنند و
تيرگيهاي بدبيني و بدخواهي را از صفحة خاطر بشويند ،و در عوض خود را به سجاياي
اخالقي و ملكات پسنديده بيارايند؛ اين برنامه هدف تربيتي مكتب مقدس اسالم است.
حضرت صادق(ع) ميفرمايد :اهل ايمان در همه حاالت آزاد است ،اگر به مصيبتي دچار
شود صبر كند و اگر گرفتار هجوم بال گردد شكست نميخورد .اهل ايمان اگر اسير شود ،ستم
بيند و آسايشش به سختي مبدل گردد باز هم آزاد است ،چنان كه به روح پاك حضرت يوسف
عليه السالم آسيبي نرسيد .با آن كه زندان ،وحشت حبس و مصائب ديگري كه دامنگير آن مرد
الهي شد به روح آزاد او آسيبي نرسيد و خداوند متعال سرانجام بر او منت نهاد و به اوج
عظمت و اقتدارش رسانيد.
درمان عقدههاي روحي و نگراني ها در مكتب روانشناسي تنها متكي به علم است .اما
در مكتب روحاني اسالم متكي به علم و ايمان است ،و دانشمندان جهان به اثر نافذ ايمان در
عالج بيماريهاي رواني اعتراف دارند.
اولين و مهمترين درمان بيماريهاي رواني از نظر علمي و ديني محاسبة نفس و تجزيه
و تحليل حاالت روحي و شناختن علل واقعي است ،زيرا اگر علت واقعي مرض معلوم نشود
درمان اساسي آن ميسر نخواهد شد.
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يك قسمت از پيروزيهاي مهم درماني كه در طب جديد نصيب پزشكان شده مديون
وسايل دقيق و حساسي است كه منشأ بيماري را در زواياي تاريك بدن تعيين كرده و طبيب
را به علت واقعي آن مرض جسمي رهنمايي ميكند.
بزرگان گويند كسي كه گرفتار بيماري رواني است براي نجات خود بايد پروندهاي
تشكيل دهد و خود را در محكمة عقل محاكمه نمايد .بايد آن خاطرات تيره و تاريكي كه
خودنمايي ميكند و باعث تشويش انسان است ،روشن شود و اگر آن خاطرات كه بطور
دورنماي وحشت زايي باعث نگراني است روشن نشود و آن خياالت مبهمي كه صاحبش را
پيوسته به خطرات ناشناختهاي تهديد ميكند از ابهام بيرون نيايد ،رفع مرض ممكن نخواهد
شد.
تا آن انديشههاي سركشي كه در صفحة خاطر آدمي خودسرانه و بينظم و حساب
مي تازند با محاسبه جدي و دقيق مهار نگردند ،و خالصه آن مطالب كلي كه از پشت ابرهاي
تيره تصور و خيال خودنمايي ميكنند به محيط روشن ذهن نيايند و با دقت تجزيه و تحليل
نشوند ،بيماري دروني برطرف نخواهد شد.
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مبارزه با شومي و فال بد -در بين ملل و اقوام مختلف جهان بعضي از چيزها شوم
شناخته شده و مردم به آنها فال بد ميزنند؛ مانند نحوست سيزده نزد بسياري از ملل ،يا صداي
كالغ نزد عربها ،يا خواندن جغد نزد ايرانيها .كساني كه به فال بد عقيده دارند اگر در معرض
آن قرار گيرند خود را گم كرده و دچار نگراني و تشويش خاطر ميگردند.
گاهي بعضي از اين افراد بر اثر فال بد چنان شخصيت و اطمينان خاطر را از دست داده،
آزرده خاطر ميشوند كه زندگي بر آنان تلخ و ناگوار شده گاهي يك عمر در رنج روحي بسر
ميبرند.
فال بد براي كساني كه به آن عقيده دارند يكي از عوامل مهم ايجاد نگراني و تشويش
خاطر است و اهميت آن به اختالف موارد و درجات شدت و ضعف نگراني و همچنين طول
مدت تفاوت دارد .بعضي از نگرانيهاي فال بد صاحبش را چند روز يا چند ماه و گاهي يك
عمر دچار ناراحتي ميكند.
دانشمندان عقيده دارند كه فال بد ساخته و پرداخته جهل بشر است و آن را يك آفت
حقيقي و خطر واقعي نميدانند .فال بد يك نوع تلقين رنج آوري است كه صفحة خاطر مردم
ضعيف و جاهل را تيره ميكند و شومي آن جز ناراحتي و نگراني چيز ديگري نيست.
پيشوايان مذهبي براي فال بد واقعيتي نميشناسند  ،ولي اگر كسي به آن معتقد شد و اين
امر غير واقعي را مهم و حقيقي تلقي كرد  ،دچار نگراني و اضطراب خواهد شد .بديهي است
كه اين نگراني و اضطراب يك واقعيت رواني است و ميتواند منشأ بيماريها و ضررهايي در
جسم و جان گردد .حضرت علي(ع) ميفرمايد « :فال بد يك امر واقعي نيست».
حوادث ناگواري كه در بعضي مواقع پيش ميآيد در نظام خلقت علل منظميدارد و
مربوط به فال بد نيست .اخالق زشت و رفتار ناپسند مردم است كه موجب پديد آمدن پارهاي
از حوادث نامطلوبي ميگردد و جهال آن را به حساب فال بد ميگذارند.
قرآن شريف اين مطلب مهم رواني را در ضمن شرح يك قصة مختصر با عبارت كوتاهي
در آيات  18و  19از سورة يس بيان فرموده است :چند نفر از رجال الهي براي دعوت و
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تربيت مردم قريهاي بپاخاستند .مردم نادان ايشان را به دروغ گويي متهم كردند و به اين هم
قانع نشدند« :قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ» گفتند به درستي كه ما شما را به فال بد گرفتيم« .قَالُوا طَائِرُكُمْ

مَعَكُمْ أَئِن ذُكرْتُم» رجال الهي گفتند منشأ شوميشما با شماست؛ يعني شومي و نحوست در
ضمير شما و در اخالق بد و رفتار ناپسند شما ،در عقايد باطل و افكار منحرف خود شماست
اگر خواهيد از اين شومي خالص شويد خود را اصالح كنيد.
كساني كه به فال بد عقيده دارند اگر در معرض آن قرار گيرند دچار نگراني و تشويش
خاطر ميشوند و اين اضطراب در ضميرشان عقدهاي بوجود ميآورد كه موجب ناراحتي روح
ميگردد .چنان كه قبالً ذكر شد اين عقدههاي رواني نه تنها ماية ناراحتي فكر و تشويش خاطر
است ،بلكه در بدن نيز اثر ميگذارد و ميتواند منشأ بيماريهاي مختلفي گردد.
روزگاري كه بشر جاهل بود و نميتوانست علل حوادث عالم را درك كند ،به پناه اوهام
مي رفت و سخن خرافي ميگفت .يكي از آن اوهام فال بد است كه بر اثر تلقينهاي مكرر
در قرنهاي متمادي از نسلهاي سابق به نسل بعد منتقل شد و امروز هم بعضي از مردم به آن
عقيده دارند و اگر دربارة كسي يا چيزي فال بد زنند دچار تشويش خاطر ميگردند.
بايد به چنين بيماران گفت فال بد واقعيتي ندارد .ليكن حاالت روحي شما نسبت به قبول
يا رد آن يك امر واقعي است .شما هستيد كه اگر آن را قبول نكنيد از نگراني مصونيد؛ و اگر
آن را بپذيريد و اين امر غير واقعي را حقيقي تلقي كنيد  ،در باطن خويش آتشي ميافروزيد
كه بايد در آن آتش بسوزيد و جسم و جان خويشتن را تباه كنيد .بنابراين فال يك امر واقعي
نيست ولي طرز تفكر ما نسبت بدانها اهميت دارد؛ اگر با شهامت و شجاعت و اعتماد به نفس
با آنها روبرو شويم ،ضرري عايد جسم و جان ما نخواهد شد ليكن اگر بدانها ميدان دهيم و
خود را فرمانبردار آنها سازيم  ،در اندك مدتي بر اعصاب و شخصيت ما غلبه كرده و سالمت
جسمي و روحي ما را مختل ميسازند.
در چهارده قرن قبل اولياي بزرگ اسالم براي نگراني مردم با همين منطق علمي سخن
گفته و حاالت روحي كساني را كه بر اثر فال بد دچار اضطراب ميشدند ،تجزيه و تحليل
كردهاند.
حضرت صادق(ع) به شخصي فرمود :قوت و ضعف فال بد در روان تو با وضع روحي
و عقيده قلبيات بستگي دارد ،اگر آن را سست و ناچيز بگيري اثر آن نيز در تو سست و ناچيز
خواهد بود؛ ولي اگر آن را مهم و مؤثر تلقي كني ،اثر آن نيز در تو شديد و مهم خواهد شد.
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ميبينيم كه در اين حديث حضرت صادق(ع) براساس علم سخن گفته و در بيان خود به منطق
علمي روانشناسي تكيه فرموده است.
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گفتار 28
نقش ايمان در درمان بيماري رواني -دانشمندان روانشناس اگر بتوانند با منطق علمي و
عقلي بر احساس بيمار غلبه كنند و بياساس بودن فال بد را به او بفهمانند و روح وي را از
اين قيد و بند واهي برهانند ،بدون ترديد بيمار درمان شده و اضطراب نفس جاي خود را به
آرامش ضمير و اطمينان خاطر خواهد داد.
ولي چنين موفقيت درخشاني همه جا نصيب روانشناس نميشود .زيرا كساني هستند كه
به فال بد چنان گرفتار و پاي بندند كه اين عقيده باطل در اعماق جانشان نفوذ كرده است ،و
هيچ روانشناس زبردستي قادر نيست با منطق عقل و استدالل در آنها تأثير نمايد و از نگراني
و رنجهاي روحي ،آزادشان گرداند.
مكتب ديني براي درمان نگراني و ساير بيماريهاي روحي تنها متكي به علم نيست ،بلکه
در اين راه از نيروي ايمان نيز استفاده ميكند .اثر ايمان براي تسكين خاطر و درمان بيماري روحي
به مراتب از منطق علم مهمتر و ثمربخشتر است.
موقعي كه يك فرد با ايمان دچار نگراني فال بد باشد و يا به ساير بيماريهاي رواني
مبتال گردد ،پيشوايان روحاني اسالم براي درمان او از دو راه وارد ميشوند؛ يكي منطق علمي
است و ديگري منطق ايمان .دين اسالم اعتقاد به فال بد را منافي با اساس يكتاپرستي دانسته
و آن را يكي از شاخههاي شرك شناخته است .حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد« :اَل ّطِيَرَةُ

شِركُ »فال بد ،شرك به خداوند بزرگ است .يعني كسي كه در نظام عالم فال بد را منشأ اثر
خير و شر داند ،در مقام توحيد افعالي براي خدا شريكي قرار داده است .و نيز ميفرمايدَ « :منْ

ك» كسي كه به علت فال بد از راهي كه ميرود برگردد و از
رَجَ ْعتَهُ الطِّيَرَهُ َعنْ حاجَتِهِ فَ َقدْ اَشْرَ َ
تصميم عاقالنهاي كه گرفته منصرف شود ،با اين عمل براي خدا شريكي قرار داده است.
حضرت علي(ع) ميفرمايد« :اَل ّطِيَرَهُ لَيْسَتْ بِحَقّ» يعني فال بد يك امر واقعي نيست .جايي
كه بيمار با منطق علمي قانع نشود ،پيشواي اسالم براي درمان او از نيروي ايمان استفاده كرده
به او ميگويد :متوجه باش كه تو با اعتقاد به فال بد خويشتن را از صف موحدين خارج
ميكني .به هوش باش كه اگر فال بد را كه ساخته جهل بشر است در نظام خلقت مؤثر بداني،
براي خداوند متعال شريكي قرار دادهاي.
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پيشواي اسالم به او ميگويد :اگر از فال بد ميترسي و از حوادث مجهول ناگواري كه
به خاطرت ميگذرد ،هراس داري به پناه خداوند برو ،خود را بدو بسپار و از او استمداد كن.
اوست حافظ و نگهدار واقعي .اوست كه ميتواند هر حادثه و باليي را بگرداند و آدمي را در
حمايت خود از هر خطر حفظ نمايد.
حضرت رضا(ع) ضمن مناجات با خداي خويش چنين عرض ميكند :پروردگارا از
خاطرة بدي كه در ضمير خود احساس ميكنم به تو ملتجي هستم مرا از خطر آن محفوظ
بدار.
براي افراد با ايمان توجه به خدا و استمداد از نيروي اليزال الهي ،يگانه وسيلهاي است
براي نجات از بيماريهاي رواني .جايي كه منطق علم از عالج بيماري روحي عاجز آيد ،منطق
ايمان آن را درمان كند و روح خودباخته را مطمئن و آرام سازد«.أَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
چنان كه ذكر شد بزرگان ميگويند :كسي كه گرفتار بيماري روحي است ،براي نجات
خويش از اين بيماري براي خود پروندهاي تشكيل دهد و خود را در محكمة عقل محاكمه
نمايد.
اولياء بزرگ اسالم نيز رسيدگي به حساب نفس ،احصاء نقايص و عيوب و نوشتن آنها،
همچنين بررسي آرزوهاي دل و شناختن انديشههاي نيك و بد را براي درمان بيماري اخالقي
و روحي به پيروان خود دستور دادهاند.
حضرت علي(ع) ميفرمايد :انسان عاقل بايد خويشتن را در امور ديني خود ،در نظرها
و آراء خود ،در خلقيات و ملكات خود ،در آداب و طرز معاشرت خود ،با شمارش صحيح
احصاء كند و براي برطرف نمودن قبايح فعاليت نمايد .حضرت علي(ع) فرمود :كسي كه به
حساب نفس خود رسيدگي كند ،به عيوب و نقائص خويش آگاه شود و از گناهان خود مطلع
گردد ،در اين موقع است كه ميتواند خود را درمان كند و گناهان را ترك گويد و عيوب
خويش را اصالح نمايد .و نيز فرموده :كسي كه به حساب نفس خود رسيدگي كند سود ميبرد
و آن كه در اين كار غفلت نمايد زيان بيند .نتيجة محاسبه نفس پيبردن به ريشههاي بيماري
است و اين خود بسياري از عقدههاي روحي را ميگشايد و از نگراني مبهمي كه هر لحظه
تهديد مينمايد ،ميرهاند ولي درمان صحيح و چاره كامل آن ،آن است كه راه درمان و اصالح
را بشناسد و عمالً اقدام كند .خداوند متعال در قرآن مجيد به حضرت رسول اكرم(ص) چنين
ِالتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيئَةَ » يعني سيئه و بدي را با نيكي و عمل پسنديده
دستور داده است « :ادَْفعْ ب َّ
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برطرف نما .اگر مردم اين برنامه سعادت بخش را همه جا بكار بندند و هر زشتي و بدي را
به نيكي برطرف كنند ،مثالً اگر ستم را با عدل ،غضب را با حلم ،نقص را با كمال ،و هر
ناپسندي را با عمل پسنديدهاي برطرف نمايند ،جامعه به كمال اليق انساني نائل خواهد آمد.
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هماهنگي برنامه تربيتي با فطرت  -مهمترين اصلي كه در پرورش صحيح كودك بايد
مراعات شود ،هماهنگي برنامههاي تربيت با قوانين طبيعت است .پدران و مادران موظفند كه
در راه پرورش كودك پا به پاي فطرت راه روند و طفل را براساس آن تربيت كنند؛ مثالً غذاي
مناسب با طبع طفل قبل از روييدن دندانها و بعد از روييدن متفاوت است .الزم است مربي در
تغذيه و مواد غذايي طفل از اين قانون خلقت پيروي كند و مواد غذايي كودك را با موازين
طبيعي و تكامل تدريجي وي منطبق نمايد.
عشق و عالقه به بازي از خواهشهاي فطري كودك است .مربي بايد برنامه تربيتي خود
را با اين خواسته طبيعي و فطري هماهنگ كند و بازيهاي سالم و بيخطري را در برنامه
تربيت كودك قرار دهد.
غريزة جنسي يكي از مهمترين فطريات كودك است ،اين غريزه در پرتو يك سلسله
قوانين و مقررات دقيق طبيعي راه رشد و تكامل خود را ميپيمايد و تا رسيدن به ايام بلوغ
منازلي را كه طبق برنامه خلقت است ،قدم به قدم طي مينمايد.
براي اين كه كودكان دچار انحراف جنسي نشوند و با صفت عالي عفت آراسته گردند،
الزم است پدران و مادران با برنامة تربيتي خود كه هماهنگ فطرت باشد ،فرزندان خود را از
لحاظ غريزه جنسي تحت مراقبت قرار دهند ،و آنان را به راه صحيح و سعادت بخش رهبري
نمايند ،زيرا كه ضررهاي بلوغ زودرس از لحاظ جسمي و روحي مافوق تصور است.
پيشرفت اطفال در سنين بين شش و دوازده ،از لحاظ تمايل جنسي متوقف است ،يعني
يك دوران اختفاء است .در اين دوران بين پسران و دختران يا اطفال هم جنس محبتهايي
پيدا ميشود كه داراي هيچگونه بستگي شهواني نميباشد .اما نيروي محرك غريزه جنسي به
خصوص در زمان بلوغ ،بيش از هر زمان بيدار ميشود و قبل از رسيدن به بلوغ اين آتش در
عين حال كه روشن است زير خاكستر پنهان است ،ولي از زمان بلوغ به بعد تمام مظاهر خود
را نمايان ميسازد .در اينجا سه نكته قابل مالحظه است:
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اول  -آن كه دوران سنين شش تا دوازده از نظر غريزة جنسي يك دوران مخصوصي
است.
دوم  -آن كه در اين دوره غريزه جنسي مانند آتشي است كه در زير خاكستر پنهان است
و در زمان بلوغ اين خاكستر كنار ميرود.
سوم  -آن كه از نظر قانون طبيعت و فطرت ،غريزة جنسي بين سنين شش تا دوازده بايد
در حال اختفاء باشد.
بهترين برنامة تربيت در راه پرورش صحيح غريزه جنسي كودكان سنين شش تا دوازده،
برنامهاي است كه با اختفاء تمايل جنسي هماهنگ باشد و شرايط پرورش كودك به اختفاء
اين غريزه ياري كند.
اسالم برنامه تربيت كودكان شش سال تا قبل از بلوغ را مورد توجه قرار داده و به منظور
پرورش صحيح غريزه جنسي آنها و ايجاد ملكه عفت ،تعاليم الزم را به پيروان خود آموخته
است.
اسالم كودكان از شش سال به باال را تا قبل از بلوغ از هرگونه عمل مهيجي كه باعث
تحريك تمايل جنسي باشد ،دور نگاه داشته و پدران و مادران را براي ايجاد محيط مساعد به
جهت پنهان داشتن غريزه جنسي آنان مكلف نموده است ،و در اين باره اخبار و روايات بسيار
رسيده است.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمود :بستر خواب پسربچه با پسربچه ،و پسربچه با
دختربچه ،و دختربچه با دختربچه بايد در ده سالگي از هم جدا شوند .و نيز ميفرمايد :وقتي

كه فرزندان شما هفت ساله شدند ،بستر خواب آنها را از هم جدا كنيد .و حضرت باقر عليه
السالم ميفرمايد :بستر خواب پسر ده ساله را بايد از زنها جدا كنيد .قانون فطرت اين است
كه غريزة جنسي كودكان سنين شش تا زمان بلوغ بايد در حال اختفاء و خاموشي باشد .اسالم
برنامه تربيت خود را با قانون فطرت هماهنگ كرده و دستور داده است كه بستر خواب كودكان
از شش سال به باال بايد مستقل باشد تا از راه تماس بدني موجبات تحريك غريزه جنسي
فراهم نشود.
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :دختر بچه شش ساله را پسر بچه نبوسد و همچنين زنها
از بوسيدن پسربچهاي كه سنش از هفت تجاوز كرده خودداري كنند .و حضرت رضا عليه السالم
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فرموده :دختربچه اي كه شش ساله شد مرد نامحرم نبايد او را ببوسد و نميتواند او را در آغوش

بگيرد.
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :سوگند به خدا اگر مردي با همسر خود بياميزد و در
اطاق ،كودك بيداري آن دو را در حال آميزش ببيند و سخنان آنها و صداي تنفسشان را بشنود
هرگز آن كودك رستگار نخواهد شد ،پسر باشد يا دختر سرانجام به زناكاري آلوده گردد .و
حضرت باقر عليه السالم فرموده :بپرهيز از مواقعه در جايي كه كودك مميزي تو را ميبيند و
رفتارت را آن چنان كه درك ميكند قادر است براي ديگران توصيف و تشريح نمايد.
اسالم به منظور پيروي از قانون طبيعت و پرورش صحيح غريزة جنسي كودك ،برنامه
تربيت خود را با برنامه فطرت هماهنگ كرده و دستور داده است كه پدران و مادران ،فرزندان
خود را از ديدن مناظر شهوت انگيز و شنيدن سخنان مهيج كه عامل مؤثري است براي بيدار
كردن غريزه جنسي ،دور نگاهدارند .بهترين برنامه تربيت برنامهاي است كه با قانون طبيعت
هماهنگ شده ،يعني راه فطرت رود و از آيين طبيعت پيروي نمايد و عمالً وسايل پنهان شدن
غريزه جنسي كودك نابالغ را در محيط زندگيش فراهم سازد.
رواياتي كه ذكر شد در همة آنها اين هدف اصلي مورد كمال توجه قرار گرفته و اولياء
اسالم دستور دادهاند كه بايد پدران و مادران كمال مراقبت را در وضع زندگي فرزندان خود
اعمال كنند و شرايط پنهان نگاهداشتن غريزه جنسي آنان را فراهم سازند و آنان را از كلية
عواملي كه باعث تحريك و تهييج شهوت جنسي شود ،بركنار نگاه دارند.
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احترام به شخصيت کودک -برنامة زندگي و روشهاي اخالقي دوران عمر تمام زنان و
مردان اجتماع عبارت از مجموعة تربيتهايي است كه در دوران كودكي از پدران و مادران،
در محيط خانواده و يا از مربيان ،در محيط آموزشگاهها و يا محيط جامعه فرا گرفتهاند؛ هر
خوب و بدي كه آنان در ايام طفوليت ياد گرفتهاند در بزرگسالي از خود بروز ميدهند و عمالً
بكار ميبندند.
به عبارت ديگر وضع روحي و اخالقي و كيفيت رفتار و گفتار مردم هر عصري ،محصول
بذرهاي تربيتي است كه در دوران كودكي در مغز آنان افشانده شده است .خوبي و بدي ،پاكي
و ناپاكي ،قوت و ضعف ملت فردا را بايد در روش تربيت كودكان امروز جستجو كرد.
شخصيت ،استقالل اراده و اعتماد به نفس و همچنين زبوني ،فرومايگي ،عدم اعتماد به
نفس ،از صفاتي است كه اساس آن در دامن پدر و آغوش مادر پيريزي شده است .طفلي كه
در خانواده زبون و پست به بار آمده ،كودكي كه پدر و مادر ،او را يك عضو محترم خانواده
به حساب نياوردهاند در بزرگي نميتوان از او توقع استقالل و شخصيت داشت.
احترام به كودك و حسن معاشرت پدر و مادر با او يكي از اساسيترين عوامل ايجاد
شخصيت در كودك است .رهبر گرامي اسالم حضرت رسول اكرم(ص) اين برنامة بزرگ را
در يك عبارت بسيار كوتاهي بيان فرموده و صريحًا اجراي آن را به پيروان خود دستور داده
است «اَكْرِمُوا اَوْالدَكُمْ وَ اَحْسِنُوا آدابَكُمْ»  :به فرزندان خود احترام كنيد و با آداب و روش پسنديده
با آنان معاشرت كنيد.
كساني كه ميخواهند فرزندشان با شخصيت ببار آيد ،قطعًا بايد به اين آموزش عميق و
حكيمانه حضرت رسول اكرم(ص) عمل نمايند .پدران و مادراني كه فرزندان خود را احترام
نميكنند و با رفتار زشت و ناپسند آنان را توهين و تحقير مينمايند ،نميتوانند فرزندان ارزنده
و با شخصيت تربيت كنند.
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احترام و تكريم يا توهين و تحقير فرزند منحصر به وضع مخصوصي نيست .پدران و
مادران ميتوانند از راههاي مختلفي فرزندان خود را احترام كنند ،يا به صور گوناگون آنها را
اهانت نمايند.
تربيت صحيح و پرورش شخصيت و استقالل كودك آن است كه پدران و مادران فرزندان
خود را بشناسند و ارزش حقيقي آنان را از نظر دور ندارند ،و بدانند كه طفل آنها يك انسان
است ولي كوچك و ضعيف و ناتوان ،داراي ذخاير و سرمايههاي بزرگ انساني است كه بايد
آن استعدادهاي دروني شكفته شوند و از قوه به فعليت آيند.
پدران و مادراني كه در خانواده با فرزندان مهربانند و ميدان را براي فعاليتهاي فطري آنان
باز ميگذارند و كارهاي كودكانة آنها را تحقير نميكنند ،كودكانشان خيلي زود به رشد معنوي و
شخصيت رواني نائل ميگردند ،و نيز پدران و مادراني كه در خانواده به خشونت رفتار ميكنند
و با كارها و سخنان خود محيط وحشت و ترس ايجاد ميكنند ،استعدادهاي دروني كودكان
خويش را از رشد طبيعي باز ميدارند.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :بايد كه پدر و مادر به فرزند خويش نگويند كه تو
سفيهي ،پستي ،زيرا هر يك از اين كلمات به تنهايي اهانت و بياحترامي به شخصيت كودك
و مانع رشد معنوي و تكامل اوست.
يكي از غرايز طفل كه خداوند حكيم در باطن او قرار داده ،تمايل به بازي است .كودك
ميل به بازي دارد ،گاهي ميدود ،جست و خيز ميكند و گاهي با اسباب بازيهاي خود سرگرم
است و از جابجا كردن آنها لذت ميبرد؛ اين كارها كه به نظر ابتدايي ،لغو و بياثر ميآيد باعث
تكامل جسم و جان اوست .بازي عضالت كودك را نيرومند و استخوان بندي او را محكمتر
ميسازد .بازي ،قدرت ابتكار كودك را تقويت كرده و استعدادهاي درونيش را آشكار ميسازد.
در اسالم به بازي كودكان توجه مخصوص شده است.
حضرت صادق عليه السالم ميفرمايدَ« :الْغُالمُ يَْلعَبُ سَبْعَ سِنينَ وَ يََتعَلََّمُ الْکِتابَ سَبْعَ سِنينَ

ن» بايد كودك هفت سال بازي كند و هفت سال خواندن و
وَ يَتَعَلََّمُ اْلحَاللَ وَ الْحَرامَ سَْبعَ سِني َ
نوشتن بياموزد و هفت سال مقررات زندگي حالل و حرام را ياد بگيرد.
يكي از فوايد بازي ،تمرين استقالل اراده و احياي حس ابتكار است .موقعي كه كودك روي
خاكها چاه ميكند و يا دست به كار بنايي زده براي خود اطاقك ميسازد ،دستگاه فكرش مانند
يك مهندس ساختمان كار ميكند و از موفقيتهاي خود شاداب است.
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كودكي كه رفتار ناپسند دارد بايد پدر و مادر عاقالنه و بدون اين كه به شخصيت او
اهانت كنند ،راه صحيح را به كودك خود نشان دهند و او را از رفتار ناپسند باز دارند .توهين
به شخصيت كودك و اهانت به كارهاي كودكانة او بزرگترين ضربهاي است كه به شخصيت

روحي او وارد ميشود ،و پدر و مادر نبايد فرزند خود را مالمت كنند .حضرت علي عليه
السالم ميفرمايد« :اَالِفْرَاطُ فِي الْمَلَامَهِ يَشُبُّ نِيرَانَ اللَّجَاجَ» زياده روي در مالمت و سرزنش آتش
لجاجت را شعلهور ميسازد.
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خطرات زيادهروي در محبت -يكي از علل پيدايش عقدة حقارت ،زيادهروي در محبت
نسبت به كودك است .كودكاني كه بيش از اندازه مورد مهر و نوازش واقع ميشوند و در نتيجه
لوس و از خودراضي ببار مي آيند ،در طول ايام عمر به خصوص در مواقع برخورد با مشكالت
زندگي به سختي دچار احساس حقارت و پستي ميگردند و به اعمال ناشايستي دست ميزنند،
و در بعضي مواقع ناراحتيهاي رواني و فشارهاي روحي كار آنان را به ديوانگي يا خودكشي
ميكشاند.
محبت در پرورش جان كودك مانند غذا براي پرورش جسم الزم و ضروري است؛
همانطور كه خودداري از غذا و زياده روي در غذا و مسموم بودن غذا ،هريك عوارض بسياري
در بدن كودك ميگذارد ،همچنين خودداري از محبت و زياده روي در محبت و محبت نابجا
و منحرف كننده ،آثار شومي در روان كودك ميگذارد.
زندگي سرتاسر مبارزه و مشكالت است ،در راه زندگي پستيها و بلنديها ،محروميتها
و ناكاميها و شكستها بسيار است .مربي اليق آن است كه جسم و جان كودك را به خوبي
پرورش دهد ،و او را براي مبارزه و مقاومت در صحنه پر فشار زندگي مجهز نمايد.
همانطور كه بدن كودك در اثر مراقبتهاي بهداشتي و اندازه گيري در غذا و خواب و
حركت و ورزش نيرومند ميگردد و در مقابل گرما و سرما و تشنگي و گرسنگي و بيماري
مقاومت ميكند ،همچنين روان او نيز در پرتو بهداشت روحي و تعاليم اخالقي و اندازهگيري
در مهر و محبت و تندي و خشونت ميتواند در برابر مصائب و ناكاميها و محروميتها و
شكستهاي روحي مقاومت كند.
اطفالي كه بيش از اندازه مهر و محبت ميبينند و پدر و مادر بي قيد و شرط تسليم آنها
ميشوند و به تمام خواستههاي نيك و بد آنان جامة عمل ميپوشند و در نتيجه ديكتاتور و از
خودراضي به بار ميآيند ،روحي ضعيف و رواني زودرنج دارند و در برابر كوچكترين ناراحتي
آزرده خاطر و ناراحت ميشوند؛ آنان خيلي زود در نبردهاي زندگي شكست ميخورند.
گروه نازپرور در تمام دوران حيات ناكام و متأثّرند و در مشكالت زندگي با زبوني و ذلت
عقبنشيني ميكنند و در لحظات سخت نيز دست به خودكشي ميزنند.
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زيادهروي در محبت و لوس بارآوردن كودك از بزرگترين خطاهاي تربيتي است.
بدبختيهايي كه از اين راه دامنگير فرزندان ميشود بسيار مهم و خطرناك است.
آيين مقدس اسالم در برنامه تربيت كودك ،اولياء اطفال را از زيادهروي در محبت نسبت
به فرزندان خويش برحذر داشته ،و آنان را كه در محبت نسبت به فرزندان زياده روي ميكنند
مورد مالمت قرار داده است.
حضرت باقر عليه السالم ميفرمايد :بدترين پدران كساني هستند كه در محبت نسبت به
فرزندان زيادهروي كنند ،و بدترين فرزندان كساني هستند كه در اثر تقصير و كوتاهي در انجام
وظايف ،پدر را از خود ناراضي كنند.
بدبختيهايي كه از راه افراط در محبت ،دامنگير فرزندان ميشود ،بسيار خطرناك است،
به همين جهت امام باقر عليه السالم پدراني را كه در محبت نسبت به فرزندان افراط ميكنند،
بدترين پدران معرفي نموده است.
طفل فطرتًا مايل است كه آزاد باشد ،هر كاري كه ميخواهد بكند و دست به هر چيزي
بزند و هيچ كس سد راه خواهشهاي او نشود .ولي اين كار به صالح او نيست زيرا او نيك
و بد را نميشناسد و خير و شر خود را نميفهمد .مربي اليق كسي است كه عاقالنه خواهشهاي
طفل را تعديل كند و آنچه به صالح او است ،با مهرباني انجام دهد و آنچه به صالح او نيست او
را از اين خواستة ناروايش منع كند.

بعضي از پدران و مادران كمترين توجهي به تربيت كودك خود ندارند ،هدفشان تنها
راضي كردن آنها و برآوردن خواستههاي آنان است ،عمالً خود را تسليم فرزندان خويش
ميكنند؛ اين كودكان رفته رفته خودخواهتر شده و ريشههاي خانمان برانداز استبداد و
خودسري در فكرش محكمتر خواهد شد.
اين قبيل پدران و مادران به صورت دوستي و مودّت ،تيشه به ريشة فرزندان خود ميزنند
و آنان را به راه بدبختي و سيه روزي سوق ميدهند.
كودكاني كه با اين روش مذموم تربيت ميشوند ،لوس و از خودراضي ببار ميآيند .اين
خلق ناپسند از بيماريهاي خطرناك رواني است و عوارض بسياري در جسم وجان كودك
ميگذارد و نتايج شومش از خالل رفتار و گفتار بيمار مشهود است.
حضرت علي عليه السالم ميفرمايد« :شَرُّ االُمُورِ الرِّضا عَنِ النَّفْسِ» خودپسندي و از
خودرضايي از بدترين بيماريهاي رواني است .طفلي كه در محيط خانواده مستبدانه حكومت
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ميكند و پدر و مادر بي قيد و شرط تسليم او ميشوند ،خودپسند و از خودراضي ببار ميآيد.
او متوقع است كه تمام مردان مانند پدر و تمام زنان مانند مادر مطيع او شوند و اوامر او را بي
چون و چرا بكار بندند .بديهي است كسي كه از جامعه چنين توقع نابجايي داشته باشد ،مورد
نفرت و انزجار مردم است.
ي عَنْ نَفْسِهِ کَثُرَ السَّاخِطُونَ َعلَيْهِ» كسي
حضرت امام هادي عليه السالم ميفرمايد« :مَنْ رَضِ َ
كه خودپسند و از خودراضي است ،غضب كنندگان به وي بسيار خواهند بود.
حضرت علي عليه السالم ميفرمايد :خودپسندي و از خودراضي بودن هركس ،دليل
نقص و كوتاهي عقل او است« .رِضاءُ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ بُرْهانُ سِخافَتِهِ»
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گفتار 32
تغذيه مناسب روحي کودک -كودكاني كه در اثر محبت زياد لوس بار آمده و گرفتار
خوي پليد خودپسندي هستند ،نميتوانند خويشتن را با قوانين اجتناب ناپذير زندگي منطبق
كنند و بر مشكالت فائق آيند ،اكثر آنان تا پايان عمر به اين بيماري دچارند و از عوارض آن
رنج ميبرند.
همه ميدانند كه تغذيه كودك از روز اول والدت شروع ميشود .طفل يك انسان زنده
است و بديهي است كه هر موجود زندهاي براي حفظ حيات مادي خود غذا الزم دارد ،ولي
بسياري از پدران و مادران نميدانند پرورش عادات خوب و بد كه منشأ پيدايش صفات
پسنديده و ناپسند است ،و همچنين زيادهروي در محبت كه باعث لوس بار آمدن كودك است،
از چه زماني شروع ميشود.
كساني تصور ميكنند طفل يك پاره گوشت زنده است كه تنها به غذا و خواب احتياج
دارد و حداقل بايد يك سال از والدت او بگذرد تا تدريجًا دستگاه درك او بيدار شود ،در آن
موقع است كه بايد پدر و مادر به تربيت او شروع كنند.
آنان گمان ميكنند كه تغذية جسم كودك بايد از روز اول والدت شروع شود ،ولي تغذيه
جان او الاقل يك سال از روز والدت او بگذرد ،سپس پدر و مادر به تربيت رواني او مشغول
شوند .چنين تصوري خطاي محض و اشتباهي آشكار است .كودك در هفتههاي اول زندگي
با سرمايه غرايز و استعدادهاي انعكاسي خود صفاتي را فرا ميگيرد كه اگر آن صفات ناپسند
باشند ،مانع فراگرفتن صفات پسنديده خواهد شد.
عادات پسنديده و ناپسند در هفتههاي اول زندگي در روان كودك پيريزي ميشوند.
صفاتي كه طفل در ايام كودكي فراگرفته و به آنها عادت نموده است ،در اعماق جان او نفوذ
ميكند و تغيير آن صفات بسيار مشكل است .همان طور كه پدران و مادران دانا در غذاي
كودك مراقبت ميكنند و با اندازه گيري صحيح و فواصل معيني طبق برنامة عملي به كودك
غذا ميدهند ،بايد از همان روز به تغذية رواني او نيز توجه كنند و صفات حميده را در روان
او پرورش دهند.
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بدون ترديد كودك عالوه بر تمايل به غذا و هوا و ساير نيازمنديهاي طبيعي ،تمايل
فطري به مهر و محبت دارد و بايد اين خواهش طبيعي هم به نوبة خود با وضع صحيح در
روان كودك ارضاء شود ،و كودك طبق سنت خلقت و فطرت تربيت شده باشد.
وظيفة دقيق و سنگين پدر و مادر در حسن تربيت آن است كه بدانند مهر و محبت را در
چه مواردي بايد بكار برند و در مورد الزم چه مقدار از آن را اعمال نمايند؛ زيرا از خود
رضايي و لوس بار آمدن كودك ،معلول يكي از اين دو امر است :يا محبت بيجا كردن ،و يا
در مورد الزم زياده روي در مهر ورزيدن است.
پدران و مادران موظفند خوبيها را به كودك بياموزند و بر انجام آنها تشويقش نمايند،
و همچنين بديها را نيز به او بفهمانند و از انجام آنها برحذرش دارند ،نيل به اين هدف با
محبت بيجا و بيحساب ميسر نيست .كودكي كه از هر جهت خود را آزاد بداند و در مقابل
هر كار نيك و بدي كه انجام ميدهد از پدر و مادر تنها محبت بيند ،او نه تنها از بدي اجتناب
نميكند ،بلكه منتظر است كه بديهايش نيز مورد تشويق واقع شود.
طفل بايد همواره در محيط خانه ميان اميدواري و ترس واقع شود ،به مهر و محبتهاي پدر
و مادر اميدوار باشد و از تندي و تعرّض آنان بترسد .كودك بايد اين مطلب را بداند كه در
انجام كارهاي بد آزاد نيست و از وي مؤاخذه ميشود .خشونت و محبت ،اغماض و توبيخ،
تشويق و بياعتنايي ،هركدام در مورد خود الزم است و بايد پدر و مادر هريك از اين صفات
را در مورد خود اعمال كنند؛ در چنين شرايطي كودك در خود احساس مسئووليت كرده و
لوس و از خودراضي ببار نميآيد.
كودكاني كه بيش از اندازه محبت ميبينند ،از پدر و تمام مردم توقعات بيجا دارند .آنان
منتظرند كه در محيط خانه و اجتماع ،رفتار و گفتارشان مورد تشويق واقع شود و مردم از
نيكيهاي نكرده و از كارهاي ناپسندي كه انجام داده تمجيد كنند .حضرت علي عليه السالم
ميفرمايد :توقع تمجيد بيجا داشتن ،ابلهي و حماقت است.
خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد« :آنان كه به كارهاي زشت خود مسرور و
شادمانند و دوست دارند مردم آنها را با كارهاي پسنديدهاي كه انجام ندادهاند تمجيد كنند،
گمان مبر كه از عذاب الهي رهايي دارند بلكه براي ايشان عذابي دردناك مقرر است»
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حضرت علي عليه السالم ميفرمايد :خودپسند و از خودراضي به غضب الهي نزديكتر
است .اولياء اسالم از هر عملي كه كوچكترين اثر خودپسندي ديده ميشد ،جدًا اجتناب
ميكردند و نسبت به كساني كه به اين رفتار زشت دست ميزدند ،اظهار تنفر داشتند.
بدبختيهاي زندگي و محروميتهاي اجتماعي اطفال خودپسند و از خودراضي وقتي به
اوج خود ميرسد كه ايام كودكي را پشت سر گذاشته و عمالً وارد اجتماع گردند؛ ايشان با
كارهاي نادرست و اعمال نامطبوع ،خودپسندي خويش را آشكار ميكنند و در خالل
معاشرتهاي اجتماعي ،مراتب انحطاط اخالقي و عدم لياقت خود را ظاهر ميسازند .حضرت
علي عليه السالم ميفرمايد :كسي كه به بيماري خودپسندي و از خودرضائي مبتال است
ضىَ عَنْ نَفْسِهِ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ الْمَعايِبُ».
ن رَ ِ
زشتيهاي عيوب در وي آشكار ميگردند «مَ ْ

تعليم و تربيت و ارشاد

99

گفتار 33
اعتماد به نفس و مسؤوليت پذيري -محبتهاي بيحساب و بيجاي پدران و مادران
نتايج شوم و ناراحت كنندهاي براي فرزندان در بردارد كه در تمام دوران زندگي مايه تيره
روزي و بدبختي آنان ميشود .يكي ديگر از نتايج شوم زياده روي در محبت ،طفيلي بار آمدن
كودك و در هم شكستن اعتماد به نفس و حس استقالل اوست.
حس مسئووليت فردي و اعتماد به نفس يكي از بزرگترين اركان سعادت فرد و اجتماع
است .پيروزيهاي درخشاني كه مردان بزرگ جهان بدست آوردهاند و پيشرفتهايي كه در
شؤون مختلف علمي و اجتماعي و اقتصادي نصيب آنان گرديده ،مرهون درك مسؤوليت
فردي و اتكاء به فعاليتهاي پيگير و مداوم آنان بوده است.
موفقيتهاي علمي براي كساني است كه به فعاليت و كوشش و ممارست خود اميدوارند
و مقصود از اعتماد به نفس كه زبانزد مردم شده و در كتابهاي روانشناسي و تربيتي به چشم
ميخورد ،اين است كه هر فردي در تأمين سعادت خويش به اراده و عمل خود تكيه كرده و مردم
را تكيه گاه اميد و سعادت خود قرار ندهد.
مقصود از اعتماد به نفس اين است كه هر كسي شخصًا خود را مسؤول كارهاي خويش
بشناسد ،و بداند كه سعي و كوشش او و اميدواري و صحت عمل او ماية پيشرفت و موفقيت،
و تنبلي و مسامحه كاري و نااميدي و نادرستي عمل ماية بدبختي و سقوط او است.
اين مطلب يك اصل تازه نيست كه بعضي تصور كنند دنياي غرب آن را فهميده و به
مردم جهان عرضه داشته است .آيين مقدس اسالم در چهارده قرن پيش اين حقيقت درخشان
را كه راز سعادت و كاميابي است ،با كمال صراحت به مردم آموخته است و پيروزيهايي كه
در آن روزگار تاريك نصيب مسلمين شده مرهون اين سرماية بزرگ ،يعني اعتماد به نفس و
حس مسؤوليت فردي بوده است.
اساس تعليم و تربيت اسالم بر مسؤوليت فردي و اعتماد به نفس استوار است و هر
فردي بايد در راه تأمين سعادت دنيوي و اخروي خويش به شخص خود ،به نيت خود و به
عمل خود تكيه كند.
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در اسالم سعادت هر انساني با مسؤوليت فردي و ارزش اعمال او بستگي دارد و
بدبختيهاي هر فردي ناشي از سوء نيت و اعمال ناپسنديدة اوست .خالصه پاداشها و كيفرهاي
مادي و معنوي مردم تابع اعمال نيك و بد آنها است و اين مطلب از بديهيترين مسائل ديني
است ،در اين باره آيات و اخبار بسيار رسيده است كه ما بعضي از آنها را ذكر ميكنيم:
«الَ يُكَلفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»  :خداوند متعال بندهاي را به
وظيفهاي مكلف نميكند مگر به قدر تواناييش ،عمل نيك هركسي به نفع او و عمل ناپسندش
به ضرر اوست« .كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ»  :هر كسي در گرو اعمال خويشتن است.
از اين دو آيه بازگشت نتيجه عمل هر كسي به خود به خوبي واضح است ،و خداوند
متعال در اين آيات نيك و بد عمل هر كس را عايد خود دانسته و سعادت و بدبختي مردم را
در گرو كارهاي آنها شناخته است .اين معني جامع و كامل اعتماد به نفس و مسؤوليت شخصي
ِمتِهِ» ارزش هركس به قدر
است .حضرت علي عليه السالم ميفرمايد« :قَدْرُ الرَّجُلِ عَلي قَدْرِه َّ
همت اوست .يعني ارزش شخصيت افراد را بايد در مقدار اعتماد به نفس و درجة علو همت
او جستجو كرد.
در مكتب اسالم ،پايگاه سعادت و خوشبختي و تكيهگاه شقاوت و بدبختي ،خود انسان
است .او است كه ميتواند در پرتو سعي و كوشش و انجام وظيفه خود را خوشبخت كند و
او است كه ميتواند با سوء نيت و اعمال ناپسند ،خويش را به بدبختي و عذاب الهي گرفتار
سازد.
اسالم در راه ايجاد اعتماد به نفس نه تنها مردم را به تكيه كردن بر خود امر فرموده ،بلكه
اعتماد به خلق را كه نقطه مقابل اعتماد به نفس است  ،مذموم شناخته و پيروان خود را از آن
برحذر داشته است .حضرت سجاد عليه السالم ميفرمايد :به نظر من جميع سعادات و نيكي
ها در اين است كه آدمي از آنچه در دست ديگري است قطع طمع و اميد نمايد.
تكيه كردن به خود ،اعتماد به نفس و با تمام نيروهاي شخصي در راه سعادت كوشيدن
ماية استقالل و موجب عزت نزد خدا و خلق است .برعكس تكيه به ديگران كردن و چشم
طمع به آنها دوختن و به اين و آن اميدوار شدن ،سبب محروميتهاي مادي و معنوي و موجب
ذلت نزد خدا و خلق است .حضرت صادق عليه السالم ميفرمايد :عزت و شرف مؤمن در
اين است كه از مردم مأيوس باشد و از آنچه در دست ديگران است قطع اميد كند.
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افراد زبون و بي همت در كشاكش زندگي و نبردهاي حياتي تاب مقاومت ندارند و به
زودي شكست ميخورند ،ولي مردان با همت و افرادي كه به خود متكي هستند و اعتماد به
نفس دارند ،در نبردهاي زندگي و مبارزات حياتي نيرومندانه مقاومت كرده با مصائب و آالم
ميسازند و عاقبت پيروز ميشوند.
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گفتار 34
احياء استقالل و ابتکار در کودک -اساس استقالل و اعتماد به نفس از دوران طفوليت
در روان كودك پيريزي ميشود ،و همچنين زبوني و عدم اعتماد به نفس از تربيت غلط دوران
كودكي سرچشمه ميگيرد .پدران و مادراني كه به سعادت واقعي فرزندان عالقه دارند ،به تمام
دقائق اعمال خود در راه پرورش كودكان توجه ميكنند و از هر عملي كه آنان را بي شخصيت
و طفيلي بار ميآورد ،جدًا اجتناب ميكنند.
در لسان قرآن شريف و احاديث اسالمي فرزند خوب به ولد صالح تعبير شده است.
پدران و مادران مسلمان مكلفند فرزند خود را شايسته تربيت كنند .كلمة جامع «صالح» اگرچه
يك لفظ است ولي تمام صفات پسنديده جسم و جان را در بر دارد.
پدران و مادراني كه خود علمًا و عمالً شايسته هستند ،ميتوانند فرزند صالح تربيت كنند
 ،زيرا مجموعه رفتار و گفتار پدر و مادر است كه سرمشق كودك ميشود و صفات و عادات
او را ميسازند ،اگر خوب و شايسته باشد كودك نيز صالح بار ميآيد و اگر بد و ناشايست
باشد كودك هم بد و ناشايست بار ميآيد .حضرت باقر عليه السالم ميفرمايد« :يُحْفَظُ االَطْفالُ

بِصَالحِ آبائِهِمْ» :مصونيت اطفال از خطرات و انحرافها در پرتو صالحيت و شايستگي پدران
آنها است.
يكي از صفات فرزند صالح ،حس مسؤوليت شخصي و اعتماد به نفس است .پدران و
مادراني كه خود داراي شخصيت و استقالل اراده هستند ،اين خوي پسنديده را با برنامة صحيح
در كودكان خود پرورش ميدهند و آنان را مستقل و با اعتماد به نفس بار ميآورند.
رشد و تكامل طبيعي تدريجًا به كودك قوّت ميدهد و او را نيرومند ميسازد .عشق به
استقالل او را به بهره برداري از قدرتهاي به دست آمده وا ميدارد ،و رفته رفته استعداد فطري
«استقالل» و «ابتكار» در او احياء ميشود و كودك از ذلت زبوني و حقارت رهايي مييابد ،و
به هر نسبتي كه به نيروي كودك افزوده شود يك قدم در راه استقالل پيش ميرود و يك حلقه
از زنجير اتكاء به غير را ميشكند.
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پدران و مادراني كه عالقه دارند فرزندان متكي به نفس بار آورند ،بايد از اين قانون
فطري استفاده كنند و برنامه تربيتي خود را براساس تمايل فطري كودك استوار سازند.
الزم است پدران و مادران به تناسب تكامل طفل به او آزادي دهند و به اختيار خود
بگذارند كه در ضمن بازي كردن و دويدن قدرت ابتكار خود را احياء كند و با اعتماد به نفس
بار آيد ،ولي بايد كمال مراقبت را معمول دارند كه آزادي او از حد الزم تجاوز نكرده و كودك
از قدرتهاي خود سوء استفاده نكند.
پدران و مادران دانا به اندازه شايسته كودك را آزاد ميگذارند تا استعدادهاي خود را به
فعليت آورد و قدرت ابتكار در روانش شكفته گردد و در نتيجه يك انسان با شخصيت و
متكي به نفس بار آيد.
ولي پدران و مادران نادان با تندرويها و كندرويهاي نابجا باعث بدبختي كودك
ميشوند ،گاهي با آزادي بيش از اندازه و زماني كمتر از اندازه به استقالل و اعتماد به نفس
كودك ضربه ميزنند و او را به راه زبوني و تيره روزي سوق ميدهند.
بعضي از پدران و مادران به علت شانه خالي كردن از زير بار تربيت و به علت محبتهاي
بي حساب ،چندي به كودك آزادي ميدهند و در تمام رفتار و گفتار او را به حال خود
ميگذارند ،بعد از چندي كه كودك بزرگ ميشود از وظايف زندگي كمترين اطالعي ندارد و
در اين موقع پدر و مادر وظايف او را يادآوري ميكنند و پي در پي او را به تكاليفش متوجه
ميسازند ،ولي بهرهاي نميگيرند زيرا فرصت تربيت گذشته است.
اولياء اسالم ضمن برنامه تربيت كودك ،پرورش حس مسؤوليت و استعدادهاي دروني
كودكان را گوشزد كرده و در اين باره تعاليم عاليه را به پيروان خود دادهاند .حضرت صادق
عليه السالم ميفرمايد :لقمان به پسر خود چنين گفت:
« اي فرزند اگر در كودكي ادب آموختي در بزرگي از آن بهرهمند خواهي شد .كسي كه
قصد ادب آموزي دارد در تحصيل آن همت گمارد ،و آن كسي كه در آموختن ادب همت كند
به زحمت فراگرفتن علوم تربيتي تن در دهد ،و آن كه جدًا در راه طلب قدم زند ،عاقبت به
مقصود خويش نائل گردد.
فرزند عزيز ،همواره نفس خود را به اداء وظايف شخصي و كارهاي خويش الزام كن ،و
جان خود را در مقابل شدائدي كه از ناحيه مردم به تو ميرسد ،به صبر و بردباري وادار نما،
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و اگر مايلي كه به باالترين مقام عزت و بزرگواري نائل آيي ،از مردم قطع طمع كن و به آنان
اميدوار مباش .پيغمبران و مردان الهي از اين راه به مدارج عاليه نائل شدند.
فرزند من ،تو مانند كارگري هستي و به انجام كارهايي مأموريت داري ،در مقابل هر
كاري كه انجام دهي وعده پاداش به تو داده شده است ،پس كارت را انجام ده و اجر خويش
بگير».
حضرت سجاد عليه السالم ضمن توضيح حقوق فرزند به پدر دستور ميدهد :با فرزند
آن چنان رفتار كن كه اثر نيكوي تربيت تو زيبايي و جمال اجتماعي او باشد و او را چنان بار
آور كه در شؤون مختلف زندگي بتواند با عزت و آبرومندي زندگي كند.
در اسالم ،تأمين سعادت روحاني و نيل به كماالت معنوي بستگي مستقيم به مراتب ايمان
باطني و كارهاي شخصي دارد .خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد :روز قيامت مردم به
پيشگاه خدا تنها خواهند آمد ،يعني روز قيامت ثواب و عقاب هركس بر اساس شخصيت
فردي و نيك و بدهاي شخصي او استوار است «وَ کُلُّهُمْ آتيهِ َيوْمَ الْقِيامَهِ فَرْدًا».
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گفتار 35
پرورش وفا به عهد  -يكي از صفات پسنديده كه در ساختمان وجود آدمي ريشه فطري
دارد «وفا به عهد» است .طفل از موقعي كه معني عهد و پيمان را درك ميكند ،لزوم وفا به آن
را نيز ميفهمد .مربي اليق بايد از اين الهام طبيعي استفاده كند و طفل را با سجيه «وفا به عهد»
تربيت نمايد ،و اين درك طبيعي را به طوري در كودك پرورش دهد كه از دوران كودكي «وفا
به عهد» را يكي از وظايف خود بشناسد و خُلف وعده را قبيح تلقي كند.
در اسالم «وفا به عهد» از عالئم ايمان است و اساس آن بايد از دوران كودكي پيريزي
شود  .مسؤوليت پدران منحصرًا فراهم نمودن زندگي مادي و مراقبتهاي جسماني نيست،
بلكه پرورشهاي روحاني و ايماني نيز به عهده پدران است و از نظر اسالم ادب و تربيت
فرزندان از تأمين حوائج جسماني آنان ارزندهتر است.
حضرت علي(ع) ميفرمايد :بخشش و تفضل هيچ پدري براي فرزند بهتر از عطيه ادب
و تربيت پسنديده نيست .و نيز ميفرمايد :هيچ ارثي براي فرزندان بهتر از ادب نيست.
حضرت سجاد عليه السالم ميفرمايد :حق فرزند به تو اين است كه بداني وجود او از
توست و نيك و بد او در دنيا وابسته به توست .بايد بداني كه در حكومت پدري و سرپرستي،
مسؤول و موظفي فرزند را با آداب و اخالق پسنديده پرورش دهي.
پيشواي عاليقدر شيعيان حضرت سجاد عليه السالم در اين حديث شريف به مسؤوليت
پدران نسبت به فرزندان تصريح فرموده است و پرورشهاي اخالقي و ايماني را از وظايف
مسلم پدران دانسته ،و خاطرنشان نموده است كه پرورش صفات پسنديده مانند اداء فريضهاي
موجب اجر و پاداش است و پرورش صفات ناپسند مانند ترك واجب و ارتكاب گناه ،پدران
را مستحق عذاب و كيفر خواهد نمود.
الزم است ديدنيها و مسموعات كودك كه از راه چشم و گوش وارد مغز او ميشوند،
شديدًا تحت مراقبت قرار گيرند .يك سخن پليد و يك منظره منحرف كننده كافي است كه
فكر كودك را از صراط مستقيم برگرداند و او را براي هميشه بدبخت و آلوده سازد.
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طفل در دوران كودكي كه مسائل علمي و عقلي را درك نميكند ،لزوم «وفا به عهد» را
فطرتًا ميفهمد .پدري كه وعده ميدهد به فرزند خويش اسباب بازي بخرد ،اگر به وعده خود
وفا كرد كودك شاد ميگردد و اگر به وعده خود وفا نكرد ناراحت ميشود و از نظر كودك
اين كار ،زشت و برخالف توقع فطري او است.
پيامبران الهي و مربيان نيز حسن «وفا به عهد» و قبح پيمان شكني را به مردم گوشزد
كردهاند و آنان را با اين درك فطري تربيت نمودهاند .در اسالم «وفا به عهد» از وظايف حتمي
مسلمين ،در امور فردي و اجتماعي است ،و در اين باره آيات و اخبار بسيار وارد شده است:
به عهد و پيمان خود وفا كنيد كه اين امر در پيشگاه الهي مورد مؤاخذه و پرسش است.
مؤمنين كساني هستند كه به امانت و پيمان خود وفا كنند .حضرت موسي كاظم عليه
السالم روايت كرده از حضرت رسول اكرم(ص) كه ميفرمايد :مسلمان نيست كسي كه به
عهد خود وفادار نباشد .وعدهاي كه مسلمان به برادر ديني خود ميدهد ،بايد مانند نذر شرعي
به آن عهد وفادار باشد با اين تفاوت كه در تخلّف مانند نذر شرعي كفّاره ندارد.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :كساني كه در سخن راستگوتر و در حفظ امانت
مواظب تر و در عهد و پيمان باوفاتر و در اخالق نيكوتر و با مردم گرمترند ،روز قيامت به
من از همه نزديكترند .و حضرت علي عليه السالم ميفرمايد :وفا به عهد ،آراستن جوانمردي
است.
قوانين بين المللي در اسالم -در اسالم مقررات و قوانيني است كه اختصاص به ملت
اسالم دارد و مسلمين بايد آنها را بين خود و نسبت به يكديگر اجرا كنند ،اين دسته قوانين را
ميتوان به نام «حقوق ملي اسالمي» ناميد.
قوانين و مقرراتي نيز هستند كه تنها اختصاص به ملت اسالم ندارند ،بلكه داراي جنبه
عمومي و جهاني هستند و بايد مسلمانان آنها را با تمام ملل و اقوام بكار بندند كه يكي از آنها
لزوم «وفا به عهد» است  .اين دسته از قوانين را ميتوان به نام «مقررات حقوق بشر» ناميد.
مسلمانان نه تنها مكلفند عهد و پيماني را كه ميان خود منعقد ميكنند وفا نمايند ،بلكه
عهد و پيماني كه با غير مسلمين از هر ملت و مذهبي كه باشند منعقد ميكنند  ،بايد وفادار
بوده و بدون كمترين مسامحه و تعلل انجام دهند.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد سه چيز است كه تخلّف از آنها جائز نيست:
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.
حضرت باقر(ع) ميفرمايد سه چيز است كه خداوند متعال اجازه تخلّف از آنها را نداده
است:
وفا به عهد ،صاحب پيمان و طرف عهد صحيح العمل باشد يا بد عمل.
احترام به پدر و مادر ،درستكار باشند يا نادرست.
اداء امانت ،صاحب امانت گنهكار باشد يا نيكوكار.
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گفتار 36
وفا به عهد ،صفت مردان الهي -حضرت امير عليه السالم در ضمن عهدنامه خود به
مالك اشتر فرمود :اگر بين خود و دشمنت قراردادي منعقد كردي يا به او اماني دادي ،به عهدي
كه كردهاي وفادار باش و به اماني كه دادهاي امين و درستكار.
حضرت امير عليه السالم ميفرمايد :در مقام حرف زدن ميدان سخنراني بسيار وسيع و
پهناور است و گوينده قادر است مركب سخن را به هر طرف بتازد و از هر دري سخن بگويد،
ولي در مقام عمل ميدان حق و عدالت بسيار تنگ و طاقت فرسا است و بكار بستن آن بسيار
مشكل است.
يكي از بزرگترين امتيازات مردان الهي آن است كه هرگز از قدرت خويش استفادههاي
ناروا نميكنند و به حقوق ديگران ،هر قدر هم كه عاجز باشند تجاوز نمينمايند.
در صدر اسالم در آن موقعي كه سربازان نيرومند مسلمين به منظور اعالء حق و آزادي
و درهم شكستن اساس شرك و بت پرستي برق آسا پيشروي ميكردند و شهرهاي بزرگ را
يكي پس از ديگري فتح مي نمودند« ،وفا به عهد» را يكي از وظايف قطعي و اجتناب ناپذير
خود ميدانستند ،و مردم آن روز جهان از اين سجيه انساني آگاه بودند و اطمينان داشتند كه
مسلمين همواره در عهد و پيمانشان وفادارند ،و با آن همه قدرتي كه در اختيار دارند محال
است كه به نقض عهد مبادرت ورزند.
اگر در جبهة جنگ از طرف مسلمين به دشمن امان داده شود ،ارتش اسالم قانونًا موظف
است كه به آن امان ،وفادار باشد و از حمله و تعرض خودداري كند .جالب اين كه اين موضوع
تنها از اختيارات فرمانده لشكر نيست ،بلكه اين اختيار به نفرات سرباز نيز داده شده است ،و
يك سرباز عادي ميتواند به دشمن امان دهد .و در صورتي كه سربازي از حق خود استفاده
كرد و به دشمن امان داد ،تمام افسران و سربازان موظفند به آن امان احترام گذارند و تعهد
يك سرباز مسلمان را واجب االجرا تلقي نمايند.
در آيين مقدس اسالم «وفا به عهد» از وظايف غيرقابل تخلّف مسلمين است ،در موقع
جنگ باشد يا در حال عادي ،طرف پيمان مسلمان باشد يا غير مسلمان.
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وفا به عهد و پيمان يكي از صفات حضرت احديت است .خداوند متعال در قرآن مجيد
ميفرمايد« :إِنَّ اللّهَ الَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ» خداوند متعال خلف وعده نميكند .كسي كه همواره به
عهد و پيمان خويش وفادار باشد به يكي از صفات حق تعالي متصف است ،و اين خود
نشانهاي از مراتب كمال و فضيلت است.
وفا به عهد و پيمان در تمام شؤون زندگي داخلي و خارجي كشور اثر مستقيم دارد .به
همان نسبتي كه مردم كشوري در عهد و پيمان خود وفادار باشند ،به همان نسبت زندگي مردم
بهتر و آسايش جامعه زيادتر و ارزش و آبروي آنان در جهان بيشتر خواهد شد.
وفا به عهد و پيمان يكي از اركان سعادت بشر است .در كشوري كه مردم آن به عهد و
پيمان خويش وفادار باشند امور اقتصادي و اجتماعي آنان در مسير صحيح و طبيعي قرار
ميگيرد؛ در آنجا زندگي بر پاية اعتماد و اطمينان است و تماس مردم با يكديگر براساس
فضيلت و انسانيت است.
در اجتماعي كه افراد آن احساس مسؤوليت شديد در مقابل تعهدات خويش نكنند ،امور
از مسير طبيعي خارج شده و مشكالت به صور مختلف دامنگير مردم ميشود و سازمانهاي
قضايي و قوانين انتظامي ضامن اجراي تعهدات ميشوند؛ اخالق و وظيفه شناسي جاي خود
را به محاكم قضايي ميدهد و پيمان شكنيها بصورت پروندههاي جزايي و حقوقي در ميآيند
و نيروي انساني به هدر ميرود و براي حل و فصل امور بايد به سازمانهاي اجرايي و زور و
زندان متوسل شد.
براي اين كه «وفا به عهد» در جامعه احيا شود و مردم در قبال تعهدات خويش وفادار
باشند ،بايد از دوران كودكي با روش صحيح تربيت شده و اين درس انساني را قوالً و فعالً
فراگيرند تا اين سجيه در روان آنان همواره مستقر گردد.
اگر مربي كودك را با روش ناپسند و غير انساني پرورش دهد ،رفته رفته به پليدي و
انحراف خو گرفته و فطريات خود را فراموش نموده يك عضو مضر و نادرستي ببار ميآيد.
فطريات اولية انسان سرمايههايي هستند كه خداوند تبارك و تعالي در نهاد هر كودكي
بوجود آورده ،اگر اين فطريات با روش صحيح تقويت شده و در كودك از قوه به فعليت آيند،
تا پايان عمر ضامن خوشبختي او خواهند شد.
درك فطري «وفا به عهد» مانند بذري است كه خداوند متعال در زمين دل كودك افشانده
است ،و روش صحيح پدر و مادر به منزلة آبياري و پرورش اين بذرها است .اگر كودك را به
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وعدههاي دروغ فريب ندهند و در مقابل تعهدات و وعدههاي خويش وفادار باشند ،كودك
نيز همواره در برابر عهد و پيمان خود وفادار بوده و به فكر پيمان شكني نخواهد افتاد.
مغز كودك مانند فيلم عكاسي است كه از اعمال و اقوال پدر و مادر و اطرافيان خود
عكسبرداري ميكند ،مشهودات و مسموعات كودك برنامة فرداي او را تشكيل ميدهند.
«خلف وعده» طفل را متجرّي و پيمان شكن ببار ميآورد و او را به سوي دروغ و فريبكاري
ميكشاند .به همين جهت در اسالم تأكيد شده است كه پدر و مادر به وعدههايي كه به كودك
ميدهند بايد وفادار باشند ،و كسي كه برخالف عهد و پيمان خود رفتار ميكند در رديف
دروغ گويان محسوب است.
حضرت باقر(ع) ميفرمايد :دروغ ماية ويراني اساس ايمان است؛ و حضرت علي(ع)
ميفرمايد :لذت ايمان را درك نميكند مگر كسي كه دروغ را ترك گويد ،به طريق شوخي
باشد يا جدي «ال يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ االيمانَِ حتّي يَتْرُكَ الْكِذْبَ هَزْلَهُ وَ جِدَّهُ»
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«ُيجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا َيخَافُونَ لَوْمَةَ الئِم»
كمرويي و حياء بيجا  -يكي از صفات مذموم كه ممكن است از دوران كودكي دامنگير
انسان شود و مانند يك بيماري مزمن صاحبش را همواره رنج دهد ،كمرويي و خجالت
كشيدنهاي بيمورد و نابجا است .اين حالت رواني مانند بسياري از صفات ناپسنديده از
احساس پستي و عقدة حقارت سرچشمه ميگيرد.
چه بسيار كودكاني كه در مدرسه با كمال جديت تحصيل كرده و برنامههاي درسي را به
خوبي فراگرفتهاند ،ولي در موقع امتحان به علت ضعف نفس و حياء بي مورد دچار انفعال و
شرمساري ميشوند  ،آن چنان خود را ميبازند كه گويي آنچه را خواندهاند فراموش كردهاند
و بنابراين از دادن جواب عاجز مانده و در نتيجه از پيشرفتهاي عادي در سالهاي تحصيلي
محروم ميمانند.
چه بسيار اطفالي كه بر اثر كمرويي و خجالت كشيدن ،جرأت معاشرت با مردم را ندارند
و به خود مطمئن نيستند و در خويشتن احساس پستي و حقارت ميكنند ،و از شركت در
مجالس و برخورد با اشخاص خائفند و در بعضي مواقع از رفتن به منزل بستگان ،و نيز سخن
گفتن با آنها احساس انفعال و شرمساري ميكنند.
عوامل متعددي ميتواند سبب پيدايش اين خوي ناپسند در كودكان گردد؛ يكي از علل
مهم ،گفتار و رفتار توهين آميز اين و آن نسبت به كودك است.
طفلي كه از اولين روز زندگي مورد تحقير و تمسخر مردم واقع ميشود و روانش از
ضربات اهانت آسيب ميبيند ،آن طفل همواره در خود احساس حقارت ميكند؛ و گاهي اين
خوي ناپسند چنان در اعماق جانش ريشه ميكند و شخصيت او را درهم ميشكند كه ممكن
است تا پايان عمر به اين بيماري گرفتار شود.
خجالت كشيدن كه در لغت عرب «حيا» و در زبان فارسي «شرم و آزرم» گفته ميشود،
عبارتست از انفعال و انكسار رواني به علت ترس از سرزنش و مالمت ديگران .اين حالت
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رواني يعني شرم و حيا ،اگر در مواقع صحيح و بجا ظاهر شود ،يكي از صفات پسنديدة آدمي
است ،و اگر بي مورد و نابجا ظاهر شود يكي از خلقيات مذموم است.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد« :اَلْحَياءُ حَيائانَِ ،حَياءُ عَقْل وَ حَياءُ حُمْق فَحَياءُ الْعَقْل هُوَ
الْ ِعلْمُ وَ حَياءُ الْحُمْقِ ُهوَ الْجَهْلُ» يعني حيا بر دو قسم است :يكي حياء عاقالنه و ديگري حياء
احمقانه .حياء عاقالنه ناشي از علم و دانش ،و حياء احمقانه ناشي از جهل و ناداني است.
حضرت صادق عليه السالم از حضرت رسول اكرم(ص) روايت كرده كه آن بزرگوار
ميفرمايد «اَلحَياءُ عَلى وَجهَينِ فَمِنهُ ضَعْفٌ وَ ِمنْهُ قُوَّةٌ وَ إسالمٌ وَ إيمانٌ» :يعني حيا بر دو قسم است
يكي ضعف نفس و زبوني است و ديگري قوت نفس و اسالم و ايمان است.
در برنامه هاي تربيت كودك ،پدران و مادران عاقل موظفند كودكان خود را طوري
پرورش دهند كه از طرفي داراي حياء عاقالنه شوند و از طرف ديگر دچار ضعف و حياء
احمقانه نگردند.
بعضي از صفات مانند حب فرزند و ترس و نظاير آنها مشترك بين حيوانات و انسان
است ،لكن شرم و حيا تنها به انسان اختصاص دارد و هيچ يك از انواع حيوانات در خود
احساس شرم و حيا نميكند.
حضرت صادق(ع) در توحيد مفضل ميفرمايد :اي مفضل فكر كن در صفتي كه خداوند
متعال آن را تنها به انسان اختصاص داده و حيوانات از آن بيبهرهاند ،اين خوي پسنديده و
بزرگ و اين خُلق ارزنده و عظيم ،حيا است.
فايدة «حيا» در اجتماع انساني جلوگيري از معاصي است؛ هر انساني بطور طبيعي مايل
است در راه اِعمال تمايالت نفساني از هر جهت آزاد باشد و به تمام خواستههاي خود لباس
عمل بپوشاند ،ولي اين آزادي بي قيد و شرط موافق صالح و سعادت او نيست .به همين
جهت است كه در تعاليم آسماني چيزهايي كه برخالف مصالح فردي و اجتماعي است ،ممنوع
شناخته شده و مردم بايد از آنها اجتناب كنند.
براي سركوب كردن تمايالت غير مشروع بشر و براي اين كه اجراء قوانين سعادت بخش
آسماني به بهترين صورت انجام گيرد ،قدرتي الزم است كه از قوانين الهي حمايت كند.
خالصه ،قانون ضامن اجرا الزم دارد و بدون ضمانت اجرايي ،هواي نفس و تمايالت دروني
بر مردم غلبه كرده و آنان را به هوي پرستي و قانون شكني وادار ميكنند و آن قدرت و ضامن
اجرا همانا «شرم و حيا» است.
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در ملل راقي و متمدن واقعي و نيز در اجتماعي كه مردم كم و بيش از كماالت رواني و
تعالي روحاني برخوردارند ،ضامن اجرا تنها مقررات كيفري و شكنجه و مجازات نيست ،بلكه
عوامل تربيتي و ذخائر رواني بهترين و باالترين ضامن اجراء قوانين آسماني هستند.آري
معنويات مردم در حسن اجراء آن قوانين تأثير عميق و درخشاني دارد.
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گفتار 38
عقدة حقارت  -ابوين بايد عقدة حقارت كودك را پاره و روح شهامت اخالقي را يارة
وي سازند .در مواردي كه اين حس از حد اعتدال خارج ميشود و قيافة ُمدهِش خود را نشان
ميدهد ،الزم است آنان به ياري او بشتابند و از آسيب اين خوي اهريمني ،وي را نجات دهند.
شايد تصور شود اسالم در مورد اين بحث ساكت است و موضوع «حس حقارت» ره
آورد تمدن جديد است و همان طوري كه دانشمندان ،ميكروب بعضي امراض جسمي را
كشف كردهاند ،دانشمندان اجتماعي نيز توانستهاند عقدة حقارت و موضوع حس برتري و
داروي عالج آنها را كشف و از اين راه خدمتي شايسته به عالم بشريت بنمايند.
در صورتي كه چنين نيست ،مكتب اسالم موضوعات نامبرده را كامالً مورد توجه خود
قرار داده و آنها را به وجه احسن بيان و راه درمان آنها را نيز نشان داده است .براي تجزيه و
تحليل اين موضوع شايسته است معلوم شود عقدة حقارت چيست و از كجا پديد ميآيد و
عوامل توليد آن چيست ،و به چه نحو ظهور و بروز دارد و در چه مواردي مفيد و در چه
مواقعي زيان بخش است و به چه طريق ميتوان از آن جلوگيري كرد و يا از حدّت آن كاست،
و در موقعي كه اين عقده سيماي خطر را به خود گرفت چگونه بايد از ضرر آن جلوگيري
كرد و اين مرض حاد را درمان نمود؟
حس حقارت عبارتست از روح بدبيني و غم و اندوهي كه غالبًا از نقص جسمي يا از
فقدان علمي يا مقامي ،و يا از ناكامي براي شخص پديدار ميشود ،و در نتيجه شخص خود
را زبون و خوار و در انظار بيمقدار تصور ميكند.
اين حس در بعضي موارد مفيد ،ولي در كودكان اغلب زيان بخش بوده و آنها را آزار
ميدهد و از فعاليت باز ميدارد .اين حس كم و بيش در تمام اشخاص وجود دارد و هر كسي
خود را از جهتي خفيف و پستتر از ديگران ميداند و از اين رو بذر زبوني را در نهاد خود
ميكارد.
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در اطفال خردسال اين حس به شدت وجود دارد و عواملي موجب بروز آن ميشود؛
كودكي كه نقص جسميدارد و مورد مسخرة اين و آن است ،قهرًا در زير پنجة خونين قهر و
غضب اين خوي اهريمني گرفتار است.
در تكوين عقده حقارت عوامل زيادي مؤثرند :طول آرزو و موانعي كه در راه نيل به
آرزو پيدا ميشود ،جاه طلبي ،عقب ماندگيِ كودك از همكالسان ،تعصبات خشك و ناروا
موجب بروز و نمو اين حس ميگردد.
عقدة حقارت گاهي در كسوت مبارزه منفي خودنمايي ميكند و مبتال به آن ،عوض
پيشروي و ايفاء روح شهامت و شجاعت ،به فرار از اجتماع و به انزوا و سازش طلبي و به
عدم جد و جهد  ،خود را وادار ميكند؛ اين كيفيت را سير قهقهرايي و مبارزة منفي گويند.
بي ثباتي ،عدم اعتماد به نفس ،ترديد ،سوءظن ،گزاف گويي ،مبالغه و چاپلوسي ،منفي
بافي ،شرابخواري ،استعمال دخانيات ،پرحرفي يا بيحرفي ،خرده گيري غالبًا از آثار نكوهيدة
عقدة حقارت است.
ولي در عين حال عقدة حقارت در بعضي موارد آثار پسنديدهاي در بردارد و مانند ترياق
به موقع خود داروي شفابخشي است و خواص سودمند از آن ظهور ميكند .عقدة حقارت كه
حس حقارت و سرشكستگي در نفس پديد ميآورد ،در بعضي مواقع سودمند است و ممكن
است در اثر تربيت صحيح و تشويق و ترغيب ،كودك را از قيد مذلت به اوج عزت رسانده و
روحي از كوشش و عزمي ثابت در كالبد افسردة وي بدمد و منشأ خدمات شاياني در جامعه
گردد.
شخصي كه نيل به كمال فضيلت و رسيدن به مدارج انسانيت را غايت همت خويش
قرار داده ،بايد بفهمد يا به او بفهمانند كه ميان او و شاهد مقصود و وصال خالئي و فاصلهاي
است كه به توسن جد و جهد ميتوان به او رسيد تا از بدبختيهاي خود و خانواده و جامعه
بكاهد؛ چنين شخصي با كمال اشتياق رنج كوشش را بر خود هموار خواهد نمود.
آنان كه توانستهاند گوي سبقت را از ميدان فضيلت بربايند ،اغلب كساني بودهاند كه در
خردسالي به حس حقارت و زبوني دچار بودهاند .فقر و فاقه ،عسرت و تنگدستي ،نقص
جسمي ،نداشتن حداقل وسايل زندگي ،بينوايي ،بيساز و برگي پدر و مادر ،آنها را آزار داده
و همين وضع مقدمة كوشش آنها شده و با ثبات و پايداري توانستهاند شانه از زير بار فشار
روزگار خالي كرده و خود را به سر منزل مراد برسانند.
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اغلب نوابغ از تودة بينوايان و كساني كه دچار حس حقارت بودهاند ،برخاستهاند .پس
اين حس گاهي مفيد و موجب انگيزة سودمند بوده و نقش مؤثري را در صحنة ارتقاء مادي و
معنوي بازي ميكند.
در اين باره شايسته است پدر و مادر مانند طبيبي كه به معالجة مرض پرداخته و در
پيدايش علت آن مطالعه ميكند ،به معالجة عقدة حقارت پرداخته و با از بين بردن ميكرب
علت ،معلول را چاره و يا الاقل تسكين دهند.
اسالم در اين باره دستورات كاملي صادر كرده و اين مرض را مورد توجه خود قرار داده
و به وجه احسن به معالجة آن پرداخته است .در خبر آمده كه مؤمن مانند كوه محكمي است
كه طوفانهاي سخت حوادث روزگار قدرت ندارند او را حركت دهند .و حضرت رسول
اكرم(ص) ميفرمايد :هيچ فخري ،عرب بر عجم و سفيد بر سياه ندارد مگر به ايمان.
اسالم با تعيين ارزش زندگي در مدار تقوي ،ايمان و خداپرستي تيشه به ريشة عقدة
حقارت زده است«إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» .
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گفتار 39
درمان عقده حقارت -كسي كه ميخواهد در همة ابعاد وجودي خود گسترده شده و
كامل گردد ،در اين عروج نياز به دستي نيرومند دارد كه او را مرحله به مرحله فراتر برده تا
آخرين قلههاي تكامل رساند .ماندن در منجالب عَفِن خواستهها و شهوات شيطاني و نفساني
نه تنها انسان را از عروج و كمال باز ميدارد ،بلكه مايهها و استعدادها را نيز در او ميخشكاند
و ميميراند.
اسالم آمد تا انسان ها را از منجالب عَ ِفن انديشهها و ارزشهاي منحط نجات بخشد و پا
به پا به فرازهاي پرشكوه تكامل پيش برد .بدين منظور معاني و ارزشهاي برتر از سطح
خواستهها و انديشههاي مادي در اختيار او نهاد ،مجموعة اين ارزشها و معاني بلند ،قرآن كريم
و معارف حضرات ائمه طاهرين عليهم السالم است.
الزمة عروج انساني دست يافتن به اين معاني است كه بر سر راه تكامل قرار دارند ،ولي
انديشهها و خواستههاي شيطاني و ضد تكاملي ميكوشند تا انسان را از قرار گرفتن بر آستانة
عروج باز دارند.
اسالم در درجة اول به نيروي ايمان از تكوين عقدة حقارت جلوگيري ميكند و در
صورت پيدايش آن ،اگر قابل عالج بود تأكيد به عالج آن نموده است.
حضرت صادق عليه السالم ميفرمايد :در مواردي كه ما مريض شويم به طبيب حاذق
رجوع ميكنيم.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :اسالم به عالَمِ اسباب ،دقت و توجه شايان كرده
است و تأكيد نموده كه از اثر آن غفلت نورزيد؛ مدار اجر و ثواب و عذاب را بر پاية عمل و
اسباب استوار نموده است.
اسالم در سختترين موارد شخص خداپرست را به ثبات و بردباري و صبر و حوصله
دعوت ميكند .قرآن مجيد به صابران مكتب توحيد كه در مواقع نزول بال و موارد حزن و
اندوه مانند كوه پابرجا بوده و زبان به شِكوه نگشودهاند ،مثال آورده و داستان حضرت يعقوب
و حضرت يونس را متذكر شده است.
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حضرت يعقوب با اين كه از هم و غم و فراق حضرت يوسف رنج ميبرد ولي لب به
شكوه نگشود و رنج را هم مكتوم ميداشت؛ و حضرت يونس براي نجات از عقده همّ و غم
ن».
به خداي خويش چنين عرض ميكند «سُبْحَانَکَ إِني کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِي َ
اسالم پيروان خود را از حسد كه علت العلل عقدة حقارت و بدبيني است ،منع و آنرا مانند
آتش سوزان ،سوزنده جسم و جان و ايمان ميداند ،و مؤمن را به جد و جهد و بياعتنايي به
زر و زيور و زرق و برق زندگي اين و آن دعوت ميكند و به مؤمن ميگويد :از ديو همّ و غم
فرار كن و به اسباب دنيا مغرور مباش ،فريب ظاهر را مخور و هيچ گاه از جد و جهد و عمل
در ارتقاء راه و رسيدن به هدف كمال باز منشين و از فقد آمال بيمناك مشو.
در خبر آمده كه اسالم به ظاهر شما نظر ندارد لكن ناظر به نيت و عمل و باطن شما
است ،اين است كه عقدههاي پديد آمده از زشتي جسمي و نقص عضوي را به روش رواني
و به موعظه و پند و اندرز و آيات قرآن درمان نموده و به مدد داروهاي معنوي ،عقدههاي
دروني را برطرف ميسازد.
اگر عقدة حقارت براي دنيا است آن را به ياري تشويق به تقوي درمان ميكند ،و اگر
براي آخرت است اجر و مزد اخروي براي آن قائل است .مؤمن به سيرت نظر دارد نه به
صورت ،و هيچ گاه خود را سرشكسته و زبون و مقهور عوامل مادي نمينمايد.
جوان نبايد همّ و غم از عدم موفقيت داشته باشد و نبايد شكست جبههاي ،موجب سستي
و رخوت او در ساير جبههها گردد .مؤمن در همه حال شاكر است و هيچ گاه عقده در دل
ندارد؛ عوارض دنيا و حيات مانند فقر و غنا ،و مرض و سالمت ،و خوشي و ناخوشي تغييري
به روش بخردانة او نميدهند.
در عين سعي و كوشش و عمل ،موت و حيات ،عزت و ذلت ،و رنج و راحتي و ساير
امور تكويني را از او ميداند در نعمت سپاسگزار ،و در نقمت بردبار است.
اگر بينا است ديده به نامحرم ندارد و اگر نابينا است ،از نابينايي عقده بر دل نكارد .از
قدرت به نحو پسنديده استفاده ميكند و در عجز و ناتواني و بروز حادثة ناگواري به مدد صبر
و شكيبايي ،غبار همّ و غم از چهره بزدايد و شرارة عقدههاي دروني را به نيروي ايمان برطرف
سازد.
خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد « :بر آنچه از دست شما رفته است ،محزون
نشويد و از آنچه به شما روي آورده است خوشحال نگرديد» .و نيز ميفرمايد :بايد خود را
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خوار و محزون نكنيد ،شما بزرگيد اگر مؤمن باشيد «وَالَ تَهِنُوا وَالَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ إِنْ كُنتُم

ُّمؤْمِنِينَ».
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گفتار 40
حس غرور ،خوي شيطاني  -زيان مادي و معنوي حس غرور كمتر از حس حقارت
نيست؛ اين دو نيروي متضاد نقطة مقابل يكديگر در حد افراط و تفريط هستند .حس غرور،
حس خودخواهي است كه در حد افراط قرار گرفته است و حس حقارت ،حس زبوني و
سرشكستگي است كه حد تفريط را دارد.
همانطوري كه صاحب حس حقارت بايد هدايت شود و اگر پدر و مادر به معالجة طفلي
كه خود را خوار و زبون ميداند و به عقدة حقارت گرفتار است ،نپردازند به او ستم كرده و
به بدبختي او ياري نمودهاند ،همين طور است حس غرور و برتري؛ بلكه زيان حس غرور
بيشتر از حس حقارت است.
اگر حس حقارت واجد حس ابتكار است و گاهي شخص را به جد و جهد وادار ميكند،
حس غرور و برتري خوي شيطاني است كه انسان را به پرتگاه عظيم بدبختي ساقط و براي
هميشه داغ نگون بختي را به سيماي زندگي او نثار ميكند.
اما بايد دانست كه شجاعت و وقار غير از حس غرور و برتري است ،آدم شجاع و با
وقار هميشه در جاده حقيقت گام برميدارد و در پي كسب فضيلت متكي به نفس و متوكل به
خداست ،لكن متكبر از درك فضيلت محروم و به ضاللت و گمراهي گرفتار است.
بدان گونه كه حس حقارت و افراط در تواضع نكوهيده است و اگر حس حقارت مقدمة
كوشش نباشد زشت و از صفات ذميمه ميباشد ،همين طور حس غرور و نخوت براي كودك
زيان بخش بوده و او را از ترقي و تعالي و كسب فضيلت باز ميدارد.
در اين دنياي پهناور ،چشمان زيادي از فرط اندوه و غم و تورم عقدة حقارت گريه و
زاري دارند و در سيماي ماتم زدة خود شيارهايي محو نشدني بجا ميگذارند ،متقابالً لبهاي
بيشماري از فرط تكبر ميخندند مانند اين كه براي آنان سرمايهاي از بيخيالي بوجود آوردهاند.
فرشتة تعليم و تربيت و اخالق دست رد به سينه هر دو ميزند؛ حس حقارت را زشت،
و حس غرور را نكوهيده و ناپسند دانسته و بشر را به شاهراه اعتدال و طريق عقالني و ميانه
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روي دعوت ميكند  .بنابراين الزم است كه والدين فرزندان خود را به مبارزه با اين دو حس
حقارت و غرور توصيه كنند.
در خبر آمده ملعون كسي است كه تكبر و غرور كند .خداوند تبارك و تعالي در قرآن
مجيد ميفرمايد« :إِنَّ اللّهَ الَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَاالً فَخُورًا».
و نيز ميفرمايد« :تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْ َعلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَ ْرضِ وَلَا فَسَادًا».
معالجة اين دو مرض رواني بايد در كودكي يا جواني انجام يابد ،زيرا بعد از سپري شدن
جواني عالج آنها ممكن است مشكل ،بلكه محال باشد.
موقعيت ممتاز جواني -جواني گلي است كه جز يك دفعه در بهار عمر شكفته نميشود.
آفتابي است كه طلوع آن در آسمان حيات شخص محدود است.
جواني باران رحمتي است كه در بهار عمر ،در بوستان حيات شخص ميبارد؛ روح جوان
مانند باز بلند پرواز و مانند سيل مهيب آسا در شبهاي بهاران خروشان ،و مانند آتش سوزان
است.
غالب جوانان در حال اضطرابند ،آرزوهاي دور و دراز رسيدن به جاه و جالل و مال و
منال هميشه به سيماي او لبخند ميزند .او ميخواهد برق آسا در يك لحظه از روي تمام
مشكالت و مقررات بگذرد و به هدف و آرزو رسد؛ خواستار است نسنجيده اهل تميز شود
و دانه نكشته بهره بردارد.
او خيلي زود در برابر ناماليمات ،ناراحت و عصباني است؛ وي مقهور ظاهر است ،به
صورت بيش از سيرت نظر و عالقه دارد؛ تمناي جواني و هوسهاي غير عقالني پنجه به كالبد
فكر او برده و او را گرفتار ساخته است كه اگر فرشته تعليم و تربيت به ياريش نشتابد و براي
نجات او از اين ورطة هولناك اقدام ننمايد ،بنيان زندگي او فرو ميريزد.
روح جوان همچو آيينهاي است كه تمام اخالق زشت و زيبا ،پست و بلند و خوي
ملكوتي و بهشتي در آن منعكس ميشود؛ استعداد هر نوع تربيت صحيح و غلط را دارد .تنها
تعليم و تربيت صحيح است كه او را از گرداب سيه روزي و درماندگي ميرهاند.
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خودشناسي  -مسألة خودشناسي از آن بحثهايي است كه از قديم توجه دانشمندان و
فالسفة جهان را به خود معطوف داشته و كتابها درباره آن تدوين شده است ،به خصوص
اخيرًا هم به عنوان علم روانشناسي يكي از مهمترين علوم بشري گرديده و اهميت بسيار
شاياني پيدا كرده است.
متأسفانه از آن جايي كه ماديات بر قسمت اعظم زندگاني بشر حاكم شده بيشتر دانشمندان
امروز جهان ،حتي علوم روحي را هم از جنبة مادي مورد مطالعه قرار داده و از پشت عينك
ماديت و خواص مادّي بدان مينگرند.
مسأله خودشناسي و روانشناسي هم با اين كه يكي از راههاي بسيار مهم خداشناسي و
توجه به عالم ماوراء طبيعت و جهان غيبت است ،رنگ مادّيت به خود گرفته و بيشتر از نظر
مادّي مورد استفاده قرار گرفته است.
علت عمدة ناكاميهاي علماي غرب در كوششهاي خود و در كشف قوانين و قواي
طبيعت ،به خصوص در فن طب و روانشناسي از اين جهت است كه ايشان جهان و انسان را
فقط مركب از مادّه و عنصر مادّي ميدانند و همة اطالعات خود را بر روي آثار تجربهها و
معلومات حواس ظاهري خود بنا ميكنند و از علوم معنوي و روحي اطالع كاملي ندارند.
مثالً يك طبيب روانشناس براي مداواي يك بيمار رواني كه به او مراجعه كرده از همان
جهات مادّي استفاده ميكند و در اين فكر نيست كه از عاليترين تجليات روح كه ريشه فطري
دارد يعني ايمان به مبدأ و جهان ماوراء طبيعت ،استفاده كند و با تقويت روحية مذهبي و
ايماني بيمار تكيه گاهي محكم و سنگري مستحكم براي او ايجاد كند و او را بدان پناهگاه
رهنمايي نمايد.
مسألة خودشناسي يكي از مهمترين مسائلي است كه در طي قرون بسيار ،مورد تحقيق و
بررسي قرار گرفته است .اما آنچه در اينجا مورد نظر ما است اين است كه انسان بفهمد چه
شخصيتي را دارا است و چه كماالتي را ميتواند به دست آورد و به چه مقاماتي برسد ،آن وقت
است كه قوت بيشتري در او براي مبارزه با هواهاي نفساني ايجاد ميگردد.
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در اين صورت اعتماد و تسلط به نفس در او تقويت يافته ،با بصيرت و بينش بيشتري
به جنگ اهريمنهاي وجود خود ميرود .زيرا اين مطلب مسلم است كه بسياري از آلودگيها
به خاطر اين است كه انسان پي به ارزش خود نبرده و مقام خويش را نميشناسد و از طرفي
هم ،مظاهر فريبندة دنيا با رنگهاي فريباي خود او را متوجه خود ساخته و موجبات بدبختي
او را فراهم ميسازد.
ولي اگر با بينشي بهتر و ديد وسيعتري به دنيا و مظاهر ناپايدار آن بنگرد يعني با همان
ديد و بينش مردان الهي ،و از طرفي پي به شخصيت و ارزش و اهميت خود برد ،ميداند كه
اگر خود را از شهوات و اميال نفساني منزه دارد ميتواند به تمام جهان ممكنات برتري جويد.
ميداند چيزي كه مانع سير كمالي او است ،همان آلوده شدن به گناه و نافرماني خداوند
متعال است ،آن وقت است كه خود به خود از گناه متنفر شده و كناره گيري ميكند ،و همين
پي بردن به شخصيت معنوي و خودشناسي ،ميان او و گناه حائل و سدي ايجاد ميكند.
همين انسان است كه خداوند تبارك و تعالي او را اشرف مخلوقات خود قرار داده و آيه
« َولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» را دربارة او نازل فرموده است .همين انسان است كه خداوند متعال تنها
دربارة او به خود باليده و پس از بيان دوران تدريجي خلقت از گل و نطفه و علقه ،باالخره
دميدن روح ،فرمودهَ« :فتَبَارَكَ اللَّهُاَحْسَنُ اْلخَالِقِينَ»  .همين انسان است كه خداوند متعال بفرمودة
خود او را در بهترين تركيبي خلق فرموده و به آية «لَقَدْ خَلَقْنا االِنْسانَ في اَحْسَنِ التَقويم» مفتخرش
ساخته .همين انسان است كه خداي تبارك و تعالي روح او را به خود منسوب داشته «وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِن رُّوحِي» فرموده .همين انسان است كه همة ممكنات به طفيل او خلق شده «وَسَخَّرَ لَكُمْ

مَّا فِي السَّمَاوَاتِ َومَا فِي الْأَرْضِ».
از حضرت رسول اكرم(ص) پرسيدند :خدا در كجا است؟ فرمود :در قلوب مؤمنين.
همين انسان است كه خداوند تبارك و تعالي درباره او ميفرمايد :آسمان و زمينم نتواند
مرا فراگيرد ولي قلب بندة مؤمن ،مرا فرا ميگيرد.
حضرت علي(ع) ميفرمايد :كسي كه قدر و ارزش خود را بشناسد ،هالك نگردد.
و نيز ميفرمايد :كسي كه قدر خود را نشناخت نابود شد .و در جاي ديگر نيز ميفرمايد:
به راستي نادانترين مردم كسي است كه خود را نشناسد.
خودشناسي موجب خداشناسي ،و خداشناسي موجب محبت و عشق است.
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سن رواني و سن واقعي -اصوالً كودكان تبهكارند ،و جاي بسي خوشوقتي است كه
نيروي جسماني ايشان آن قدر محدود است كه چندان ياراي اجراي مقاصد مخرب خود را
ندارند  .تمام مغزهاي كودكانه خطرناكند ،مخصوصًا در مواردي كه در جسمهاي سالمند قرار
گيرند كه در اين حال قادرند افكار نارس خود را به هر درجه كه خطرناك باشد جامة عمل
بپوشانند .اين گونه رفتار نه فقط بين افراد بدبختي كه در تيمارستان بسر ميبرند شايع است ،
بلكه در هزاران نفر زن و مرد كه ظاهرًا سالمند و بالغ به نظر رسيده و به عنوان افراد كاملي
مورد پذيرش جامعهاند و از حقوق اجتماعي سالمندان برخوردارند ،نيز يافت ميشود.
در اين مغزهاي كودكانه ،نه فقط عدم رشد فكري بر اكثر مردم پوشيده است بلكه بر
معاشرين ايشان نيز پوشيده ميباشد ،زيرا معاشرين نيز به نوبة خود از رشد فكري برخوردار
نيستند.
وقتي كه ما به تشخيص عدم رشد فكري در سالمندان بپردازيم ،قادر خواهيم شد كه
كليد استفاده از سالمت عقل را در امور بشري بيابيم .رشد فكري ،كليد حل مسائل و موجب
خوشبختي و رفاه عمومي است.
اگرچه در اغلب سالمندان اين نقيصه نيرومند است ولي قابل تغيير هم ميباشد  .براي
دستيابي به اين تغير و تطور ،كاري كه از عهده ما بر ميآيد اين است كه اقالً ميتوانيم عدم
رشد فكري را تشخيص داده بدين وسيله از تأثير آن بكاهيم .و مهمتر اين كه قادريم شرايطي
را كه منجر بوجود آمدن عدم رشد فكري است ،كنترل نموده و تغيير جهت بدهيم.
براي هر سني معياري از پيشرفت فكري وجود دارد ،مثالً كودكي كه در سن معيني اصوالً
قادر است عملي را انجام دهد ،اگر قادر نباشد از عهده عمل مورد نظر برآيد آشكار است كه
او به عقب افتادگي رشد فكري مبتال است؛ يعني ميزان رشد او از لحاظ فكري به مراتب كمتر
از رشد جسماني او است .و برعكس اگر همين كودك بتواند عمل مورد نظر را كه متناسب با
سنين باالتر است ،انجام دهد ميزان رشد او از لحاظ فكري به مراتب بيشتر از رشد جسماني
او است.
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بدين طريق واضح است كه سن رواني هميشه با سن جسماني برابري نميكند .مثالً
كودكي كه سن واقعيش ده سال است ممكن است سن روانيش پنج سال يا پانزده سال باشد
و اين بصيرت ،مسؤوليت جديدي به عهدة معلمين واگذار نموده است.
زيرا بدون اين بصيرت نميتوانند كودكان را در گروههاي بزرگ دسته بندي كنند .مثالً
كودكي كه سن روانيش چهار سال و سن واقعيش ده سال است ،قادر نيست در كالس با
همساالن خود رقابت كند.
اگر چنين انتظار داشته باشيم كه اين كودك ميتواند با همساالن خود رقابت كند ،نتيجهاي
جز شكست عايد نخواهد شد .و برعكس كودكي كه سن روانيش پانزده سال و سن واقعيش
ده سال است نميتوان او را به يك نسبت با گروهي كه بطور متوسط ،ده ساله است سنجيد.
اگر اين اختالفات رواني را ناديده بگيريم كودكي كه رشد او از لحاظ رواني كند است،
مبتال به يأس و بيعالقگي شده و ممكن است به رفتار ضد اجتماع بپردازد .و برعكس كودكي
كه سن روانيش سريع است به احتمال قوي از كار درس خسته شده و بالشك عدم احترام او
نسبت به كاركنان مدرسه ،و حس تحقير همنوع در وي تقويت مييابد.
حقيقت اين كه هر فرد از دو سن رواني و واقعي برخوردار است و بديهي است كه
سنجش سن رواني وسيلة مناسبي براي طبقه بندي در امور تحصيلي است .پس معلوم ميشود
كه سن واقعي و سن رواني از يكديگر متمايزند.
بنابراين بايد اذعان نمود كه در واقع كلية سالمندان از نظر رشد رواني ،سالمند نيستند.
اغلب كساني كه در ظاهر امر سالمند به نظر ميرسند لكن در حقيقت كودكاني بيش نيستند،
و برعكس اغلب كساني كه كودك نما هستند لكن از رشد فكري برخوردارند .تفكيك سن
رواني از سن واقعي تنها جنبه علمي ندارد ،بلكه رفتار و روابط فرد با دنيا و عقباي او بستگي
مستقيم به درجة رشد رواني او دارد.
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گفتار 43
تعليم و تربيت و باغباني  -آنچه دانايان و انديشمندان دربارة انسان ميدانند بيشتر راجع
به ماهيت جسماني او است ،ولي چنان كه ميدانيم انسان حقيقي ،اين جسم خاكي و عنصري
نيست بلكه آن نفس ناطقه يا روح است كه دارندة همه صفات و نشانههاي ذات خدايي است.
براي كساني كه فن گرامي تعليم و تربيت را ديدگاه همت خود قرار دادهاند شناختن اين
دو جوهر انسان ،يعني جسم و روح الزم است زيرا اين هر دو در يك جا ،انسان را كه در
جهان زندگي ميكند و رو به تكامل ميرود ،تركيب ميدهند .ولي اهميت شناختن نفس يا
روح باالتر و مفيدتر است ،زيرا كه در انسان قوة فاعل و عامل مؤثر بلكه يگانه جوهر فعال،
همانا نفس ناطقه است و جسم جز اسباب و خادم و توسن او چيز ديگر نيست.
علماء مغرب زمين درباره تركيب و فعاليت اجزاء بدن انسان مطالب و معلومات بسيار و
سودبخش حاصل كرده و در دسترس همگان گذاردهاند ،مخصوصًا در ساية دارا شدن به آالت
و وسايل مهم و تجربهها و آزمايشهاي بسيار ،به كشف قوانين و نكات و حاالت و وظايف
گوناگون اجزاء بدن و روابط آنها با يكديگر كامياب شدهاند .ولي در قلمرو نفس و روح هنوز
قدمهاي تند برنداشته بلكه تازه شروع به كنجكاويها در اين سرزمين تاريك نمودهاند ،از اينرو
اطالعات ايشان در اين باب بسيار ناقص است.
علما و دانشمندان مشرق زمين نيز در اين زمينه كوششهاي زياد نموده و به بسياري از
حقايق روحي آشنا شدهاند كه گاهي ماية حيرت بوده ولي به جهت نداشتن اسباب و وسايل
الزم و كافي براي آزمايش ،نتوانستهاند حقايق مجرد را در عالم حسي اثبات كنند و به فعليت
آورند.
در كتب تعليم و تربيت غالبًا مربي را به باغبان و بچه را به باغ تشبيه ميكنند و اين تشبيه،
مناسبت و پيوند با وظيفة مربي دارد  .چنان كه باغبان صفات و خواص گلها و گياهان و
درختان باغ خود را بايد بداند و تركيب ماهيت آنها و شرايط مخصوص نشو و نما و تكامل
هريك از آنها را بشناسد ،همان طور مربي و معلم نيز بايد از اخالق و صفات و تمايالت و
كيفيت نيروهاي جسمي و روحي بچه به خوبي مطلع شود ،و قوانيني كه وسايل سعادت بشر
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را فراهم ميسازد نبايد براي مربي پوشيده بماند .زيرا او فقط از اين راه ميتواند اسباب و
شرايط الزم را براي تربيت و ترقي بشر بطور سودمند و ثمربخش بكار اندازد و نتايج خوبي
بدست آورد.
در اين تشبيه با وجود مناسبت بزرگ در ميان وظايف باغبان و مربي ،باز بايد چند فرق
مهم را در نظر گرفت:
اول  -براي باغبان انواع گلها و گياهان و درختان موجوداتي هستند كه به يك عالم ديگر
مربوطند و از خود باغبان بيرونند ،بنابراين باغبان هرگونه تدقيقها و تجربههاي الزم را ميتواند
در آنها بعمل آورد  ،ولي مربي و بچه هر دو بستگي به يك جهان دارند و ميوه يك درختند و
هر دو انسان و از نژاد بشرند.
از اين جهت مربي سهولت بزرگي در انجام وظيفه دارد ،زيرا آنچه را كه از ماهيت و
زندگي و اخالق ميخواهد درباره بچهاي بفهمد ،آنرا در نفس خود نيز ميتواند تا حدي
كنجكاوي و غور و بررسي نمايد .ولي از يك طرف نميتواند و نبايد هم آنچه بنظرش ميرسد
و به عقلش وارد ميشود فوري درباره بچه به مورد آزمايش بگذارد ،زيرا بچه يك وجود
مستقل و داراي اراده و حيات مخصوص به خود ،و تشكيالت عضوي و روحي بياندازه
گوناگون و پيچيده و لطيف است ،و خطاي كوچك مربي باعث خسارات بزرگ و فساد جمعي
و روحي او تواند بود.
از اين جهت بازخواست مربي در ايفاء وظايف خود بياندازه بزرگتر و عاليتر از
بازخواست باغبان است بلكه قابل مقايسه نيست .به همين جهت شرافت و اهميت و عظمت
پروردن بشر به مراتب باالتر از اهميت پروردن گلها و گياهان و درختان است.
دوم  -باغبان در پروردن نوباوگان باغ خود اختيار بزرگ و تمام دارد و در استعمال
هرگونه اسباب و وسايل بطور دلخواه آزاد است .گرچه فن مخصوص باغباني شرايط و قواعد
و حدودي معين كرده كه باغبان نبايد آنها را فرو گذارد يا تجاوز كند ،ولي از طرف ديگر چون
گلها و گياهان و درختان با وجود تابع شدن به قوانين طبيعت و اطاعت از احكام آب و هوا
از خود ارادهاي ندارند و نميتوانند مكان خود را تغيير دهند و پيوسته زير دست باغبانند،
باغبان ميتواند در اصالح و تبدل و انقالب آنها اقدامات الزم را بعمل آورد.
ولي موقعيت مربي چنين نيست .بنابراين او اختيار و آزادي كامل در تدقيقات اخالق و
صفات و تمايالت بچه ندارد به خصوص براي باغبان بشر ،يعني براي مربي راهي به درون
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نفس و روح كه عامل اصلي و محرك تظاهرات زندگي هستند پيدا نيست ،مگر اين كه اين
مربي مقام اولياء و اوصياء و انبياء را احراز كرده باشد.
سوم  -قواعد و نظامهاي طبيعت تا يك درجه به طور قطع معلوم و ثابت است و صفات
و خواص آن معين و تغيير ناپذير است ،به طوري كه باغبان از روز نخستين به خوبي و به
يقين ميداند كه فالن تخم يا بوته چه شكوفه و گلي دارد و چه رنگ و بوي و شكلي پيدا
خواهد كرد ،و ميوههاي فالن درخت با چه حالي و چه شكلي نمودار خواهند شد و در چه
موسميخواهند رسيد .اما مربي اين همه معلومات قطعي و ثابت را ندارد و نميتواند شرايط
محيط زندگي بچه را تغيير دهد ،و از طرف ديگر بچه همواره مورد هدف انقالبات و تحوالت
جسمي و روحي است كه مربي از آن بيخبر است .خالصه در هر حالي انسان مانند دريا در
تموج و هيجان و تالطم است كه اغلب آنها پوشيده و تغييرناپذير است ،و اين حال به خوبي
سختيِ وظيفة مربي و در ضمن اهميت و قدسيت آن را نشان ميدهد.
براي كاميابي در بجا آوردن اين وظايف بزرگ ،مربي بايد از علم روانشناسي يا علم
النفس بهرة كافي داشته باشد .زيرا اين علم از كيفيت نيروهاي نفسي و روحي گفتگو ميكند،
و اين نيروها هستند كه چرخ زندگي را بكار انداخته و سرنوشت انسان را تعيين ميكنند.
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تدقيق حاالت نفس  -موضوع ديگر فن روانشناسي عبارتست از تدقيق حاالت و
انفعاالت نفس كه در زندگي هر انساني ظاهر ميشوند ،و همچنين از تحقيق حسها و نيروهاي
نفس كه آن حاالت و انفعاالت در زيرِ تأثير و نفوذ آنها بوجود ميآيند.
امروز مسلم شده است كه اغلب كارهاي انسان ،خواه جزيي و خواه كلي ،داخل قوانين
علم النفس يا روانشناسي است و تمام اعمال انسان جز تظاهر و نمايش تأثيرات نفس او چيز
ديگر نيست.
براي كشف چگونگي ماهيت ،مردان روانشناس و مربيان بايد چندگونه تدقيقات بجا
آورند:
اول  -بايد چگونگي حدوث حاالت نفس را مشاهده كنند ،يعني چگونگي سر زدن آن
حاالت و انفعاالت را مطالعه نمايند.
اين قدمِ نخستين يك نوع آزمايش و بينش است كه ارزش بزرگ دارد و حال كنوني و
فعلي نفس را منظور و هدف خود قرار ميدهد .اين كار را در علم اخالق« ،مراقبت نفس» مي
نامند و اين وظيفه شبيه است به تدقيق حال يك مريض از طرف طبيب.
دوم  -پس از گردآوري تجربههاي گوناگون و فراوان از چگونگي حاالت و تحوالت
نفسِ يك بچه يا جوان ،بايد سبب صدور آنها را تدقيق كنند.
اين قدم دوم آزمايشي است كه هدف آن تنها يافتن سببها و محركها است ،و اين
آزمايش به گذشته تعلق دارد زيرا كه هميشه علت بر معلول مقدم است.
سوم  -اين كه نتايج و تأثيرات آن حاالت و انفعاالت را بدست آورده و بداند كه اين
تأثيرات چه تغييراتي در بدن و نفس بوجود ميآورند .بديهي است كه اين نتايج و تأثيرات
نسبت به كيفيت نيروي جسمي و روحي و نسبت به زمان حصول ميتوانند مختلف باشند،
مانند تأثير يك نوع مرض در اشخاص مختلف.
اين قدمِ سوم آزمايش استنتاجي است كه تعلق به آينده دارد ،زيرا كه عمومًا آثار بعد از
فعل مؤثر است و زماني كوتاه يا دراز در ميان فعل و تأثير آن فاصله پيدا ميشود .
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كمال توجه علماي فن روانشناسي به اين سه نوع تحقيق و كنجكاوي است كه آزمايش
گذشته و حال و آيندة حاالت نفس را در بردارد.
چهارم  -پس از به دست آوردن نتايج اين تدقيقات سه گانه ،مربي وارد مرحلة تربيت
اخالقي ميشود كه بايد حاالت منفي و زيانآور نفس را مبدّل به حاالت مثبت و سودمند
نمايد و اگر مثبت باشد در تقويت آن بكوشد.
مربي بايد اخالق و صفات زشت و نيروهاي منفي را مبدل به صفات خوب و مثبت
نمايد ،و صفات و اخالق مثبت را نيز چنان كه ذكر شد تقويت نمايد .مثالً اگر مربي ببيند يك
بچه به درس معيني ذوق و دلبستگي ندارد و بچه ديگر به آن درس ذوق و عالقه دارد وسايلي
فراهم سازد كه در بچة اول توليد ذوق کند ،و اسبابي فراهم نمايد كه ذوق و عالقه بچة ديگر
را افزونتر سازد.
از اينجا ميتوان به اين نكته پي برد كه مربي نبايد فقط اكتفا و قناعت به فراگرفتن فن
نظري روانشناسي كند ،بلكه بايد داخل دورة عمل گردد .چنان كه يك شخص به محض
خواندن و ياد گرفتن مطالب كتب طبي نميتواند طبيب گردد بلكه هر دو عمليات و آزمودگي
را الزم دارد ،همان طور نيز شخص مربي هرچند معلومات نظري فراوان درباره روانشناسي
داشته باشد ،باز هم تا روزي كه وارد مرحلة عمل نشده شايستة نام و مقام مربي نميتواند
باشد.
فن روانشناسي ميگويد حاالت و انفعاالت نفس يا خارجي است مانند ديدن و شنيدن
كه از راه حواس حاصل ميشود ،يا تأثيرات داخلي است مانند نيروهاي فكر و خيال و تصور.
ولي اين محركها و سببها در اصل داخلي هستند يعني بالقوه در نفس موجودند ،و همه اشياء
خارجي وسايلي هستند براي بيدار كردن محركهاي داخلي نفس.
به عبارت ديگر اين محركها بالقوه در نفس موجودند كه گاهي به حاالت ديگر مشغولند
يا اصالً خوابيدهاند و تأثيرات خارجي آنها را بيدار و از بالقوّگي به فعليت ميآورند .مانند اين
كه كسي از پيش مغازهاي بگذرد و از ديدن چيزي ميل خريدن آن چيز در او پيدا شود ،اگرچه
در ظ اهر آن چيز ،سبب فعل خريدن او شده ولي در اصل آن سبب يا محرك در داخل او به
شكل احتياج يا آرزو موجود بود ولي موقع و فرصت فعاليت و نمايش نداشته و آن چيز
خارجي ،آن سبب را بيدار و فعال ساخته است.
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فرق ميان تعليم و تربيت -تعليم و تربيت براي همه نوع بشر يك مسألة اساسي است،
زيرا نظم زندگي و خوبي جريان تكامل انسان و رسيدن او به سعادت جاوداني چنان كه
آفريدگار توانا اراده كرده است ،بسته به شناختن و بعمل آوردن قواعد تزكيه و قوانين اساسي
تربيت صحيح است .ثابت و آشكار است كه بيشتر بدبختيها و دردها و رنجهاي افراد و ملتها
از ناداني سر ميزند و اين هم در اثر عدم تزكيه و نداشتن تعليم و تربيت صحيح است.
اهميت تعليم و تربيت و بلندي مقام معلم و مربي محتاج به شرح نيست و عاليتر و
مقدستر از تربيت و تعلّم فني نيست .كالم حضرت علي(ع) كه فرموده است « :آن كه مرا
يك حرف ياد داد مرا بندة خود ساخت» ارزش بزرگ فن تعليم و تربيت را به خوبي نشان
ميدهد.
پيش از شروع به شرح دادن اصول اساسي تعليم و تربيت ،الزم ميبينيم كه فرق ميان
تعليم و تربيت و معلم و مربي را يادآوري كنيم« :معلم» كسي است كه آنچه را ما نميدانيم به
ما ياد ميدهد« .مربي» كسي است كه نيروها و استعدادهايي كه در نهاد ما گذاشته شده است
را به بهترين وجهي ميپرورد ،تا ما آن نيروها را به آساني از دايرة امكان به ميدان فعل و عمل
بياوريم و اين كار و وظيفة بزرگ را «تربيت» نامند.
از يك جهت «تربيت» يك معني عموميدارد و كلمة «تعليم» يك معني خصوصي دارد.
«تربيت» شامل جماد و نبات و حيوان و انسان است در صورتي كه «تعليم» به حداقل براي
حيوان و به حد اكمل مخصوص انسان است  .چه براي تعليم ،يك وجود يادگيرنده كه داراي
قوة هوش يا تفكر و اراده و حافظه باشد ،الزم است و اينها در جماد و نبات به حد كافي
نيست و به عبارت ديگر اين قوه در جماد و نبات به آن درجه ،نمايش پيدا نكرده كه اين
مواليد بتوانند موجهاي لطيف افكار بشر را از روي ادراك دريابند و بپذيرند و بكار بندند ،ولي
اين قوه تا يك درجه در حيوان موجود است زيرا كه شعور غريزي او يك شكل ابتدايي قوه
ادراك انساني است.
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با وجود اين در جمادات و نباتات هم ميتوان به وسيله تربيت ،پارهاي تبادالت و
اصالحات بعمل آورد و به تغيير دادن خواص و صفات آن تا يك درجه كامياب شد؛ چنان كه
امروزه دانشمندان طبيعي به وسيله مواد شيميايي و تدبيرهاي ديگر در شكل و رنگ و خواص
جماد و نبات تغييري ميدهند يا كم و زياد ميكنند و اصالح مينمايند ،لكن اين تبديالت و
اصالحات را نميتوان تعليم ناميد.
بنابراين ميتوان گفت جماد و نبات پذيرنده تربيت است و پذيرندة تعليم نيست ،لكن
بايد دانست كه جماد و نبات نيز داراي قواي روحي مخصوص به خود ميباشند  .هر موجودي
از موجودات در عالم ،نسبت به درجة هستي و تكامل خود داراي روح و قواي روحي خاص
خود ميباشد ،و اگر ما امواج اين قوا را احساس نميكنيم به جهت كوتاهي نظر و نقص فهم و

ادراكِ ماست.
علم ثابت ميكند كه حواس باصره و سامعة ما در جدول صوتها و رنگها در درجة معين
و بسيار محدودي قابل دريافت صوتها و رنگها است ،و امواج آن صوتها و رنگها را كه در باال
و در زير اين درجه حركت ميكند نميتواند بشنود و ببيند.
همچنين قواي عقلي ما در درجة معين و محدودي احساسات و امواج قواي موجودات
ديگر را درك ميكند و بيرون از دايرة اين درجه ،امواجي را كه در باال و در زير اين درجه
است درك نميكند ،و اين نظير قوة دماغيِ يك بچة نوزاد است در قبال موجهاي افكار يك
دانشمند عالي مقام.
يكي از قوانيني كه شناختن آن براي فهميدن معاني و قانون تكامل الزم است ،قانون
«سببيت» است .بنابراين هيچ چيزي و هيچ حالي بدون سبب موجود نميشود و هيچ اثر بدون
مؤثر نميتواند بوجود آيد.
ولي هر چيزي كه معلول است در عين حال علتي است براي معلول تازه .در اين صورت
هر موجودي به وسيلة اعمال و حركات خود در هر دم هزاران حلقه تازه به اين زنجير علت
و معلول ميافزايد ،لكن خود خبري از اين حقيقت ندارد.
جماد و نبات و حيوان در ندانستن علت واقعي و حقيقت محض معذورند ،زيرا كه آنها
داراي قوة تفكر و تعقل و ارادة آزاد نيستند و َد ِر شناختن اين حقيقت به حد كمال به روي
آنها بسته است و مكلف به جستجو و عمل نميباشند .ولي انسان در جهل خود از درك
حقيقت معذور نيست بلكه مسؤول است و درِ معرفت به روي او باز است ،و نيز مكلف به
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جستجو و عمل ميباشد و كسي كه از روي صدق و صفا حقيقت را بجويد ،عنايت خداوندي
او را نوميد و بيبهره نگرداند.
اگر همة مردم اين حقيقت را درك ميكردند و به مسؤوليت مشترك خود آشنا بودند و
بر وفق آن رفتار ميكردند ،ديگر بدبختي از روي زمين برداشته ميشد .ولي متأسفانه هنوز
تاريكي جهالت آن قدر غليظ است كه نور حقيقت نميتواند بر قلوب اكثر مردم نفوذ كند.
تأثير امواج افکار -اغلب مردم تصور ميكنند كه افكار و خياالت پليد ايشان تا آن دقيقه
كه از قوه به فعل نيامده و در عالم خارجي به ظهور نرسيده است ،توليد اثر و نتيجه نميكند،
زهي فكر باطل.
ولي بايد مربي بداند كه قوة فكر يكي از بزرگترين نيروها است كه در روح انساني به
وديعه گذاشته شده است كه اگر به وسيلة كردار هم افكار انسان صورت فعليت پيدا نكند ،به
محض تولد در ذهن قدرت و قوت او افزونتر گردد ،بلكه امواجش پراكنده شده با امواج افكار
همجنس خود امتزاج نموده و همه بر قدرت خود ميافزايند ،سپس به قلوبي كه ياراي قبول
و عمل به آن افكار را دارند نفوذ كرده و وادار به اجراي مقصد خود ميكنند.
بسياري از امور عالم در اثر امواج افكار شديد و قوي مردان متفكر و صاحب ارادة آهنين
به ظهور ميرسد ،به طوري كه امواج افكار ايشان در محيط اجتماعي ملتها پراكنده شده و دلها
را تحت استيال و تسخير خود درآورده و آنها را وادار به اجراي عمل ميكنند.
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مغز حساس کودکان  -چنان كه قبالً ذكر شده بسياري از امور مهمة عالم در زير تأثير
افكار مردان متفكر و صاحب ارادة آهنين به ظهور ميرسد ،به طوري كه امواج افكار ايشان
پراكنده شده و دماغها و قلوب مردم را تسخير نموده و ايشان را به قبول و پيروي آن افكار
مجبور ميكنند.
انقالبات بزرگ سياسي و ديني هميشه در زير نفوذ قادر و قاهر اين گونه رجال متفكر و
با عزم و فداكار بعمل ميآيد.
اين حقيقت را بايد هميشه مربي در نظر داشته باشد كه تأثير افكار در محيط آموزشگاه
بياندازه بزرگ و مهم است .از يك طرف مغز كودكان مانند شيشة عكاسي حساس و پذيراي
صورتهاي خارجي است و از طرف ديگر به جهت كمال نيافتن قوة تميز و تعقل ،هرچه به
مراكز مغز ايشان انتقال مييابد ،جاي گيرد و زودتر ريشه دواند و پايدار ماند؛ چنان كه
فرمودهاند :علم در كودكي مانند نقش بر سنگ است.
همة آن افكار و خياالت كه در بچگي حاصل و بدان عادت ميشود ،ممكن است چنان
ريشه بدوانند كه با همة وسايلي كه بعدها عقل و تجربه به دست انسان ميدهد ،باز از كندن
ريشة آنها عاجز ماند.
بنابراين افكار و تصورات و خياالت شخص تربيت كننده و معلم و كساني كه در محيط
كودك هستند تأثير بزرگي در قواي دماغي و قلبي او دارند .پس بايد از داشتن و پروردن افكار
زشت و منفي احتراز نمود.
اغلب مردم كه نزد كودك حرفهاي ناشايست ميزنند ،تصور ميكنند كه بچه نميفهمد
و نميتواند تأثيري در وي داشته باشد ،در صورتي كه آن حرفها را از راه گوش به مغز و مركز
قوة حافظه او نفوذ كرده و خطوطي تشكيل ميدهند و محفوظ ميمانند .بدين طريق زمينة
مستعد براي قبول و اجراي آن حرفها را آماده ميسازند ،تا بعدها و پس از چند سال كه آن
حرفها را دوباره ميشنود يا ميخواند ،انعكاسي و جاذبهاي در مغز او حاصل شده و استعداد
او را براي قبول و اجراي مفاهيم و مضامين آن كلمات مهيا ميسازد.
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فاصلة ميان علت و معلول  -هر چيز و هر حادثه و هر فكر در عين حال هم معلول و
هم علت ،يعني هم اثر و هم مؤثر است ،بدين ترتيب تا برسد به مقام مشيت خدايي كه علت
علتها است ،چنان كه در حديث آمده است :خداوند ،عالم را به مشيّت خود ايجاد كرد و
مشيّت را هم به نفس مشيّت ،پس اوست مؤثر همة اثرها و مسبّب همة سببها.
فاصلة ميان علت و معلول ميتواند از يك چشم بهم زدن تا سالهاي متمادي امتداد پيدا
كند ،چنان كه تأثير بعضي علتها آني و فوري است ولي تأثير برخي علتها بعد از چند دقيقه يا
چند ساعت يا روز و ماه ،سال و قرنها ظاهر شود.
اين حال را ما در حوادث طبيعت ميتوانيم مالحظه و مشاهده كنيم ،چنان كه توالد بعضي
حيوانات در چند ثانيه حاصل ميشود و علت و معلول پشت سر هم وجود پيدا ميكنند ،و
توالد بعضي حيوانات در چند دقيقه يا ساعت يا روز يا ماه انجام مييابد؛ همچنين است كيفيت
توالد نباتات مانند سبز شدن و شكوفه برآوردن و ميوه دادن كه در زمانهاي مختلف انجام
مييابد و بعضي درختان و گلها هرچند سال يك بار گل و ميوه ميدهند.
موادي هستند كه تأثير آنها در بدن انسان آني و فوري است مانند تأثير انواع زهرها و
مكيّفات و مشروبات الكلي ،و نيز موادي هستند كه تأثير آنها در بدن انسان پس از چند دقيقه
يا ساعت و روز و ماه بلكه بعد از چند سال ظاهر ميشود ،و اين در فن طبابت معلوم و ثابت
شده است و امراضي هستند كه علت آنها چند سال پنهان ميماند ،زيرا زمينة رشد آنها فراهم
نميشود ولي پس از مدت درازي تأثير خود را نشان ميدهند.
در معنويات و معقوالت هم اين حكم جاري است؛ افكاري هستند كه نتايج و آثار خود
را بعد از چند سال ظاهر ميسازند ،چنان كه توارث صفات و اخالق و امراض و طبايع از
اجداد ،كه در فن طب فصلي مشروح دارد ،دليل است بر پنهان ماندن علتها در مدت طوالني.
به موجب قانون عليت ،كلية امراض جسمي و روحي علتهايي دارند به طوري كه بعضي
از آنها ظاهر و بعضي مخفي است .در پارهاي امراض رابطة علت و معلول را ميتوان به آساني
پيدا كرد ،ولي علت بعضي چنان عميق است كه به سختي ميتوان به ريشة آنها پي برد ،بلكه
به سبب نقصان علم امروز نميتوان علت اصلي اغلب امراض روحي را پيدا كرد.

136

گفتار48

اين علوم مادي نميتوانند علت همه امراض و حاالت گوناگون روحي را پيدا كنند ،و
اين ضعف علوم دليل بر عدم وجود علت نيست ،بلكه تنها داللت دارد بر نقص علم و ضعف
عقل و بر ضعف ديدة باطن.
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مراحل ظهور قواي نفس -مبادي اصناف حركات كه مقتضي توجه به انواع كماالت
ميباشند ،يكي از دو چيز تواند بود :طبيعت يا صناعت .اما طبيعت مانند حركات نطفه در
مراتب تغييرات و دگرگونيهاي گوناگون ،تا آنگاه كه به كمال حيواني برسد .اما صناعت مانند
ال تختي كامل گردد.
تغيير شكل چوب به وسيلة ادوات و آالت تا آنگاه كه مث ً
طبيعت بر صناعت مقدم است ،هم در وجود و هم در رتبه ،چه صدور آن از حكمت
الهي محض است و صدور صناعت از اراده انساني است با استمداد از امور طبيعي .پس طبيعت
به منزلة معلم و استاد است و صناعت به مثابة متعلّم.
كمال هر چيزي در شباهت آن است به مبدأ خويش ،پس كمال صناعت در شباهت آن به
طبيعت است ،و اين تشبّه وقتي واقع گردد كه اقتدا به طبيعت كند تا كمالي كه قدرت الهي
طبيعت را متوجه آن گردانيده است از صناعت نيز بر وجه تدبير حاصل گردد.
فضيلتي كه براي صناعت الزم است ،حصول كمالي است كه به كمال طبيعت مقارن
باشد.
بعد از تقديم اين مقدمه گوييم كه در تهذيب اخالق و اكتساب فضايل ،اقتدا به طبيعت
الزم است  .و اين چنان است كه تأمل كنيم در مراتب وجود و قوا و ملكات كه در بدو خلقت
بر چه سياق بوده و در تهذيب از همان سياقت پيروي كنيم.
اولين قوهاي كه در كودك حادث ميشود قوة طلب غذا و سعي در تحصيل آن است،
چه كودك چون از شكم مادر جدا شود شير از پستان طلب كند بي آن كه ياد گرفته باشد.
چون اين قوت در او بيشتر شود آن را به آواز و گريستن خواهد ،و چون قوة تخيل او تا حدي
تقويت يابد ،مطالبي را كه از طريق حواس تحصيل كرده درخواست كند مانند صورت مادر و
غير او.
بعد قوة غضب پديد آيد و طفل از اذيت و ضرر احتراز كند و به آنچه در وصول به
منافع او مانع افتد ،مقاومت و كوشش آغاز كند و اگر به انفراد به دفع و انتقام ،اقدام تواند نمود
اقدام كند ،و ا ّال به فرياد و گريه استغاثه نمايد و از مادر و دايه استعانت جويد.
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بعد خاص ترين اثر نفس كه قوة تميز بود در او ظاهر شود ،و ابتداي آن ظهور قوة حيا
است كه دليل است بر احساس حسن و قبح؛ و اين قوه و ساير قوا در او رفته رفته رو به
تقويت و تزايد نهند.
اما قوة اول كه مبدأ جذب مواد الزم است ،چون شخص را به تغذيه و نمو رساند تكامل
مييابد .پس شهوت نكاح و شوق به تناسل در او پديد آيد.
دوم  -قوة غضب كه مبدأ دفع ضرر و ناماليم است چون انسان به حفظ شخصي خود
متمكّن شود ،اقدام بر محافظت نوع نمايد و انواع تفوّق در او پديد آيد.
سوم  -قوة تميز كه چون تقويت يابد تعقل در انواع و كلّيات نمايد و عقل ناميده ميشود
 ،و در اين حال كمالي كه مفوّض به تدبير طبيعت بود تمام گردد ،و اسم انسانيت بر او واقع
شود.
بعد از آن نوبت تدبير صناعت رسد و به توسط آن انسانيت بقاي حقيقي يابد .پس طالب
فضيلت در تحصيل كمالي كه متوجه آن گرديده ،بايد اول اقتدا به طبيعت كند به تعديل شهوت
و بعد به تعديل غضب ،سپس به تعديل قوه تميز بپردازد ،و هرگز به سستي نگرايد و طريقة
نوميدي نپيمايد چه اهمال و نوميدي مستدعي خسران و زيان است و جز تأسف از آن نتيجهاي
حاصل نميگردد.
يكي از عوامل مهمي كه انسان را به سعادت حقيقي ميرساند ،كشف قواي باطني و رفتن
به دنبال تمايالت ذاتي است .زيرا كه ما داراي گنجهاي مدفوني هستيم و تا به كشف و
استخراج آن گنجها نائل نگرديم ،به سعادت نرسيم ،و بزرگان نيز خود را كاويده و به آن
گنجها توجه كردهاند .پس ما نيز بايد خود را بكاويم و گمشدة خويش را در درون خود پيدا
كنيم.
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طب جسماني و طب روحاني  -هم چنان كه طالب كتابت يا طالب تجارت بايد در آن
حرفه تمرين و ممارست نمايد تا حالتي در طبيعت او راسخ گردد كه مبدأ صدور آن فعل شود
به شكل شايسته ،و آن گاه او را از جهت اعتبار آن ملكه ،صنعتگر خوانند و بدان حرفه نسبت
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.
چنان كه گفتيم در صنعت اقتدا به طبيعت بايد كرد و مناسبترين صناعات بر مطلب ما،
فن طب است .چنان كه طب جسماني داراي دو جزء است :يكي آنچه مقتضي محافظت
صحت بود ،و ديگري آنچه مقتضي از بين بردن بيماري؛ همچنين طب نفساني نيز داراي دو
جزء است :يكي آن چه مقتضي محافظت فضيلت بود و ديگري آن چه مقتضي ازالة رذيلت.
سالك طريق حق بايد كمال همت خويش بر حفظ فضيلت و ازالة رذيلت بگمارد و با ارادة
قوي به سوي هدف بشتابد.
طالب فضيلت را بايد كه اول بحث از حال قوة شهوت كند ،و بعد بحث از حال قوة
غضب ،و دقت كند در اين كه آيا حال هر يكي بر قانون اعتدال است يا منحرف از آن؟ و اگر
بر قانون اعتدال است پس در حفظ آن اعتدال و ملكه گردانيدن صدور افعال آن كوشيد ،و اگر
منحرف بود اول بايد در بازگردانيدن آن به اعتدال كوشيد و سپس در ملكه ساختن صدور
افعال و حفظ آن اقدام بايد كرد.
چون از تهذيب اين دو قوه فراغت حاصل شد بايد به تكميل قوة نظري مشغول شد و
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
اعيان موجودات و كشف حقايق بكوشد و چون بدين مرتبه رسد ،از تهذيب اين سه قوه فارغ
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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:
اول  -سعادت نفساني كه ذكر كرديم.
دوم  -سعادت بدني كه آن انتظام حال بدن است همچون معالجات و حفظ صحت كه
مربوط به طب است.
سوم  -سعادت مدني كه به نظام اجتماع متعلق بود.
قانون حفظ صحت نفس -چون نفس خيّر و فاضل شود و بر نيل فضيلت و تحصيل
سعادت توفيق يابد و به تحصيل علوم حقيقي و معارف يقيني فريفته شود ،واجب است بر
صاحبش كه در حفظ آن شرايط بكوشد .چنان كه قانون حفظ صحت بدن در طب ،استعمال
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
جليس و خليط نيست ،و احتراز از مؤانست و مجالست كساني كه به اين مناقب متحلّي نباشند
و اجتناب از اهل شرّ مانند گروهي كه همت بر قبايح شهوات و نيل فواحش لذات مصروف
گردانيدهاند ،ضروري است .چه تجنّب از اين طايفه مهمترين شرطي است در حفظ صحت
نفس ،و چنان كه از آميزش ايشان حذر واجب بود ،همچنين از گوش كردن به احاديث و
حكايات و استماع اخبار و روايات و حضور در مجالس و محافل ايشان حذر واجب بود.
از حضور در مجمعي يا استماع روايتي ممكن است آن قدر آلودگي و خبث به نفس
تعلق گيرد كه تطهير آن به روزگار دراز و معالجات دشوار ميسر نگردد ،و بسا كه امثال اين
حال سبب فساد فضالي مبرّز و موجب گمراهي علماي بيدار و هوشيار نيز شده باشد.
مؤانست و مجالست با اهل معرفت و مداخلت با ياران موافق در مزاح و حكايات و
فكاهت كه مستدعي لذت باشد ،مباح و مجاز است به شرطي كه به مقتضاي حكم عقل بود
نه شهوت ،و از حد وسط به مرتبة افراط و تفريط نرسد.
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التزام وظايف حميده  -انبساط ظاهري را نيز مانند ديگر خويها دو طرف بود :يكي
جانب افراط كه به هرزگي و فسق موسوم بود و ديگري جانب تفريط كه به ترشرويي و
تندخويي معروف بود ،و حد وسط كه بر شرايط اعتدال مشتمل است و به بشاشت و
خوشرويي مشهور باشد ،اسم ظرافت بر صاحب آن شايسته است.
از جملة عوامل حفظ صحت نفس ،التزام وظايف حميده بود ،چه از قبيل نظريات و چه
از قبيل عمليات ،بر وجهي كه روز به روز نفس را به جهت انجام ندادن وظيفه مؤاخذه كند و
اخالل و اهمال را به هيچ وجه جايز نشمرد  .اين معني بجاي معالجه بدن است در طب
جسماني ،و مبالغة اطباي نفس در اهميت اين معالجه از مبالغة اطباي بدن در تعظيم منافع آن
مداوا بيشتر است .چه نفس چون از مواظبت وظيفه ،خودداري نمايد و از فكر در حقايق و

خوض در معاني اعراض كند ،به كودني گرايد و خيرات عالم قدس از او منقطع گردد ،و چون
از زيور عمل محروم ماند به هالكت نزديكتر شود ،چه اين تعطيل و تنبلي مستلزم خروج از
صورت انسانيت و رجوع به مرتبة حيوانيت است.
چون طالب تالش به امور فكري و مالزمت علوم حقه عادت كند و با صدق الفت گيرد،
با حق مستأنس شود و از باطل متنفر گردد و به نظر دقيق به مطالعة حكمت پردازد .پس بر
رموز و ذخاير و اسرار و مشكالت آن علم ظفر يابد و به مرتبة اعلي رسد .اين چنين طالب
اگرچه در علم و مهارت يگانة روزگار و سرآمد اقران گردد ،عُجب و غرور را بر خود راه
ندهد و به خود تلقين كند كه علم را نهايتي نيست .بزرگان فرمودهاند :فوق هر صاحب علمي
عليمي است .پس ،از تكرار و تمرين از آن چه مكشوف شده غفلت نورزد و به تكرار و تذكار،
آن را ملكه كند چنان كه بزرگان فرمودهاند :آفت علم نسيان است.
غني كسي است كه از جهت نفس غني باشد نه از جهت مال و منال ،و صاحب مال
اگرچه در تصور عده كثيري توانگر و بينياز بود ،ممكن است از همه كس درويشتر باشد.
زيرا هر چه در راه توانگري و بينيازي او مواد دنيوي بيشتر بكار رود درويشي او زيادتر گردد،
و آن كه حاجت او به منافع دنيوي كمتر افتد توانگري او بيشتر شود .چه بسا صاحبان مقام
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ظاهري كه محتاجترين خلقند ،زيرا رغبت ايشان از آنچه در تصرف دارند منصرف شده و بر
طلب چيزهايي كه در تصرف ديگران است حريص شوند ،و اسباب انقطاع حيات ايشان نيز
بسيار بود.
چه بسا اشخاصي كه به رياستي رسند كه ابتدا روزي چند از آن التذاذ يابند و چون
چشمشان بر مشاهدة آن اسباب عادت كند ،آن را يكي از امور طبيعي شمرند و چشم بر
چيزهايي دوزند كه از دايرة تصرف ايشان خارج است .توان گفت كه اين رياست و مال و
منال در حقيقت براي ايشان وبال است و از جهت زوال و تغيّري كه دنيا در شيوة خود دارد
غالبًا ناراحت شوند ،اين است حال طالبان نعمتهاي مجازي.
اما نعمتهاي حقيقي كه در صاحبان فضيلت موجود است ،زوال آنها به هيچ آفت صورت
نبندد ،چه موهبت ربوبيت از آفت استرداد منزه است  .خداي بخشندة نعمتها به بهرهگيري از
نعم امر كرده كه اگر امتثال نماييم هر لحظه ثمري ميبينيم ،و اگر ضايع گذاريم به بدبختي و
هالكت خود رضا دادهايم ،و كدام زيان و ضرر باالتر از اين بود كه جواهر نفيس باقي را تباه
سازيم و در پي هدفهاي پست و فاني تالش نماييم؟!
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عدم تحريک قوة شهويه و غضبيه -كسي كه به تحصيل لوازم و ضروريات زندگي قادر
بود ،نشايد كه به زياده طلبي مشغول گردد ،چه آن را نهايتي نيست و طالب آن مشكالتي بيند
كه آن را نهايتي نبود .ولي كسي كه به تحصيل مقدار ضروري قادر نباشد و به سعي و طلب
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
آنها سير شود از سعي در طلب زياده اعراض كنند ،چه بعضي از اصناف حيوانات به تناول
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
بقاي آنها باشد راضي و خوشدلند .انسان نيز به سبب قوة حيواني كه در نفس دارد و به جهت
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.
بايد حافظ صحت نفس ،قوة شهوت و قوة غضب را تحريك نكند و اكثر اوقات توجه
به خواست آنها را نيز ترك نمايد .زيرا بسيار بود كه به تذكر لذتي كه در وقت راندن شهوتي
و يا در حال ارتقاء مقامي احساس كرده ،شوقي به اعادة مثل آن اكتساب نمايد و بسا كه به
پرتگاه هالكت افتد و خالصي او مشكل و بلكه محال باشد .در اين وقت حال اين شخص
شبيه است به حال كسي كه اسب تندرو و سركشي يا سگ درنده و ديوانهاي را تهييج كند و
بعد به تدبير خالصي يافتن از او مشغول شود .ظاهر است كه جز ديوانگان به اين حركات
اقدام ننمايند و بايد كه در همه اوقات از رذايل اخالق و مساعدت اصحاب آنها احتياط نمود.
و نيز انسان بايد به صبر و حلم ،خود را پيش از حركت قوة شهوت و غضب آماده كند؛ چنان
كه فرماندهان هشيار قبل از هجوم دشمنان و در مدت مهلت به تهية آالت نبرد و استحكامات
نظامي مشغول شوند تا از آسيب دشمن محفوظ مانند .پس انسان بايد عيوب خويش را با
دقت تمام طلب كند و در جستجوي آنها كوتاهي ننمايد.
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ما بايد چون بر سيئة خويش وقوف يابيم ،در مالمت نفس جديت كنيم و تنبيهي براي
آن قائل شويم و به ارتكاب رذايل رخصت ندهيم .چه اگر چنين كنيم نفس از بديها خودداري
و امتناع نمايد و با حسنات الفت گيرد .و اگر كسي در آغاز جواني به ضبط نفس از شهوات
و حلم نمودن در وقت شدت غضب عادت كند ،مالزمت اين آداب بر او دشوار نبود .و بايد
كه هميشه شرايط ايجاد حسنات را رعايت كنيم تا انجام كار خير از ما فوت نشود ،و چنان
كه ماه از خورشيد كسب نور ميكند  ،ما نيز بايد با آفتاب عقل خود به ساير قوا افاضة نور
كنيم تا آنها را با عقل خود مشابهت دهيم.
معالجه امراض به اضداد آنها -همچنان كه در طب ابدان معالجه امراض با ضد آنها كنند،
درطب نفوس نيز ازالة رذايل با اضداد آنها بايد كرد  .ما قبالً اجناس فضايل را ذكر كرديم و
رذا يل را كه به منزلة طرفين حد وسط هستند برشمرديم  .چون فضايل چهار و رذايل هشت
است و يك چيز را هم بيش از يك ضد نبود ،بنابراين رذايل را نميتوان اضداد فضايل شمرد
ا ّال به مجاز .اما دو رذيلت كه اطراف يك فضيلت ميباشند يكي در غايت افراط و ديگري در
غايت تفريط ،ميتوان آنها را ضد يكديگر خواند.
اما در قانون صناعي ،امراض جسماني را بايد چنين معالجه كرد كه اول اجناس امراض
را بدانند ،و بعد علل آنها را بشناسند ،سپس به معالجه مشغول شوند و اين امراض ،انحرافات
مزاجها است از حد اعتدال ،و عالج آنها رد آن ها به حال اعتدال است .و چون قواي انساني
را در سه قوه محصور كرديم:
اول  -قوة تميز
دوم  -قوة دفع
سوم  -قوة جذب
انحراف هريكي نيز به دو گونه صورت بندد :يا از خللي است كه در كميت قوهاي باشد،
يا از خللي است كه در كيفيت قوهاي باشد .اما خلل كميت يا از مجاوزت اعتدال است در
جانب زيادت ،و يا از مجاوزت اعتدال است در جانب نقصان.
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علل امراض هر قوه -امراض هر قوهاي از سه علت تواند بود ،يا به حسب افراط يا به
حسب تفريط يا به حسب نداشتن كارآيي.
اما افراط در قوة تميز مانند حيلهگري و حكم بر مجردات به قوة اوهام ،و تفريط در آن
مانند كودني در فكر و عمل و اجراي حكم محسوسات بر معقوالت و مجردات ،و نداشتن
كارآيي مانند شوق بر علومي كه مثمر يقين و كمال نفس نبود.
اما افراط در قوة دفع مانند شدت غيظ و فرط انتقام و تنبيه نابجاي كسي ،و تفريط در
آن مانند بيغيرتي و شبيه ساختن خويش به جهال و كودكان ،و ردائت قوه مانند شوق به
انتقامات فاسد ،مانند خشم گرفتن بر جمادات يا بهائم يا بر نوع انسان ،به سببي كه موجب
غضب نبود.
اما افراط در قوة جذب مانند حريص شدن به متاع و لذايذ دنيوي و شيفتگي به كساني
كه محل شهوت نبوند ،و تفريط در آن مانند سستي از طلب روزي ضروري و حفظ نسل و
بي ميلي كامل به امور جنسي ،و ردائت قوه مانند شهوت مقاربت با ذكور يا استعمال شهوت
در محلي كه از قانون شرع خارج افتد.
اين است اجناس امراض نفساني ،و از تركيبات آنها امراض بسيار خيزد ،كه مرجع همه
آنها به اين اجناس ميباشد و اصول اكثر امراض مهلكة نفساني اين اجناسند.
اما اسباب انحرافات دو گونه است :نفساني و جسماني ،و خداوند متعال به عنايت خويش
نفس انساني را وابسته بر بنية جسماني آفريده و تأثر هر يكي موجب تغيّر ديگري است .مثالً
نفس چون از فرط غيظ يا استيالي عشق يا تواتر اندوه متأثر شود اين تأثر موجب تغيّر صورت
بدن ميگردد ،و تأثر بدن از امراض موجب تغيّر حال نفس ميگردد ،مانند نقصان تميز و فساد
تخيل و استعمال نابجاي قوا و ملكات .پس معالجه كننده نفس بايد اول حال سبب را شناسايي
كند و اگر سبب ،بنية جسماني باشد از روي قواعد طب به ازالة آن سبب مشغول شود كه
چون سبب مرتفع شد مرض نيز مرتفع خواهد شد.
روش معالجه کلي امراض -معالجة كلية امراض با چهار صنف بود:
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غذا و دوا و سم و داغ كردن يا قطع نمودن .و معالجه امراض نفساني نيز بدين طريق
است كه اگر كسي به مرض نفساني مبتال شود ،اول بايد قبح رذيلتي را كه به دفع و ازالة آن
مصمم است بر وجهي كه شك را در آن مجال مداخله نباشد بشناسد ،و به فساد و اختاللي
كه از عارض شدن آن انتظار مي رود واقف شود و آن را در تخيل مجسم كند .پس به ارادة
محكم عقلي از آن اجتناب ورزد  .و اگر مطلوب حاصل نشود ،فضيلتي كه مقابل آن رذيلت
بود در نظر گرفته و در تكرار افعال آن فضيلت بر وجه افضل و به طريق اجمل مبالغه كند ،و
اين طريق معالجه به منزلة معالجة غذايي است در نزد اطباء نفس.
اگر بدان طريق معالجة مطلوب حاصل نشود  ،توبيخ و مالمت و مذمت نفس الزم بود
چه به طريق فكر ،چه به طريق قول ،چه به طريق عمل .و اگر مطلوب حاصل نشود و مقصود
تعديل يكي از دو قوة حيواني يعني غضبي و شهوي بود ،بايد با استعمال ديگري آن را تعديل
كنند و اين نوع معالجه به منزلة معالجة دوايي است.
اگر بدان طريق هم مطلوب حاصل نشود و رذيلت ريشهدار باشد ،بايد با استعمال اسباب
رذيلتي كه ضد آن رذيلت بود براي ريشه كن ساختن آن استعانت جويد و شروط تعديل نگاه
دارد .يعني چون رذيلت رو به انحطاط نهد و به مرتبة وسط كه فضيلت است نزديك شود،
بايد ترك ارتكاب آن كرد كه مبادا از اعتدال به طرف ديگر تمايل كند ،و اين نوع معالجه
بمنزلة معالجة سمي است كه تا طبيب مضطر نشود بدان تمسك ننمايد  ،و در تمسك نمودن
احتياط تمام را بايد رعايت كند كه از اعتدال تجاوز ننمايد.
اگر باز مطلوب حاصل نشود و رذيلت ريشهدارتر از اين باشد بايد او را به عقوبت و
تعذيب و تكليف افعال صعب و به اعمال شاقه و به نذور و عهودي كه انجام آن مشكلتر بود
تأديب كند ،و اين نوع معالجه به منزلة معالجة داغ كردن يا قطع كردن اعضا است.
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امراض قوه نظري -طريق معالجات كلي در ازالة امراض نفساني را بيان كرديم .معلوم
است كسي كه به رذايل و معالجات آنها و فضايل و طريق كسب آنها وقوف يافته ،عذري در
اصالح نفس خود نخواهد داشت  .اينك طرز عالج مرضي چند از امراض مهلكه نفساني را
به صورت اشاره بيان ميكنيم ،تا بر اين قياس طرز ازالة ديگر امراض نفساني و اعتبار معالجات
آنها معلوم گردد.
امراض قوة نظري هرچند انواع بسيار دارد چه به صورت ساده و چه به صورت مركب،
ليكن تباه ترين آنها سه نوع است:
اول  -حيرت
دوم  -جهل بسيط
سوم  -جهل مركب
كه نوع اول از قبيل افراط و نوع دوم از جنس تفريط و نوع سوم از جهت عدم كارآيي
ميباشد.
اما حيرت از تعارض ادله خيزد در مسائل مشكله ،و عجز نفس از تحقيق حق و ابطال
باطل حاصل ميشود .طرز ازالة اين مرض آنست كه :اول تذكر اين قضيه را كه جمع و رفع،
و نفي و اثبات در يك حال محال است به خاطر آورد ،و به اجمال در هر مسئله كه متحير
باشد حكم كند به فساد يكي از دو طرف .و بعد از آن تتبع قوانين منطقي و تصفية مقدمات و
تفحص از صورت قياس با كوشش و احتياط تمام در هر طرف بكار گيرد ،تا به موضع خطا
و منشأ غلط وقوف يابد.
اما جهل بسيط آنست كه نفس از فضيلت علم عاري باشد ،به اعتقاد اين كه علمي اكتساب
كرده است .و اين جهل ابتدا مذموم نبود چه شرط تعلم آنست كه اين جهل بر او معلوم شود.
زيرا كسي كه خيال ميكند ميداند از تعلم امتناع ورزد ليكن به محض اطالع بر اين جهل،
حركت نكردن در طريق تعليم مذموم است  ،و اگر بدان راضي و قانع باشد به تباهترين رذيلتي
متصف گردد  .تدبير عالج اين مرض آن است كه او در حال مردم و ديگر حيوانات تأمل كند
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تا واقف شود كه فضيلت انسان بر ديگر حيوانات به درك و علم و تشخيص است ،و جاهل
كه فاقد اين فضيلت است در عداد ديگر حيوانات بود .چون در اين حال فكر كند معلوم گردد
سخناني كه گفته به بانگ ديگر حيوانات شبيهتر است تا به نطق و تميز انساني ،و در اين
انديشه از وقوع اسم انسان بر خود به غلط نيفتد ،چه گياه گندم را بر وجه مجاز گندم گويند
و تمثال مردم را به طريق تشبه مردم خوانند .و اگر خود انصاف كند ميداند كه در رتبه از
حيوانات نازلتر است چه هر حيواني بدان قدر ادراك كه در ترتيب امور معاش و حفظ نسل
بدان محتاج بود ،مجهز است و بر كمالي كه غايت وجود او در آن است متوجه ميباشد ،به
خالف جاهل .پس وقتي كه اعتبار خواص انساني را در خود مفقود يابد مشابهت خود به ديگر
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
نقصان رتبه و پستي وجود و زشتي طبع خويش واقف شود ،و در نتيجه در طلب فضيلت و
علم حركت كند.
جهل مركب آنست كه نفس از صورت علم خالي باشد و به اعتقاد اين كه عالم است ،از
تعلم خودداري كند .همان طوري كه اطباء ابدان ازمعالجه بعضي امراض مزمنه عاجز شوند،
اطباء نفوس نيز از معالجه اين مرض عاجز باشند .چه او با وجود جهل مركب متنبه نشود و
تا كسي متنبه جهل خويش نباشد به تعلم اقدام ننمايد .
نافعترين طرز عالج به اين مرض آنست كه تحريض كنند صاحب اين جهل را به اقتناي
علوم رياضي مانند حساب و هندسه و عادت دادن ذهن به براهين ،و اگر اين ارشاد قبول كند
و در آن راه حركت نمايد از لذت علم باخبر شود و لذتي در وجود او حادث گردد  .و چون
با عقايد خويش در افتد لذت تعصب داشتن نسبت به آن عقايد منتفي شود ،و چون شرط
انصاف رعايت كند برخلل عقيدة خويش پي برده و به مقام جاهلي آيد كه جهل او بسيط
است ،پس به تعلم قيام نمايد.
امراض قوه دفعيّه -امراض قوه دفع را اگرچه مراتب نامحصور است ،ليكن تباهترين آنها
سه نوع است:
اول  -غضب
دوم  -جبن
سوم -خوف
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كه نوع اول از قبيل افراط ،نوع دوم از قبيل تفريط ،و نوع سوم از قبيل عدم كارآيي است
ال بيان ميشود:
و شرح هريك و طريق معالجات آنها ذي ً
خشم و غضب -اما غضب ،حركتي نفساني است كه مبدأ آن شهوت و انتقام بود ،و اين
حركت چون به حد اعلي رسد آتش خشم افروخته گردد و خون در غََليان آيد و دماغ و
اعصاب تهييج گردد تا عقل محجوب شود  .در اين حال معالجه اين تغيير احوال و اطفاء آتش
خشم در غايت تع ّذر بود ،هرچه قدر در اطفاء آتش كوشند سبب زيادت اشتعال گردد و اگر
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؛
چنان كه تركيبي باشد مانند تركيب كبريت كه از كمتر شرري اشتعال يابد و تركيبي باشد مانند
تركيب روغن ،و يا مانند تركيب چوب خشك و چوب تر ،كه از اندك آتشي و از اصطكاك
كوتاه مدتي كه بر چوبي حادث شود بيشههاي عظيم و درختان انبوه سوخته ميگردد ،و
همچنين است كه در حال تهييج غضب و غلبة آن ،مصون ماندن از عواقب وخيمش خيلي
مشكل است .چنان كه يكي از بزرگان فرمايد :من به سالمت آن كشتي كه باد سخت و شدت
آشوب دريا آن را به گردابي افكند كه مشتمل بر كوههاي عظيم باشد ،و بر سنگهاي سخت
زند اميداورترم از سالمتي غضبان ملتهب ،چه در تخليص آن كشتي مالحان را مجال بكار
بردن چارههاي گوناگون باشد ،ليكن هيچ چارهاي در تسكين شعله غضبي كه زبانه ميكشد
نافع نيفتد ،و چندان كه در او موعظه بكار برند مانند آتشي است كه اتصاالً بر آن هيزم خشك
افكنند كه هر لحظه فروزش آن بيشتر گردد.
اسباب غضب -اسباب غضب ده است:
اول  -عُجب
دوم  -افتخار
سوم  -مِراء
چهارم  -لجاج
پنجم  -مزاح
ششم  -تكبر
هفتم  -استهزاء
هشتم  -غدر
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نهم  -ضَيم
دهم  -طلب نفائسي كه موجب مناقشه و محاسده باشد
ولواحق غضب عبارتند از:
پشيماني  ،انتظار كيفر  ،دشمني دوستان  ،مسخرة اشخاص پست  ،شادكامي دشمنان ،
تغيّر مزاج ،تألم بدن  .معالجة اين لواحق هفتگانه در معالجة اسباب غضب است ،زيرا كه از
بين رفتن سبب موجب زايل شدن مسبَّب است و اگر ندرتًا چيزي از مرض بجا ماند به تدبير
عقل زايل ساختن آن سهل بود.
اما عُجب ،و آن گمان كاذبي بود در نفس خويش به استحقاق منزلتي كه مستحق آن نبود
 ،كه چون بر عيوب و نقصانات خويش وقوف يابد داند كه سزاوار آن منزلت نيست .و نيز
ميداند كه فضيلت مشترك است بين او و بسياري از مردم ،و در اين مقام عُجب او زايل گردد،
و ديگر اين كه چون كسي كمال خويش را در ديگران و به وسيله ديگران ببيند خودپسندي
نكند.
و اما افتخار ،و آن مباهات بود به چيزهاي خارجي كه در معرض آفات و زوال باشند و
به بقاء و ثبات آنها وثوقي نيست .چه اگر به مال فخر كنند ،از غصب شدن و به غارت رفتن
آن ايمن نباشند و اگر به نسب افتخار كنند ،در حقيقت آن فخر ،حق پدران يا مادران است نه
فرزندان.
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده است « :وَ ال تَأْتوُنى بِأنْسابکُم وَ أت ُونى بِأعْمالَکُم» نسبهاي
خود را پيش من مطرح نسازيد بلكه از اعمال خود سخن گوييد و آنها را به من عرضه كنيد.
و اما مراء و ستيزگي و لجاج موجب ازالة الفت و حدوث دشمني و خصومت باشد ،و
قوام عالم به محبت است و مراء و لجاج موجب دفع و رفع نظام عالم است.
و اما مزاح اگر به قدر اعتدال باشد پسنديده بود وليكن توقف شوخي در حد اعتدال به
غايت دشوار بود  .اكثر مردمان قصد اعتدال كنند وليكن چون شروع نمايند از حد وسط تعدي
كنند ،تا به جايي كه كار به خشم و غضب كشد و طرفين كينة همديگر را در دل گيرند .پس
مزاح براي كسي كه نميتواند اندازه نگهدارد ،ممنوع ميباشد.
و اما تكبر ،و آن نزديكتر است به عُجب ،و فرق مابين آنها اين است كه صاحب عُجب
و خـودپسندي بر نفس خويش دروغ گويد بـه جهت گماني كه بدو دارد ،وليكن متكبـر بـه
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استهزاء ،غدر ،ضيم ،طلب برخي نفايس  -اما استهزاء ،و آن از افعال اهل جهل باشد و
كسي كه به آزادگي و فضل موصوف بود ،نفس خويش را گراميتر از آن دارد كه در معرض
جهل جاهل آرد اگرچه خزاين بسيار بدو دهند.
اما غدر و فريبكاري را وجوه بسيار بود و استعمال آن عمده از جهت مال و جاه و ساير
مراتب شهرت و انتقام باشد ،و به هيچ وجهي از وجوه پيش كسي كه او را اندك مايه انسانيت
باشد ،غدر و حيلهگري پسنديده نيست و از اينجا است كه هيچكس بدان معترف نشود.
اما ضَيم يا ستم انتقامجويانه ،و آن تكليف تحمل ظلم باشد غيري را بر وجه انتقام ،و
عاقل نبايد تعجيل در انتقام كند مگر آن كه يقين كند كه از عدم انتقام خسارت مهم معنوي بر
او يا ديگران عايد خواهد شد ،و آن هم بعد از مشاورت با عقل و عقالي بيغرض حاصل
شود و اين حال بوجود نيايد مگر بعد از حصول فضيلت حلم.
و اما طلب نفايسي كه موجب مناقشه و محاسده باشد ،مشتمل است بر خطاي عظيم از
حريصاني كه صاحب ثروت و جاه بوده و مقام ظاهري را دارا باشند از جهت خوف فوت آنها
و بيتابي و جزعي كه به تبعيت فوت حاصل آيد.
طبيعت دنيا كه مقدّر بر تغيير و دگرگوني و خرابي است راضي نشود اال به راه يافتن
آفات ،و چون حريص دنيا به فقدان چيز نفيس مبتال گردد ،حالتي كه اصحاب مصائب را
حادث شود در وي ظاهر گردد و دوست و دشمن بر عجز و اندوه او واقف شود و فقر و
حاجت او در طلب نظير آن فاش شود تا وقع او در دلها كم گردد .
كسي كه شرايط عدالت را رعايت كند عالج غضب بر او آسان بود ،چه غضب جور
است و خروج از اعتدال در طرف افراط ،و نشايد كه اين صفت را از صفات جميله شمارند،
چنان كه بعضي گمان كنند كه شدت غضب از فرط مردانگي بود و آنرا شجاعت شمارند .آري
چگونه به فضيلت نسبت توان داد خُلقي را كه مصدر قبايح گردد؟
چون آتش غضب شعلهور گردد چندان كه طرف مقابل به ناچار به گناه ناكرده اعتراف
كند و يا در خضوع و انقياد كوشد تا مگر آتش خشم خاموش و شدت آن تسكين يابد  ،انسان
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خشمگين در ناهمواري و حركات نامنظم و ايذاي طرف مقابل مبالغه كند  .صاحب اين صفت
سزاوار سخريه است نه سزاوار مردانگي ،و مستوجب مذمّت و رسوايي بود نه شرف و عزت
نفس ،و اين صفت در زنان و كودكان و بيماران بيشتر از مردان و جوانان و افراد سالم است.
قوة غضبيه از اخالق فطري و اصلي انسان است و به جهت دفع ضرر به انسان داده شده
است ،ولي چنان كه قوه عاقله را در آن بكار نبرند آثار سوء آن به ظهور رسد .بسا كه خردمندان
در اثر فرط غضب ،جهل را پيشه كردهاند ،غافل از آن كه عظمت انسان در ماليمت و حيا و
انسانيت است.
شدت غضب و تندخويي باليي است عظيم ،و فرو خوردن غضب جهاد كردن با نفس است
چنان كه بزرگان فرو خوردن غضب را جهاد اكبر فرمودهاند.
غضب اشخاصي كه قدرت بر انتقام ندارند و از معرفت ايشان را چندان سهمي نيست،
مانند اين است كه آتش زير خاكستر پنهان شده و ظهور آن غالبًا در حقد و حسد و بدگويي
و شماتت و كشف س ّر است .
تمام رذايل اخالقي و افعال ناشايست هرقدر سبب فساد و مخالف صالح باشد ،باز در
ارتكاب آن نفس را حظي باشد جز رذيله حسد كه جز رنج و عذاب و تلخكامي فايده و
نتيجهاي ندارد؛ چنان كه در سخن حكماء آمده :عادلترين دردها حسد است كه همواره حسود
را به آتش حسد مبتال سازد تا داد محسود را از او بستاند.
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غلبه بر خشم  -صاحب شجاعت و مردانگي چون به حلم ،بر خشم خود غلبه كند و به
جهت علم بر مضرات ،از اسباب آن اعراض نمايد ،چه به عفو و چشمپوشي گرايد و چه به
مؤاخذه و انتقام اقدام كند ،سيرت عقل نگاهدارد و شرط عدالت را كه مقتضي اعتدال است
مراعات نمايد.
از حاكمي حكايت كنند كه يكي از جهال به ذكر عيب و نقص او اقدام نمود .يكي از
خواص گفت اگر فرمانرواي ما بر عقوبت فرمان دهد از اين فعل باز ايستد و موجب عبرت
ديگران شود .وي گفت اين معني از رأي من دور است چه اگر بر عقب عقوبت خيرگي زياد
كند و به اعتراض و افشاي معايب من مشغول شود او را مادة زبان درازي داده و مردم را به
وجه عذر او ارشاد كرده باشم .و نيز گويند كه گردنكشي بر او خروج كرده و توهيني به وي
كرده بود ،او را اسير كرده پيش حاكم آوردند ،وي بر عفو او اشارت كرد .يكي از ندما از فرط
غيظ گفت :اگر من به جاي تو بودمي او را به كشتمي .حاكم گفت من چون تو نيستم او را
نميكشم .بايد دانست كه بزرگترين امراض نفس غضب است و در عالج آن ،اگر ريشة اين
مرض را بريده باشند دفع اَعراض و لواحق غضب نيز سهل بود.
جبن  -ضد غضب جُبن است و اما عالج جبن :علم به ضد چيزي مستلزم علم به ضد
ديگر است و گفتيم كه غضب ضد جبن است ،زيرا كه غضب حركت نفس است به جهت
شهوت انتقام و جبن سكون نفس است .از آنجا كه حركت نفس اولي بود ،لذا جبن مضرات
و معايب بسياري را سبب ميشود كه اگر تأمل كنند بر همگان معلوم گردد.
و عالج آن دفع سبب است چنان كه در باب غضب گفتيم ،و آن چنان بود كه نفس را
تنبيه دهد بر نقصان ،و نيز تحريك كند نفس را به عوامل غضب .چه كسي از غضب خالي
نبود ولي چون اين نيرو ناقص و ضعيف باشد ،به تحريك پي در پي مانند آتش قوت گيرد و
فروزان و شعلهور شود.
خوف -اما عالج خوف ،و آن از انتظار خطري توليد ميشود كه نفس بر دفع آن خطر
قادر نباشد ،و اين توقع و انتظار نسبت به حوادثي تواند بود كه وجود آن در آينده باشد و اين
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حادثه يا از امور عظيمه بود يا از امور سهل ،و در هردو حال يا حتميبود و يا احتمالي ،و
سبب خطر احتمالي يا صاحب خوف بود يا غير او .خوف از هيچ كدام اين اقسام مقتضاي
عقل نيست و نشايد كه عاقل به چيزي از اين اسباب خائف شود .دليلش آنست كه آنچه
حتميبود ببيند كه دفع آن از حد قدرت او خارج است و داند كه نگراني از آن جز تعجيل در
بال و جذب محنت فايدهاي نخواهد داشت و آنقدر از عمر كه پيش از وقت حدوث آن خطر
به خوف و فزع و اضطراب و جزع گذشته ،صاحب خوف در نتيجة آن از تدبير مصالح دنيوي
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.
اگر در خطرهاي احتمالي ،خوف نه از فعل اين شخص باشد ،بايد انديشه كند كه حقيقتِ
ممكن آنست كه هم وجودش جايز باشد و هم عدم آن ،و يقين كردن به وقوع آن و نگراني
از احساس خطر  ،جز تعجيل در حصول تألم فايدهاي ندارد .اما چون ظن جميل كند و ترك
خيال نمايد در آنچه وقوع آن يقيني نبود ،ميتواند به مهمات ديني و دنيوي قيام نمايد.
اما اگر سبب ،فعل خود شخص باشد بايد كه از سوء اختيار و خيانت بر نفس احتراز
كند و بر كاري كه عاقبتي وخيم دارد اقدام ننمايد .زيرا كه ارتكاب قبايح كسي را سزد كه به
حقيقت خطر احتمالي جاهل بود ،و چون انديشه كند در اين كه ظهور قبيح ممكن است
موجب رسوايي و مؤاخذه شود بر آن اقدام ننمايد.
پس موجب خوف اين دو نوع ،از دو جهت است :در قسم اول بر خطر احتمالي حكم
به حتميبودن كند .و قسم دوم آنست كه بر ممكن و احتمالي حكم به محال بودن كند  ،و
اگر شرط هر يكي را بجا آرد از اين دو نوع خوف نيز مصون ماند.
خوف مرگ  -اما خوف مرگ ،چون مرگ سخت ترين خوفها است در آن به تفصيل
بايد بحث كرد .اينك ميگوييم خوف مرگ ،كسي راست كه نداند مرگ چيست يا نداند معاد
نفس تا كجا است؛ يا گمان كند كه با انحالل و از بين رفتن اجزاء بدن و بطالن تركيب بنية
او ،عدم ذات او الزم آيد تا جهان ،موجود بماند و او از آن بيخبر؛ يا گمان كند كه مرگ بسيار
دشوار و رنج آور است چون درد و الم امراض كه به مرگ مي انجامد؛ يا بعد از موت از عقاب
بترسد؛ يا متحير ماند و نداند كه حال او چگونه خواهد شد؛ يا بر اموال و اوالدي كه از او
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ميماند متأسف شود .چنان كه به خواست خدا بعدًا ذكر خواهيم كرد ،اكثر اين ظنون باطل و
بيحقيقت بوده و منشأ آن جهل محض است.
سالك طريق حق از زيباييها و صور محسوس و معقول نظاره ميكند ليكن به اين نظاره
نيز قانع نيست و منتهاي آرزوي او وصال محبوب است ،و حركت به سوي محبوب با ديدگان
و قدمهاي ظاهري ميسر نيست .ديدة سر را بايد بست و ديدة دل را بايد گشود ،آن گاه معلوم
شود كه محبوب از ما دور نيست بلكه وي از رگ گردن نزديكتر است.
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حقيقت مرگ  -كسي كه نداند حقيقت مرگ چيست بايد بداند كه مرگ عبارت از آنست
كه نفس آالت بدني را مورد استفاده قرار ندهد ،مانند آن كه صاحب صناعتي ادوات و آالت
خود را استعمال نكند.
چنان كه قبالً اشارتي كردهايم معلوم است كه نفس جوهري باقي است كه به انحالل
بدن ،فاني و معدوم نميشود .اما اگر خوف او از مرگ به سبب آن بود كه نداند معاد نفس تا
كجا است ،اين خوف از جهل خويش است نه از مرگ ،و حذر از اين جهل است كه علماء و
حكماء را بر تعقيب تحصيل علم و رياضات و مجاهدات سبب شده و در نتيجه آنان ترك
لذات جسماني و راحات بدني نموده و بيخوابي و رنج و مشقت اختيار كردهاند تا از رنج
اين جهل ،و محنت اين خوف ايمن مانند.
راحت حقيقي آن است كه از رنج برهند و رنج حقيقي جهل بود .پس راحت حقيقي
علم است و اهل معرفت را آسايش و راحتي از علم حاصل آيد كه دنيا و مافيها در نظر ايشان
حقير و بي مقدار بود .زيرا كه بقاياي ابدي و دوام سرمدي را در حصول علم دانستهاند و
سرعت زوال و انتقال و آفت فنا و قلت بقا و كثرت هموم و انواع رنجها را در امور دنيوي
يافتهاند .پس بر قدر ضروري قناعت كرده و از مقدار زايد بر ضروريات زندگي دل بريدهاند.
مرگ دو نوع است :يكي ارادي و ديگري طبيعي؛ و مقصود از مرگ ارادي ميرانيدن
شهوات است ،و منظور از موت طبيعي مفارقت روح از بدن .همچنين حيات نيز دو نوع است:
ارادي و طبيعي .مقصود از حيات طبيعي ،حيات فاني و دنيوي است كه مشروط به مآكل و
مشارب است ،و منظور از حيات ارادي بقاي جاوداني و سعادت ابدي ميباشد.
كدام جهل زياده از آن كه كسي گمان برد كمال او در نقصان اوست و نقصان او در كمال
او؟ انسان عاقل با كماالت انس گيرد و طالب چيزي بود كه او را تام و شريف و باقي گرداند
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
از اضداد و آفات نجات يابد .پس معلوم ميشود بدبخت كسي است كه نفس خود را پيش از
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مفارقت از بدن ،به آالت جسماني و لذايذ نفساني مايل و مشتاق گرداند و از مفارقت آنها
ال دور است.
خائف و متأسف شود ،چنين كسي از قرارگاه حقيقي خويش كام ً
اما آن كه از مرگ ترسان بود به سبب ظني است كه به درد و رنج آن دارد  ،بايد بداند
كه آن ظن كاذب است چه الم ،زنده را بود و بدن زنده است كه حس و درك ميكند و هر
جسم كه در آن اثر روح و زندگي نيست احساس الم هم ندارد ،پس بدن با وجود مرگ متألم
نيست چه نفس از آن مفارقت كرده است و تألم آن به سبب نفس بود.
اما آن كه از عقاب ميترسد در حقيقت از موت نميترسد ،و عقاب هر چيزي باقي بود
به ذنوب و سيئاتي كه بدان مستحق عقاب شود  ،و چون چنين بود خوف او در حقيقت از
ال بيان كرديم كه سبب
ذنوب خويش باشد نه از مرگ ،و بايد كه به ذنوب اقدام ننمايد  .ما قب ً
اقدام بر گناه ،ملكههاي تباه است در نفس ،و اشاره كرديم به ريشهكن ساختن آنها ،پس شخص
عاقل از چيزي ترسد كه او را اثري باشد .چنان كه ذكر كرديم اكثر ترسها بيحقيقت بوده و
منشأ آن جهل محض است .و همچنين حال كسي كه نداند وضع او بعد از موت چگونه
خواهد شد؟ و هر كه به حالي بعد از مرگ اعتراف كرده به بقاي خود اعتراف نموده است  .و
اگر گويد ندانم حال من بعد از مرگ چگونه خواهد شد ،از جهل خويش است و عالج جهل
علم بوَد كه چون با كسب علم خاطرجمع شد از خوف ايمن ماند.
اما آن كه از ترك و واگذاشتن اوالد و اموال و امالك خائف و متأسف است ،بايد بداند
كه حزن ،استقرار الم و رنجي بود بدانچه حزن را در آن فايدهاي نبود و عالج حزن را به
خواست خدا بعدًا ذكر خواهيم كرد.
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امراض قوه جذبيّه -اما امراض قوة جلب نفع از شماره بيرون است و مهمترين آنها
شهوت و بطالت و حزن و حسد است كه اولي از نوع افراط و دومي از نوع تفريط و سومي
و چهارمي از نوع عدم كارآيي است.
افراط شهوت  -اما عالج افراط شهوت ،پيش از اين در ابواب گذشته شرحي بر مذمت
آز و شكم پرستي و حرص كه متوجه به طلب التذاذ بود از مأكوالت و مشروبات ،به طريق
اجمال بيان كرديم و دون همتي و پست طبعي و ديگر رذايلي كه به تبعيت اين حالت حاصل
آيد ،مانند خواري نفس و ذلت طفيلي ديگران بودن و زوال حرمت و آبرو كه از بيان و تقرير
مستغني است ،و انواع امراض و آالم كه از اسراف و تجاوز از حد وسط عارض شود در علوم
طبي مبين و مقرر است.
اما شهوت جنسي كه حرص بر آن از معظمترين اسباب نقصان ديانت و ضعف بدن و
اتالف مال و اضرار عقل و ريختن آبرو ميباشد ،عالج آن انصراف فكر و خيال است از
محبوب مادي ،چندان كه ميسر است و اشتغال به علوم دقيقه و مجالست با همنشينان فاضل،
و تسكين قوة شهوت با استفاده از طرق و موادي كه شهوت را فرونشانند و امتناع از طعام و
شراب به حدي كه قواي جنسي را ضعفي رسد ،به شرط اين كه پيكر انسان ضعف بيش از
اندازه پيدا نكند.
تنبلي و بطالت -اما عالج تنبلي و بطالت ،بايد دانست كه بطالت مقتضي حرمان دو
جهاني بود ،چه اهمال در رعايت مصالح معاش به بدبختي دنيوي ميانجامد ،و تغافل از
اكتساب سعادت اخروي به فالكت اخروي منتهي شود ،و اين امر در حقيقت ابطال هدف
آفرينش است كه در افاضه جود واجب تعالي ملحوظ بوده است .پس اهل بطالت در حقيقت
با خالق خويش از نظر هدف خلقت انسان در مقام مخاصمه و منازعه است .چون بطالت
متضمن اين فساد است و اين فساد در بدي آن كافي است ،از شرح قبح و مذمت آن خودداري
ميكنيم.
حزن -اما عالج حزن ،حزن و اندوه رنج روحي است كه از فقدان محبوب يا از فوت
مطلوب حادث شود و سبب آن ،حرص است بر مقتضيات جسماني و شهوات بدني و حسرت
بر فقدان و فوات آن .و اين حالت كسي را باشد كه بقاي محسوسات و لذات را ممكن شناسد،
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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
است كه در عالم عقل وجود دارد .پس طمع نكند بر محال ،و چون طمع نكند از فوت
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
ناراحت نگردد ،چون چنين كند به امني بدون ترس و خرمي خالي از دغدغه خاطر ميرسد
و مسرتي حاصل كند بي حسرت ،و ثمرة يقيني يابد بيحيرت ،و اال اسير حزني بيپايان و
المي بيانتها شده و هيچ وقت از فقدان مطلوبي و فوت محبوبي خالي نخواهد ماند.
اقتدا بر عادات و اخالق جميله آن است كه بر موجود خشنود شود و به مفقود تأسف
ننمايد  ،و تأمل كند در اصناف خَلق و گوناگون بودن مطلوبها و معاشهاي ايشان كه هريك
به نصيب و قسمت خويش تا حدي راضي و خشنود است «كُلُّ حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» .اگر
طالب فضيلت در تحصيل سنت كمال جويي همين روش را اتخاذ كند و از تالش در راه
رسيد ن به كمال معنوي باز نايستد ،سرور و لذتش از آن جماعتي كه در جهالت و ضاللتند،
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
اعداي او باشند«أَال إِنَّ أَوِْليَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ َيحْزَنُونَ».

تعليم و تربيت و ارشاد

161

گفتار 57
حزن ،نتيجه سوء اختيار  -حزن حالتي است كه مردم آن را به سوء اختيار خويش در
روح خود ايجاد ميكنند  .دليل اين كه صاحب حزن از راه طبيعي زندگي خارج ميشود ،آن
است كه او از هدف واقعي خود دور ميشود .زيرا اگر به نظر حكمت در اسباب حزن تأمل
كند روشن شود كه حزن نه ضروري بود نه طبيعي ،و صاحب حزن باالخره به حالت طبيعي
بازگشته و آرامش و تسلي يابد .چنان كه ما مشاهده كردهايم كساني را كه به مصيبت اوالد و
عزيزان و دوستان مبتال شدهاند و حزن فزون از حد اعتدال برايشان عارض گشته ،بعد از
انقضاء كمتر مدتي بر نشاط و فرح آمده و به كلي آن را فراموش كردهاند  .و همچنين كساني
كه به فقدان مال و ملك ،روزي چند به اندوه و غم مبتال شده ،بعدًا ناراحتي ايشان به سكون
و تسلي تبديل گشته است.
كمترين مراتب شكرگزاري آنست كه امانت الهي را با خشنودي به خدا باز پس دهند و
در اجابت شتاب نمايند ،خاصه آنجا كه خدا افضل آنچه را داده است باقي گذارد و پستتر
را بستاند  .مراد از اين افضل ،نفس و عقل است كه دست معترضان بدان نرسد و زورمندان
را بر آن طمع شركت نيفتد ،و پست تر را كه ميگيرند هم رعايت جانب ما است و هم
محافظت عدالت كه در ميان ابناي جنس ما است  ،پس ما نبايد از جهت فقدان چيزي محزون
شويم.
يكي از بزرگان فرمايد :اگر دنيا را يك عيب بيش نميبود و آن اين كه عاريتي است،
شايسته بود كه شخص با همت التفات بدان نمينمود ،چنان كه ارباب همت از عاريت گرفتن
آن ننگ دارند .از حكيمي پرسيدند سبب فرط نشاط و قلت حزن تو چيست؟ فرمود من به
چيزي دل نبندم تا از مفقود شدن آن اندوهگين شوم.
حسد -اما عالج حسد ،حسود از فرط حرص ميخواهد كه از نظر امتيازات از همنوعان
خويش ممتاز باشد ،اين است كه همت بر ازالة آن از ديگران ،و جذب آن به خود مقصور
دارد  .حسد مركب از جهل و آز است ،و حسود نداند كه اجتماع خيرات دنيوي براي يك
فرد را محال باشد و اگر فرضًا جمع شود ،بهرهمندي از آنها صورت نبندد.
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حسد قبيحترين و شنيعترين صفات است و بزرگان فرمودهاند :كسي كه به دشمن خود
شر خواهد محب شر است و محب شر ،شرير بود و شريرتر از او كسي است كه شر را به غير
دشمن خود خواهد ،و اگر اين معامله با دوستان كند تباهتر و زشتتر بود ،و قبيحترين نوع
حسد حسدي است كه در ميان علما باشد.
فرق است ميان غبطه و حسد ،غبطه شوقي به كمالي يا مطلوبي است كه از غير احساس
كرده بدون آرزوي زوال آن از غير ،و حسد با آرزوي زوال از غير است .غبطه دو نوع بود :
محمود و مذموم.
غبطة محمود آنست كه شوق متوجه به كماالت و سعادات باشد  ،و غبطة مذموم آن
است كه شوق متوجه به شهوات و لذات دنيوي شود.
اگر كسي بر اين معاني واقف گردد و آنرا كامالً ضبط نمايد ،او را آسان بود عالج رذايل
ديگر  .مثالً اگر در كذب انديشه كند ،داند كه فرق انسان با حيوانات به نطق عقلي است و
غرض از فضيلت نطق ،اعالم غير است بر امري كه او واقف نيست ،ليكن كذب خالف اين
غرض است .و اگر در ريا انديشه كند داند كه آن كذب است هم در قول و هم در عمل .چون
حقيقت رذايل بشناسد و بر اسباب آنها واقف شود ريشهكن ساختن آن اسباب بر او سهل بود.
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نفس حجاب حقايق  -بزرگترين مانع حقيقت بيني ،نفس خود انسان است كه با كمند
هواي خود و تمايالت و عاداتي كه ساليان دراز به آنها خوگرفته عقل را اسير خويش ميسازد
و غالبًا آنرا در رد و قبول به خطا مياندازد ،و به حدي در اين امور موجب گمراهي عقل
ميگردد كه حتي در امور بديهي هم به خطا ميافتد .نفس است كه مانع ادراك صحيح عقل
ميگردد ،از اينرو بايد در ادراكات خويش نفس را دخالت ندهيم  .اگر كسي با رياضت و
مجاهدت بتواند دخالت نفس را در ادراكات وجداني قطع نمايد ،چنان كه ذهن خالي از صور
حسي و وهمي گردد  ،سير او در عالم معقوالت آغاز شده و از قيد نفس رهايي يافته است.
تهذيب اخالق ،تصفية آن از آاليشهاي نفساني و تزكية آن از تيرگيهاي معاصي است،
و تهذيب نفس پاكسازي آن از رذايل و آراستن آن با خصال و صفات جميله و كماالت معنوي
است كه سالك را به مقصود خويش ميرساند  .اين امر احتياج به معرفت نفس و قلب و
شناسايي فضايل و رذايل دارد و بدين وسيله ميتواند به تطهير و تزكيه و تحلية قلب و نفس
بپردازد  .اين امر مهمي است كه كافة علماي طاعات و آداب ديني و نيز ارسال رسل و كتب
سماوي براي همين امر بوده است.
هر كسي را قابليت استماع اسرار و معارف حقيقت نيست ،از اين جهت سفراي الهي
بيان شرايع فرمودند و تبيين اسرار حقيقت پيش هر كسي ننمودند ،چه درك و فهم اسرار آسان
نيست و بدون مخالفت با نفس و هوي ،درك و فهم آن ميسر نميباشد  .و اگر يكي از اهل
اسرار افشاي اسرار و معاني كند ،ظاهربينان ،زبان طعن و انكار دربارة وي دراز كنند ،چنان كه
جماعتي از شناگران بحر حقيقت گوهر اسرار و معاني از صدفهاي معنوي درآوردند و افشاء
و اظهار آن كردند و هدف تير طعن و مالمت خاليق گشتند و اهل جهل ايشان را منسوب به
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
را به اشاره ادا نمايند ،تا هر كه را از معرفت كمالي نصيبي است اشارهاي او را كافي است و
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گرنه «فَإِنَّكَ الَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَالَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا َولَّوْا مُدْبِرِينَ»  :پس راستي كه تو نميتواني
مطالب را به مردگان بشنواني و به كران ناشنوا فرياد خود را برساني.
هر چيزي كه غايت روشني او مانع ادراك شود ،تا وقتي كه چيز ديگري در ميان بيننده
و چيز ديده شده واسطه نگردد ،ادراك آن نتوان نمود مثل آفتاب كه از غايت شدت ظهور نور
آن ،از تماشاي روبرو در چشم انسان ظلمتي پديد آيد ،و اگر كسي خواهد آفتاب را مشاهده
كند به ناچار به جِرم ديگري احتياج دارد كه آن جرم مانند آينه صاف و صيقلي باشد تا اشراق
نور در آن جرم كمتر باشد  .با ديده سر چنان كه گفتيم بيواسطه نميتوان آفتاب را ديد از
جهت آن كه نور ضعيف ،در برابر نور قاهر و غالب ،مغلوب ميگردد.
سالك بايد اختيار خود را در اختيار استاد طريق حق كه به تمام معني به او اعتماد دارد،
محو گرداند و از مشتهيات و لذايذ جسماني در حد افراط اعراض نمايد ،و نفس را از رذايل
اخالق و عادات پاك سازد و عبادات و طاعات بدني به مقتضاي شرع انور نبوي(ص) بجا
آرد ،و از افراط و تفريط دوري جويد و هرچه مانع توجه او به حق باشد از آن روي بگرداند،
و كمگويي و كمخوابي و توجه و ذكر دائم را شعار خود سازد  .چون اين مقدمات و اسباب
فراهم كند آيينه دل حق نماي سالك ،به نور حقيقت روشن شده و از زنگ هوي و هوس
مصفا گردد و به سير و پرواز در عالم علوي درآيد.
چه گويم كساني را كه سرنگون شده و از باالترين مراتب كماالت ،به اسفل السافلين
هوي و هوس افتاده و پاي سير و سلوك ايشان در گِل لذات جسماني و مشتهيات نفساني فرو
ي باقي محروم گشته و از سير و عروج باز ماندهاند.
مانده ،از لذايذ حقيق ِ
اي سالك طريق حق ،به سفر معني و قرب حضرت موال مهيا شو و از عالم نفسانيت كه
موجب سكون و افسردگي است ،بيرون آي و در راه طلب آنچه از مراتب دنيوي مانع سير تو
گردد از همه درگذر ،و به هيچ مرتبهاي از مراتب توقف منما  ،كه رهروان راه طريقت و
پاكبازان كوي حقيقت چنين فرمودهاند :همت سالك در راه طلب بايد چنان باشد كه اگر
تمامت مقامات و مراتب دنيوي را بدو عرضه دارند كه از سير باز ماند ،سالك به گوشه ديده
نيز به آنها ننگرد و از طي مراحل مطلوب حقيقي باز نماند.
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آيينه تمام نماي خلقت  -كمال ظهور تجلي الهي در دل انساني است ،پس در حقيقت
انسان علت غايي موجودات است  .علت غايي اگرچه از نظر وجود خارجي مؤخر است،
ليكن در وجود ذهني مقدم ميباشد و علت غايي آنست كه در تدبير ،اول و در عمل ،آخر
باشد  .چون انسان آخرين نقطه قوس نزولي دايره وجود و ابتداي قوس عروجي است پس
هر دو عالم يعني غيب و شهادت ،همه طفيل ذات او بوده و به جهت او آفريده شدهاند .همه
اسباب و آالت اويند و حامل اسرار آفرينش غير از انسان نيست.
آيينه را در جهت نمود شرايطي است و بدون آن شرايط انعكاس در آن صورت نميبندد.
چنان كه پشت آيينه اگر ظلماني نباشد صورت شخص نگرنده در آيينه منعكس نميشود و
اگر يك طرف انسان ظلمت نبود اسماء و صفات الهي در او منعكس نميگشت ،پس آيينه را
در جهت نمود شرايطي است:
اول  -ظلمت
دوم  -صاف و صيقلي بودن
سوم  -تقابل و محاذات
چهارم  -نزديك بودن
و انسان كه آيينه تمام نماي الهي است اين شرايط همه در او جمعند  :به واسطه روح كه
ميفرمايد« :فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ» صفا و صيقلي تمام دارد ،و به
حكم« :وَنَحْنُ َأقْرَبُ ِإلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اْلوَرِيدِ» قرب نيز او را هست .پس از اين رو انسان مرآت
اسماء و صفات الهي گشته است.
هوا اگرچه به ظاهر عاليتر از خاك است و شعاع آفتاب اول بدو ميرسد ،اما چون ظلمت
و كدورت زمين را ندارد انعكاس شعاع در آن عملي نميشود ،ولي زمين چون ظلمت و
كدورت دارد به محض اين كه شعاع آفتاب بدو رسد منعكس ميگردد ،و حرارتي از شعاع و
زمين حاصل آيد كه در هوا اثر كند و برودت آن به سبب آن حرارت به حد اعتدال ميرسد
و موجب اظهار آثار علوي و سفلي ميگردد .پس بدين وجه و از اين نظر مذكور در مثال،
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زمين عاليتر از هوا است و شعاع آفتاب جز در زمين منعكس نميگردد  .عناصر ديگر كه غير
خاكند و بر آفتاب اقربند و شعاع آفتاب اول به آنها رسد  ،چون ظلمت و كدورت ندارند آنها
را قابليت منعكس ساختن اشعه آفتاب نيست ،و انسان به سبب ظلمت و صقالت و جامعيتي
كه دارد ،پرتو ذات و اسماء و صفات الهي در او انعكاس مييابد.
ذات و اسماء الهي در مرآت قلب انساني منعكس شده است و به سبب اين جامعيت بود
كه ماليك بر حضرت آدم(ع) سجده كردند« :فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» و از جهت اين
فضيلت بود كه مسجود ماليك گشت .مراد از سجده ،اطاعت و انقياد است ،همه مطيع و منقاد
انسان واقعي هستند به جهت هيئت اجتماعي ،و انسان شامل جميع مراتب مجردات و ماديات
است .از اينرو اگر انسان مطيع امر حق شود همة موجودات محكوم به حكم او خواهند بود،
زيرا انسان كل است و ساير موجودات جزئند و جزء تابع كل خواهد بود.
در حقيقت جان و روح جميع موجودات ،پرتو خورشيد حقيقت انساني است و بيرون
از حقيقت انسان تمامي موجودات همچو بدن بيروحند كه نه حيات دارند و نه ادراك .چون
جان جميع موجودات در صورت انساني مضمر است  ،همة موجودات مطيع او و محكوم به
حكم اويند « َوسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ ْرضِ جَمِيعًا منْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لَّ َقوْم يَتَفَكَّرُونَ».
انسان مرز و خالصة كائنات است و ايجاد همه موجودات از جهت حقيقت اوست .پس
اي انسان خود را بشناس و از خود غافل مباش كه جان و خالصه كائنات تويي .حيف است
كه استعداد اين همه کماالت در نهاد انساني سرشته شده باشد و انسان خود را نشناسد و
معرفت به خويش حاصل ننمايد و مشغول بود به لذات حيواني و هواي نفساني ،و از حقيقت
خود بيخبر باشد.
سالك تا زماني كه به تصفية خويش نپردازد از قيد شرك و شك رهايي نيافته و توحيد
حقيقي بر او ظاهر نخواهد شد ،ليكن اگر به تصفية خويش پرداخته و حركت او به سوي مبدأ
سريعتر گردد در زمرة« :لَهُمْ مَا يَشاوُونَ فيها» ميشود.
سالك بايد از اصل و حقيقت خويش آگاه و باخبر شود و نيز بايد كه از منازل شهوات
طبيعي و مشتهيات نفساني و مطلوبات و مرغوبات جسماني درگذرد و از لباس صفات مادي
عاري گردد و از ظلمت خودخواهي كه حجاب اصل و حقيقت است ،پاك گشته و پردة پندار
منيّت را از روي حقيقت براندازد.
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تقوي و برهان نوراني  -هر يكي از صفات ذميمه در حقيقت دامي است كه شاهباز روح
انساني را مقيد و پايبند گردانيده و نميگذارد كه از زندان تن پا بيرون نهاده در فضاي
روحانيت پرواز كند و قدم فراتر از مقام طبيعت و جهان خاكي نهد و آنچه مقصود از خلقت
انساني است حاصل نمايد .پس به گمراهي و ضاللت ميافتد و واپستر از انعام ميشود:
«أُوْلَـئِكَ كَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»  .زيرا انعام استعداد و قابليت كسب كماالت معنوي ندارند و به
جهت عدم قابليت معذورند و از بهر آنچه آفريده شدهاند مطيع و فرمانبردارند  ،ليكن انسان
استعداد و قابليت كسب همه كماالت را دارد و اگر زمام اختيار به دست هوي و هوس دهد
و ترك تحصيالت كماالت نمايد و در پي هواي نفس افتاده و روي توجه به جانب ماديات
آرد ،از بهايم نيز پستتر گردد.
تقوي موجب توجه خاص ،و اين توجه موجب برهان حقيقي نوراني ،و اين برهان
موجب حصول علم باطني است و نور علم باطني و الهي دل اهل تقوي را منور گرداند .پس
روي از مقتضاي امور مادي گردانيده و توجه به عالم علوي نمايد و در پي اعمال و اخالق
پسنديده سعي و كوشش بعمل آورد و نفس را از خصايص ملكات ناپسنديده بركنار دارد.
با برهان و علم روشن ميشود كه تقيّد به لذات مادي غير باقي موجب محروميت از
لذات باقي است .پس روي از مشتهيات نفساني برگردانده ،توجه به عالم روحاني نمايد و
چنان كه با آمدن به دنيا از عالم غيب به عالم ماديات تنزل كرده بود ،باز از منازل خاكي عبور
نموده و به مبدأ حقيقي برسد و از عوارض دنيوي گذشته و به عوالم معنوي و هدفهاي روحاني
متصل گردد.
ارادت و خواست سالك بايد تسليم رضاي خدا گردد و غير رضاي حق در هيچ امري
طلب ننمايد و ارادة خويش از ميان بردارد و در جميع اقوال و افعال نظرش به رضاي حق
باشد نه به لذت نفس خود .سالك بايد اراده و رضاي خود را در اراده و رضاي حق چنان
محو و متالشي سازد كه خواست او خواست خدا باشد ؛ اين آيه شريفه «اِرْجِعي إِلي رَبِّکِ

راضِيَهً مَرضِيهً» نيز اشاره است بر آن كه سير رجوعي مشروط به رضا است.
از عارفي پرسيدند چه ميخواهي؟ فرمود :آن خواهم كه ارادة من در ارادة "الل" محو شود
تا مرا ِد من مراد خدا باشد.
اطالع بر حقايق امور و اعراض از مشتهيات نفساني جز با توجه خاص و برهان نوراني
و علم باطني كه از شائبة شبهه مصون باشد ،حاصل نميشود و بدين طريق معلوم شود كه
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مقيد بودن به لذات جسماني ،موجب فقدان كماالت معنوي است .پس بايد روي دل از لذات
جسماني برگردانيده و متوجه به عالم روحاني شده با ارواح قدسيه متصل گردد و مقيد در دام
ماديات نماند .سالك بايد بداند كه تا در مقام دگرگونيهاي صفات مادي است ،در حقيقت از
قيد شرك و شك رهايي نخواهد يافت.
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محبت و انواع آن  -هر موجودي را كمالي است و كمال بعضي از موجودات در فطرت
با وجود و هستي آنها ،مقارن است و كمال بعضي متأخر بود و براي حصول كمال نوع دوم
كه در تأخير است ،حركتي از نقصان به كمال الزم است و آن حركت ،بدون دخالت اسبابي
حاصل نميشود.
مردم همه به يكديگر محتاجند و كمال هريك به سبب اشخاص ديگر است و هيچ كس
به انفراد به كمالي نميرسد ،پس جامعه محتاج به وجود مشتركي است كه همه را به منزلة
يك پيكر گرداند  .چون انسان بالطبع متوجه به كمال آفريده شده ،بالطبع محتاج آن اشتراك
است و سبب اشتياق به آن ،محبت است و محبت مقدم بود بر عدالت  .و تفضيل محبت بر
عدالت به سبب آن است كه عدالت مقتضي اتحادي است مصنوعي و محبت مقتضي اتحادي
است طبيعي ،و صناعت پيرو طبيعت است و احتياج بر عدالت كه اكمل فضايل است و در
محافظت نظام نوع اثرات عميقي دارد ،از جهت فقدان محبت است.
محبت نوع انساني دو گونه است :غريزي و ارادي.
محبت غريزي مانند محبت مادر به فرزند ،كه اگر آن محبت در طبيعت مادر سرشته
نميبود فرزند را تربيت نمينمود و بقاي نوع صورت نميبست .اما محبت ارادي چهار نوع
است:
اول  -آن كه هم عقدش و هم انحاللش سريع بود.
دوم  -آن كه عقدش غير سريع و انحاللش سريع بود.
سوم  -آن كه عقدش سريع و انحاللش غير سريع بود.
چهارم  -آن كه هم عقدش غير سريع و هم انحاللش غير سريع بود.
زيرا مقاصد انساني در تالشها در اصل بر سه پايه است:
اول  -لذت بهيمي
دوم  -نفع
سوم  -خير
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و از تركيب اين سه اصل نوع چهارمي هم بوجود ميآيد.
اما لذت ،علت محبتي بود كه زود بندد و زود گشايد ،چه لذت به سرعت تغيّر و انتقال
موصوف است و تغيّر و زوال از سبب به مسبَّب سرايت ميكند.
اما نفع ،علت محبتي بود كه دير بندد و زود گشايد ،چه محبت نفع از جهت زوال سريع
االنتقال است.
اما خير ،علت محبتي بود كه زود بندد و دير گشايد ،و زود بستن از جهت تناسب و
مشابهتي است كه ميان اهل خير بود و دير گشادن از جهت اتحاد حقيقي است كه الزمة ماهيت
خير بود و موجب دوام محبت شود  .و از تركيب هر سه علتِ لذت و نفع و خير محبتي
حاصل شود كه دير بندد و دير گشايد زيرا اسباب محبت در اين صورت قويتر است ،به شرط
آن كه آن سه عامل در يك جهت واقع شوند و تخالفي با هم نداشته باشند.
بايد دانست كه عشق همان فرطِ محبت است و آن يا از فرط طلب لذت بود يا از فرط
طلب خير ،ولي نفع را چه به تنهايي و چه در حال تركيب با عوامل ديگر در استلزام عشق
دخالتي نميباشد.
عشق بر دو نوع است :يكي مذموم كه از فرط طلبِ لذتِ بهيمي خيزد .ديگري عشق
محمود كه از فرطِ طلبِ خير خيزد.
دوستي در ميان مردم نيز انواعي دارد:
اول  -دوستي جوانان كه بيشتر بر پايه لذت باشد و به همين جهت گاهي باشد كه در
اندك مدتي چند بار با هم دوستي كنند و بعد از هم جدا شوند  .و اگر صداقت را در ميان
ايشان بقايي باشد ،از جهت وثوق به بقاي لذت است و همين كه وثوق زايل گرديد محبت
نيز زايل خواهد شد.
دوم  -دوستي پيران كه براساس نفع باشد و هر اندازه آن نفع پابرجا باشد دوستي هم
ميان طرفين استمرار دارد و به محض زوال زايل گردد.
سوم – دوستي اهل خير كه براساس طلب خير بود و به همين جهت آن مودّت از تغيير
و زوال مصون ماند  .چه دگرگوني از لوازم ماديات است و خير از ماديات نيست و امور مادي
هرگز انس و الفتي به مانند اُلفت اهل خير ايجاد نميكنند.
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عشق تام يا محبت الهي -چون انسان از غرايز متضاد مركب است ميل غريزهاي مخالف
ميل غريزة ديگر است .پس لذتي كه مناسب غريزهاي بود مخالف غريزة ديگر خواهد بود و
بدين سبب هيچ لذتي از انواع لذايذ ،خالص نبوده و از رنگ مخالفت غرايز ديگر خالي نتواند
بود.
در وجود انسان جوهر بسيط الهي به وديعه نهاده شده است كه آن را با طبايع ديگر
مشاكلتي نيست ،و نوعي از لذات تواند داشت كه با ديگر لذتها مشابهتي ندارد و محبتي كه
مقتضي آن لذات معنوي بود ،اگر در غايت افراط شود آن را عشق تام يا محبت الهي نامند.
اشياء متخالف را با يكديگر متشابهتي و الفتي نتواند بود و ليكن چيزهاي متجانس به
مالقات يكديگر مسرور و مشتاقند .جواهر بسيطه چون متشابهند پس مشتاق به الفت ميباشند
و ميان ايشان يگانگي و اتحاد حقيقي الزم آيد و بيگانگي مرتفع شود  .چنان كه قبالً ذكر
كرديم تغاير از لوازم ماديات است و ماديات را اين صنف الفت نتواند بود ،و اگر شوقي ميان
ايشان حادث شود و به نوعي از تألّف ميل كند آن تألّف كم دوام باشد ،و اين مالقات اگرچه
ظاهرًا به حد وصال برسد ليكن در پايان به انفصال انجامد.
جوهر بسيط الهي چون در انسان از آاليش ماديات پاك شود ،محبت انواع شهوات و
لذات از او منتفي گردد و شوقي صادق در او حاصل آيد  ،و به نظر بصيرت به مطالعة خير
محض پرداخته و انوار حق بر او تابان گردد .پس لذتي او را حاصل شود كه با لذات ديگر
نتوان مقايسه نمود ،پس به مقام وصال ميرسد و در نتيجه از امور مادي و بدني و ترك آن،
او را تفاوت زيادي حاصل نشود و صفاي تام نصيبش گردد.
از فضايل محبت اهل خير آن است كه نه نقصان بدو راه يابد و نه سخن چيني را در او
تأثيري صورت بندد ،و نه مالمت را در او مجال مداخله تواند بود و نه اشرار را در آن بهره و
نصيبي باشد.
اما اگر محبت بر پاية منفعت و لذت باشد چنين محبتي بين اشرار با اشرار و هم اشرار
با اخيار تواند بود ،ليكن اين محبت ناپايدار ميباشد .زيرا هم نفع و هم لذت هدف عرضي
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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.
انس طبيعي چنان كه اشاره شد در فطرت مردم موجود است ،و كمال هر چيزي از اظهار
خاصيت آن معلوم گردد و كمال اين نوع محبت نيز در اظهار اين خاصيت است ،و آن مبدأ
محبتي است كه ممكن است سبب اتحاد گردد و به همين جهت در شرع مقدس نبوي(ص)
به اجتماع در عبادات و امور اجتماعي تحريض و ترغيب فرمودهاند .زيرا محبت و انس در
اجتماع از قوه به فعل ميآيد و اشتراك در عبادات و ديگر معامالت موجب تأكيد و تشديد
انس و الفت ميشود ،و ممكن است اين انس در شرايطي به درجة محبت حقيقي رسد.
عالوه بر اجتماعات خصوصي ،اسالم تمام اهل عالم را به يك اجتماع عمومي در يك
محل با شرايط خاصي در وقت معيني مكلف فرموده تا به انس غريزي كه در فطرت ايشان
مركوز است تظاهر نمايند ،و براي اين كار يقينًا بقعهاي كه معرِّف مقام صاحب شريعت و
عظمت اسالم باشد ،سزاوارتر است و آن كعبة معظمه ميباشد .چه ،مشاهدة آثار الهيه و قيام
به شعائر و مناسك ديني ،ماية نيرومندي ايمان در قلوب مردم ميباشد و در توجه به اين
عبادات و تلفيق آنها با يكديگر غرض شارع در دعوت به اكتساب فضيلت معلوم ميگردد،
چه ،اركان عبادات به قانون مصلحت موجب سعادت انسان است.
اما محبتي كه اسباب آن مختلف بود مانند محبتي كه از طرفي به سبب طلب لذت بود و
از طرف ديگر به سبب طلب منفعت ،در اين نوع محبت ،گاليه بسيار است و در هيچ صنف
از اصناف محبت اين چنين عتاب و گاليهاي نبود  .زيرا طالب لذت عجله در مطلوب خود
كند ولي طالب منفعت در حصول مطلوب او تأخير نمايد و ميان ايشان توافق صورت نبدد ،
چون يكي از ديگري توقع چيزي دارد كه در اكثر اوقات مفقود است و فقدان مطلوب باعث
سوء نيت ،و سوء نيت باعث كندي برآمدن انتظار طرف مقابل و در نتيجه سبب مالمت
ميشود ،اين است كه چنين محبت را محبت لوّامه توان گفت.
محبت اخيار از انتظار و توقع منفعت و لذت نبود  ،بلكه سبب محبت ايشان از جهت
سنخيت و مشابهت و مناسبت جواهر بسيطة پاك ايشان است .پس محبت ايشان خير محض
و عين فضيلت بوده و از شائبة ماديات منزه و مبرا ميباشد ،و به همين جهت دوام كامل
مييابد و از تغير و زوال منزه و مصون است .پس بكوشيم كه از اين نوع محبت داشته باشيم
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و با چنين كساني مصاحبت كنيم ،تا مگر از بركت انفاس قدسية آنان كمالي در نفسهاي ما
حاصل آيد.
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گفتار 62
تواضع و فروتني  -تواضع اخيار و افتادگي ابرار مانند نمايش ستاره در آب است كه
سبب پستي آن نميشود ،فروتني بزرگان نيز باعث كسر شأن ايشان نميگردد .و تكبر
فرومايگان مانند بلند شدن دود است؛ چنان كه دود از بلند شدن ،كسب منزلتي نميكند سفله
را نيز از گردنكشي و نخوت قدر و قيمتي نميافزايد.
انسان بايد با چراغ عقل به كنجكاوي نهانخانة دروني خويش پرداخته در احوال و اوضاع
خود به ديدة تفكر نگرد .چون از كبر و غرور كه سرچشمة اكثر عيوب و ذمائم صفات است،
در خود اثري بيند همت بر دفع آن گمارد و سعي خود را در چارة آن مبذول دارد  .در اوضاع
و اطوار حضرات انبياء و اوصياء عليهم السالم كه دستورالعمل عالميانند ،دقت كند و آنان را
سرمشق خود داند و پيروي اولياء و اتقياء را كه رهروان كوي حقند بر خود واجب گرداند .
روزي چند طبع سركش را به ارتكاب اموري كه مستلزم كسر شأن و قدرت وي گردد ،وادار
كند و توسن نفس را كه سالها در صحراي خود سري چريده ،نرم نرم به زير بار تحمل آرد تا
رفته رفته افتادگي و فروتني را عادت و ملكة او گرداند.
بدترين اقسام كبر آنست كه كسي حق را سهل و سبك گيرد و بزرگان را حقير شمرد.
سبُك گرفتن حق آن است كه حق را نداند و بر كساني كه حق را ميدانند طعن زند و قول
ايشان را به سمع قبول نشنود.
پس اگر عارفي جامة خود نمايي از دوش بيفكند و آيينة دل را از زنگ عُجب و غرور
منزه گرداند ،اهل حق را در جميع امور تبعيت كند و گردن جانش را در اطاعت از كالم ايشان
خاضع گرداند و پيوسته به دست زهد و ورع ،خاك مالمت به ديدة حرص و طمع پاشد ،و از
فراز هستي خود را به پرتگاه عجب و غرور نيندازد.
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :شيوة فروتني با هر كس نيكو و مستحسن است مگر
با متكبران ،كه تكبر نمودن با متكبران و طريقة معارضه با ايشان پيمودن اولي و انسب است.
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
نخوت ايشان ميگردد.
دو صفت است كه كشتزار محاسن اعمال را برقي سوزان و خرمن صفات كمال را آتشي
فروزان است .آن دو صفت ،ريا و عُجب است و تا سالك طريق حق ،خرقة ريا و عجب را از
دل نكند و لباس چند رنگ اغراض دنيويه را از خود دور نكند ،در پيشگاه احديت شايستة
خلعت كرامت نشود زيرا گوهر طاعات را در بازار حقيقت ،بي آب و رنگ اخالص به چيزي
نخرند.
ريا در طاعت به غايت خفي و پوشيده است چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) فرموده:
دور باشيد و بپرهيزيد از شرك پنهان كه شرك ،خفيتر است در امت من از رفتار مورچه روي
سنگ نرم در شب تاريك ،و گاهي باشد كه از غايت خفا بر صاحب خود نيز پوشيده ماند و
به سهولت ادراك آن نتوان كرد.
بعضي از كوته نظران و ظاهربينان در عبادات و طاعات خود بر امور ظاهريه همت گمارند
نه بر امور باطني ،كه عبارتست از محافظت ظواهر حدود و آداب و رعايت دقايق ظاهري
وجوب و استحباب ،مانند اين كه در نماز لباس سفيد پوشد و موضع شريف و مكان مباح
جويد و نماز را در اول وقت ادا نمايد و در ركوع و سجود خضوع و خشوع ظاهري را بجا
آرد و در قرائت ،دقايق تجويد و قواعد آن را رعايت كند و در قيام و قعود ،اذكار و ادعية
وارده را انجام دهد و در همه حال ،سكون و وقار را فوت نكند و در هر حالي از احوال به
يمين و يسار ننگرد و در مناسك و ساير عبادات و طاعات همين نهج را بعمل آرد .اين جمله
امور ظاهريه و افعال اعضاي بدنند كه هركسي را به اندك اهتمام رعايت آنها ميسر است ،ليكن
بندگي حقيقي وراي اين آداب بوده و شرايط ديگري دارد كه آن كار دل است و متعلق به
احوال باطن.
از جمله احوال باطني اخالص است و آن عبارتست از اين كه در گزاردن عمل خير و
عبادات و طاعات جز تحصيل رضاي حق قصد ديگري نكند  .از جمله آداب باطني حضور
قلب است كه روي دل را از افكار باطل و خياالت بيحاصل برگردانيده و متوجه به بندگي
خدا سازد و پردة فراموشي و نسيان بر ابواب انديشة اين و آن فرو هشته و در خلوت سراي
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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فضائل ،ثمره علوم دينيه  -در فنون و علوم آنچه در عالم معني بكار آيد و صاحب آن
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
شدن به زيور تواضع و فروتني است كه از اعظم اعمال و اشرف عبادات باطني است  .چون
غرض مذكور بر علوم دينيه مترتّب نشود شجر دانش و كمال ،به ثمرة اخالق و اعمال نيكو
بارور نگردد.
چون آدمي از تحصيل علوم و كسب كماالت ،خود را به نظر خودپسندي ديد و عطر
گلزار مكارم اخالق و اطوارش به آاليش فكري مخلوط گرديد ،وي را در ميزان حقيقت قدر
و قيمتي نماند و نقوش معارف و كماالتش را كه بر در و ديوار خانة دل نگاشته شده است
اشتعال غرور ،باطل و ناچيز گرداند .امور ظاهريه و حسن صور را در بازار حقيقت بهايي
نيست و امر ظاهري و حُسن صورت در بازار معني شناسي بسيار كاسد و ناروا باشد .زيرا
بناي سعادت بشر به حُسن سيرت است نه به حسن صورت ،و پروردگار را نظر به فضائل و
كماالت و به قلوب شكسته است نه به صورت ظاهر.
سرور اتقياء حضرت عليالمرتضي(ع) فرمود :صبر دو قسم است :يكي صبر بندهاي كه
در وقت مصيبتي و نزول بليّتي باشد و در تحمل دشواري آن طريق مردانگي را طي كند .ديگر
اين كه چون معصيتي پيش آيد و امر نامشروعي رو نمايد ،نفس بهيمي را از ارتكاب آن باز
دارد و در تحمل تلخي ترك آن دندان صبوري به جگر فشارد .و نيز فرمودهاند :ذكر دو قسم
است:
اول آن كه حرامي پيش آيد از آن منصرف شده و از خداي خويش ياري طلبد و نفس
خودكام كه به لذت حرامي ديدة هوس گشاده ،خشم الهي را ياد نموده و ترك آن معصيت
كند .و ديگر اين كه چون مصيبتي پيش آيد ياد حق كرده و رضا به قضاي او دهد.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :ورع و پرهيزكاري را رعايت كن كه ورع زينت مؤمن
و ستون دين است ،و انسان به كمند ورع به اوج مرتبة مقربين صعود مينمايد .و نيز فرمود:
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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.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :بندهاي كه دست به دعا برداشته و مطلب خود را از
درگاه الهي مسئلت مينمايد ،در حالي كه خورش و پوشش او از طريق حرام بوده و بر وجه
رضاي خدا نيست ،چگونه دعاي او مستجاب ميشود؟! و نيز فرمود :اگر كسي از امت من
ترك شهوتي از شهوات دنيا كند خداوند متعال او را از وحشت اكبر قيامت ايمن گرداند .و
حضرت صادق(ع) فرمود :ترك لقمهاي از حرام نزد حق تعالي از دو هزار ركعت نماز خوشتر
است.
آيينة دل كه جلوه گاه ياد دوست و مظهر آثار عظمت و اشعة انوار او است و انسان
توسط آن با خداي خويش آشنا شده و از آن روزنه ناظر گلشن عظمت خالق خويش است،
فََسي دشمن دوست نما تيره و تار ميگردد ،و چشمي كه در نگارخانة كاينات جهت
از هم نَ َ
ديدن صنع كردگار و در گلشن روزگار براي چيدن گلهاي عبرت آفريده شده محل آمد و شد
هوسهاي نفساني ميگردد ،و گوشي كه اليق گوشوارة مواعظ و نصايح دلنشين و شايستة
گوهرهاي سخنان خدا و رسول(ص) و ائمه و اكابر دين است ،وادي نمل حرفهاي باطل و
مَدخل هزارپاي سلسله سخنان الطائل ميگردد كه در نتيجه ،انسان به مصيبت مرگ روحي كه
اعظم مصائب است مبتال ميشود.
اي دل شوم خودكام كه اسير نفس گشتهاي ،اي بيتشخيص نسبت به حالل و حرام ،اي
مجوس آتشكدة حرص و آز ،اي محبوس زنجير آرزوهاي دور و دراز ،تا چند پشت به فرمان
خدا كني؟ و گنجينة دل را از سرماية اِعراض از گناه تهي گرداني و راه هوس روي ،و از طي
مراحل تكليف باز ماني؟ و هماي همت را چون كركس به مردار خواري اندازي؟
سعادتمند كسي كه دست حرص و آز از دامن لذات نفساني كشيده و مرغ روحش از
تنگناي قفس هوس رهايي يافته و در اوج علو همت و فضاي روحانيت به پرواز آيد.
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ريشههاي کفر  -حضرت حسين (ع) فرموده است :اصول كفر سه چيز است :حرص،
استكبار  ،حسد.
حضرت اميرالمؤمنين(ع) فرموده :ايمان از حسد بيزار بوده و صاحب ايمان از اين صفت
بركنار است .پس به حكم اخبار مذكوره ،حسد دشمن ايمان است ،زيرا يكي از بزرگترين
اركان ايمان ،راضي بودن به قسمت رزاق و تن در دادن به قضا و قدر حكيم علي االطالق
است ،كه سهو و خطا در منع و عطاي او راه ندارد و ساحت علم عالمگيرش را غلط و اشتباهي
نميباشد؛ دست كاتب ايجادش در تحرير ارقام مصالح عباد هرگز نلرزيده و قدم قلم تقديرش
از جادة مستقيم عدل و داد به هيچ روي نلغزيده ،و رضا نداشتن به قضاي الهي خالف اطاعت
و فرمانبرداري است.
پر واضح است كه حسد بر احوال ارباب نعمت بردن و در انتظار انتقال آن نعمت روز و
شب خون دل خوردن ،منافي تسليم و رضا است كه ركني از اركان ايمان است .حضرت
اميرالمؤمنين(ع) فرموده« :اَلْحَسُودُ غَضبانُ عَلَي الْقَدَر» يعني صاحب حسد بر تقدير الهي خشمناك
و ناراضي است .توضيح اين سخن آن كه حسد در قاموس عقل و خرد جز اين نيست كه چرا
نعم تي به عمرو و زيد داده شد و به من داده نشده؟ و قدر و منزلتي كه فالن كس را روزي
گشته مرا نگشته؟ و عزت و اعتباري كه فالني را است مرا شايسته است نه او را.
صفت خبيثه حسد آدمي را به انواع معاصي وا ميدارد زيرا سيالب بنياد خانة دين و
ايمان و تيشة نخل سرفرازي آن جهان است.
حسد آدمي را در دنيا نزد اين و آن زشت و خوار و در ميزان امتياز سبك و بيمقدار
ميگرداند  .اين صفت ناپسند صاحب خود را از اوج شرف و كرامت به حضيض مذلت و
حقارت مياندازد.
دل اندوهگين حسود مانند مرغي است بسته بال ،و بدون مرض هميشه رنجور است و
از نعمتهاي دنيا كمتر از ديگران لذت ميبرد  .چه مذاق جانش از تلخي زهر حسد هميشه
متغير و ادراك لذت تنعم ،وي را غير مقدور است .حضرت اميرالمؤمنين (ع) فرموده« :الْحَسَدُ

سدَ» خالصة معني اين كلمات آنست كه حسد
حَبْسُ الرُّوحِ» و نيز فرمايد« :اَلْحَسَدُ يُذيبُ الْجَ َ
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انسان را به غم و اندوه مبتال ميسازد و در بوتة غصه و مالل ميگدازد .بزرگان فرمودهاند:
هيچ ظالمي بيش از حسود به مظلوم شباهت ندارد.
حسد موجب نكال و عذاب اخروي و ماية اندوه و مالل دنيوي است ،و انسان را صفتي
ناپسندتر از حسد و مرضي كشنده تر از اين صفت نيست .مرد خردپيشه را به آب انديشه،
دامان وجود از لوث اين صفت شستن و از دارالشفاي عنايت رباني و توفيقات سبحاني دواي
اين مرض مهلك را خواستن ،ضروري است  .از دواهايي كه اين مرض را نافع و اين درد
جانكاه را سودمند و دافع است ،تفكر در مرگ و انديشه در بيبقايي اين سراي سست بنياد
است.
چنان كه حضرت حسين(ع) فرموده :اصلي از اصول كفر طمع است كه بال همت اهل
طمع بسته و از طيران به اوج عزت محروم است  .صاحب اين صفت غافل از اينست كه ابواب
حاجت گزاري خداي رحمان هر آني گشاده و پيك نالة خُرد و بزرگ را براي عرض مطالب
دو جهاني بار داده است.
طمع و سؤال ،داس خصال حميده بوده و اعظم شدايد است .خوشا به حال صاحب
همتاني كه چشم طمع از احسان خلق دوخته و خار و خس ياري ديگران را به آتش استغنا
سوختهاند؛ ايشان هرچند مفلس و تنگدست باشند در شمار اغنيا و در سِلك توانگران
محسوبند .حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :بينياز كسي نيست كه مال بسيار دارد بلكه بينياز
كسي است كه نفس او غني باشد.
ايمان دو جزء است :يكي تصديق در دل ،و ديگري اقرار به زبان ،و مكمل ايمان ،عمل
است و تنها تصديق قلبي كافي نيست  ،چنان كه خداوند متعال در مذمت گروهي از كفار
فرموده« :وَ جَحَدُوا بها و اسَتيْقَنَتْها أنفُسُهُم»  .و نيز تنها اقرار به زبان به نص قرآن كافي نيست:
«قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُ ْؤمِنُوا َولَكِن قُولُوا أَ ْسلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي ُقلُوبِكُمْ» .و نيز ايماني
كه به ظن و گمان و به تقليد اسالف و نياكان باشد ،برخالف نص قرآن است كه خداوند متعال
در مذمت قومي فرموده«:إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّة وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ»  .پس ايمان بـه ظن
و گمان كافي نبوده
و معرفت به تقليد نيز كفايت نميكند.
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تفضّل ،عوض ،ثواب  -شخص با ايمان را حصول ثواب عملي بدون قصد قربت محال
است  .بايد دانست كه خداوند متعال به بندگان خود پاداشي كه كرامت ميفرمايد از سه قسم
خارج نيست:
اول  -آن كه بنده استحقاق ندارد و اگر آن پاداش را ندهد خالف عدل نيست ،مانند حج
نيابي و عبادات استيجاري ،كه ميّت از آن هيچ استحقاق ندارد اما خداوند متعال بدان ،ميّت را
هم بهره ميدهد كه آنرا "تفضل" نامند.
دوم  -آن كه بنده استحقاق دارد از جهت تحمل مشقتي كه از جانب خدا به او رسيده
باشد ،مانند درد و بيماري و فقر و آفات زميني و آسماني ،اما به قصد قربت نباشد و پاداشي
كه به او داده ميشود "عوض" نام دارد.
سوم " -ثواب" ،و آن پاداش مشقاتي است كه در راه اطاعت فرمان خدا به قصد قربت
باشد و اين پاداش ،متضمن تعظيم و اجالل است .پس عوض ،نفعي است كه از روي استحقاق
دهند بدون تعظيم و اجالل ،و نيز در عوض دو شرط قيد شده:
يکي استحقاق ،كه اگر استحقاق نباشد تفضل نامند ،و ديگر اين كه با تعظيم و اجالل
نباشد كه اگر توأم با تعظيم و اجالل شود ثواب نام دارد.
اما علت استحقاق ،مشقتي است كه از جهت خدا رسد و اگر كسي رنج و مشقت كشيده
به حج رود و حج نگزارده بميرد يا مانع او شوند چون اين مشقت را سبب ،امر خدا شده
پاداشي دارد با تعظيم و اجالل ،چون كه خدمت كرده قصد قربت بجاي آورده و بياجر
گذاشتن ،قبيح و ظلم باشد وي را .بعضي از فقهاي عصر اخير گويند اين عبادت ثواب ندارد
و گوينده مدعي است بر اين كه عقل باالستقالل حكم ميكند كه هيچ مشقت در راه خدا ثواب
ندارد مگر اين كه به واجب عيني منتهي گردد و ثواب براي او واجب عيني است.
مقدمة واجب كه سبب ،امر خدا بوده و قصد قربت در او است ثواب دارد حتي ساير
عبادات نيمه تمام ،مانند روزه ماه مبارك رمضان كه نزديك به غروب ،بدون تقصير مكلف
باطل شود به سبب حيض ،يا موت ،يا غش و يا حج نيمه تمام ،اگرچه قضاي آن واجب باشد.
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عجب است در اين كه فرد عاقل تصور كند كه اگر زني در گرماي تابستان هفده ساعت
روزه بگيرد و از تشنگي بيتاب شود و نزديك به غروب حيض بيند  ،چون روزة او باطل است
رنج و مشقتي كه كشيده بي اجر خواهد بود.
مقتضاي عدل الهي است كه هركسي را رنج و آزار و آسيبي رسد از ناحيه خدا ،همة آنها
را عوض دهد تا نعمت او به همه بندگان يكسان بوده و تفاوتي نباشد مگر برحسب قابليت
بندگان؛ و عوض از جانب خدا به جهت چند چيز تعلق به بندگان ميگيرد:
اول  -درد و رنج
دوم  -از بين رفتن منفعت
سوم  -حزن و اندوه
چهارم  -آن كه كسي به منظور نفع خود ،ضرري به وي رساند.
پنجم  -آن كه در رساندن ضرر به بندهاي ،غير عاقلي سبب گردد.
مثال درد و رنج را ذكر كرديم و از بين رفتن منفعت مانند اين كه سيل ،يا زلزله مال او
را تباه كند.
سوم  -حزن و اندوه ،مانند فوت عزيزان ،يا تباه شدن مال و هر چيزي كه سبب حزن و
اندوه شود.
چهارم  -مانند اين كه كسي حيواني را كه خداوند متعال گوشت آن را مباح كرده سر
ببرد .
پنجم  -مانند اين كه ديوانگان و درندگان و كفار بر مرد غالب گردند و اذيتش كنند.
پاداش آنست كه نزول اين مشتقات از جهت انتقام الهي در برابر جنايات بنده نبوده يعني
علت آن پيش آمدها ،خود بنده نباشد ،كه در غير اين صورت پاداش از ناحيه حق ساقط است.
آنچه درباره عوض گفتيم درباره ثواب جاري نيست  ،چون ثواب با تعظيم و اجالل است
و آن كه اطاعت نكرده مستحق تعظيم و اجالل نيست اگرچه بعضي از دانشمندان حاضر
گويند :اگر كسي به نيابت ديگري حج گزارد و ساير عبادات بجا آورد به زنده يا ميت ثواب
ميدهند ،در اين اصطالح خاص فرقي ميان تفضل و عوض و ثواب نمي گذارند ،ولي چنان
كه گفتيم در ثواب دو شرط است:
يكي استحقاق ،و ميتي كه عمل نكرده هيچ استحقاق ندارد.
دوم  -تعظيم و اجالل ،و ميت بدون عمل ،شايسته تعظيم و اجالل نيست .پس بهرهاي
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محاسبه نفس  -ذرهاي از ذرات عالم نيست مگر اين كه از انواع عجايب حكمت و
غرائب صنعت پروردگار متعال به قدري در آن يافت ميشود كه اگر عقال و حكماي عالم
دامن همت بر ميان بندند كه آن را ادراك كنند به عشري از اعشار نتوانند رسيد  .موجوداتي
كه از كتم عدم به فضاي وجود آمدهاند بسياري از آنها را نميشناسيم نه مجمل آنها را ميدانيم
نه مفصل آنها را ،نه نامي از آنها شنيدهايم و نه نشاني ،دست تصرف اوهام از آنها كوتاه و قدم
انديشهها را به آنها راهي نيست.
آنچه با حواس ظاهري محسوس ميشود و مشاهده ميگردد  ،از براي آنها سه طبقه
است:
اول  -آنچه در آسمان مشاهده ميشود مانند ثوابت و سيارات و امثال اينها.
دوم  -زمين ،و آنچه در آن هست از قبيل پستي و بلندي و كوه و صحرا و معادن و
شطوط و انهار و جمادات و حيوانات.
سوم  -هوا ،و آنچه در آن مشاهده ميگردد مانند رعد و برق و برف و باران و ابر و
صاعقه و مانند اينها.
هر يكي از اين طبقات را انواع گوناگون ،و هر نوعي از اقسام و اصناف بسيار است ،كه
هر يكي را حالتي و اثري و خاصيتي و ظاهري و باطني و حركتي و سكوني و حكمتي و
مصلحتي است كه جز خالق متعال ،تمام آنها را كسي ادراك نكند؛ همگي اينها گواهان عادل
و شهود صادقند بر وحدانيت خدا و كمال عظمت و قدرت او.
بايد انسان در هر شبانه روز ،ساعتي به فكر خود افتد و اخالق باطنيه و اعمال ظاهريه
خود را تفحّص كند و احوال دل و اعمال جوارح را تجسّس نمايد و لوح دل خود را مقابل
خود نهاده مالحظه نمايد ،اگر دل خويش را بر طريق راستي و درستي و اخالق جميله و خالي
از صفات رذيله ديد ،و اعضاء و جوارح خود را مشغول عبادات و طاعات خداوند متعال و
دور از معاصي و سيّئات مشاهده نمود ،شكر خدا را بجاي آرد ،و اگر برخالف اين مالحظه
كرد درصدد عالج آن برآيد.
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اگر ديد معصيتي از او سرزده ،توبه و انابه نمايد ،و قضا و تدارك آن كند و نظر بصيرت
را بگشايد و چراغ فكر بدست گيرد ،و زواياي خانه دل را بگردد .اگر چيزي از صفات رذيله
در دل خويش مشاهده كرد سعي كند در خالصي از آن با موعظه و نصيحت و سرزنش و
مالمت و مصاحبت نيكان و مجالست خوبان ،و بعد از آن تفكر كند در صفات حسنه ،اگر دل
خود را از يكي از آنها خالي ديد تأمل كند در طريق تحصيل آن.
انسان بايد هميشه متوجه جوارح خود گردد و تفكر كند در معاصي متعلق به آنها ،مثالً
در اعمال زبان خويش انديشه كند كه آيا در آن روز غيبتي يا دروغي يا لغوي و فحشي يا
خودستايي يا سخن چيني از او سر زده؟ و نيز تفكر كند در عبادات و طاعات متعلق به اعضاء
در واجبات و مستحبات ،و اگر بعد از فحص به صدور معصيتي يا ترك عبادتي برخورد،
تدارك آنرا هر چه زودتر به توبه و انابه نمايد ،تا فردايش مانند امروز نگردد.
نيكان سلف و اهل تقوي از گذشتگان را همين طريق و عادت بود و از براي ايشان
صفحه يادداشتي بوده كه نيك و بد صفات و اعمال خود را در آن ثبت كرده در هر شبانه
روزي ساعتي به آن مينگريستند ،و اگر از زوال معصيتي و اتصاف به فضيلتي مطمئن ميشدند
در آن صفحه قلم ميكشيدند و دست از فكر آنها برداشته به فكر بقيه ميپرداختند ،و اين را
از لوازم ايمان ميشمردند.
واي بر حال كساني كه از پيروي و متابعت ايشان دست برداشته ،و پردة غفلت به ديدة
خود فرو گذاشته ،محاسبة روز قيامت را فراموش و از شراب غفلت و تنبلي مست و بيهوش
گشتهاند.
اين نوع انديشه ،تفكر صالحين است .اما تفكر مقربين و صدّيقين از اين باالتر و شأن
ايشان از اين واالتر است ،ايشان همواره مستغرق درياي محبت و انس پروردگار ،و به جان و
دل متوجه عظمت آفريدگار ،و در انوار جمال و جالل او مدهوشند و حصول اين مقام كسي
را ميسر است كه ساحت دل خويش را به كلي از رذايل پاك سازد.
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نگاهي ديگر به خوف  -انواع صفات رذيله متعلقه به قوة غضبيه بسيار ،و از جمله خوف
است و آن عبارت است از سوختن دل و رنج بردن از وقوع امري كه حصولش يقيني يا مظنون
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:
اول  -خوف از وقوع امري كه البته وقوع خواهد يافت و دفع آن در قوة بشر نميباشد.
شكي نيست كه چنين خوفي ناشي از جهل و ناداني است و به غير از اين كه انسان را به رنج
و زحمت زودرس مشغول سازد و از كار دنيا و آخرت بازدارد فايدهاي بر آن مترتّب نيست.
پس شخص عاقل چنين خوف را بر دل خود راه ندهد و به قضاي الهي و مقدّرات
سبحاني ،خود را راضي سازد تا راحت حال و سعادت آينده براي او حاصل گردد.
دوم  -خوف از امري باشد كه وجود آن احتمالي است و ممكن است وقوع نيابد و شدن
و نشدنش در دست آن شخص نباشد .اين خوف نيز مانند نوع اول خالف مقتضاي عقل بوده،
و ناشي از جهل و ناداني است .اسباب اين قسم خوف احتمالي ،ممكن است وقوع نيابد و
متحقق نشود زيرا هر لحظه روزگار گردشي دارد و پروردگار مهربان را الطاف پنهاني از حد
بيرون است و ممكن است سبب آن خوف را زائل سازد.
سوم  -خوف از امري باشد كه سبب آن در دست آن شخص باشد اما هنوز سبب آن
يافت نشده و از آن ميترسد كه فالن كار از او سر بزند و اثر بدي بر آن مترتب شود .عالجش
آنست كه مراقب خود باشد كه آن كار از او صادر نشود و در هر كاري عاقبت آن را مالحظه
كند و طرف بد آن را به نظر آورد و به مالحظة يك طرف اكتفا نكند و اگر بعد از صدور آن
فعل مذموم ،تشويش عاقبت آن را داشته باشد ،اين خوف پسنديده خواهد بود.
چهارم  -خوف از چيزهايي باشد كه طبع ،بي سبب از آنها وحشت ميكند مانند خوف
از ميت ،خصوصًا شب در حالت تنهايي .منشأ اين خوف غلبة قوة واهمه و قصور عقل است
 .شخص عاقل بايد در اين مواقع اندكي با خود تأمل كند ،و سبب اين تشويش و خوف را
بداند ،و معلومش گردد كه خوف او بيجهت است .زيرا بايد از خود بپرسد كسي كه در وقت
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قدرت و قوت از او نميترسيدي ،بلكه از حَرب و مجادلة او احتراز نميكردي ،چگونه از بدن
بيحس و حركت او وحشت ميكني؟
علل خوف از مرگ ( -)1ديگر از خوفهاي مذموم ترس از مرگ است و چون اين خوف
در نزد اكثر مردم شديدتر است ،معالجة آن نيز اهم است.
گوييم سبب خوف از مرگ چند چيز است:
اول  -اين كه تصور كند كه به مرگ ،فاني و معدومِ صرف ميشود و ديگر اصالً وجودي
از براي او در هيچ عالمي نخواهد بود .اين خوف ناشي از سستي اعتقاد و جهل به مبدأ و معاد
است .عالجش حصول اصول عقايد و استحكام آنها به ادله و براهين قطعيه و مجاهدات و
عبادات است كه براي او يقين حاصل شود  ،و بداند كه مرگ نيست مگر اين كه نفس ،جامه
بدن را از خود دور ميكند و نيز بداند كه هميشه انسان باقي است و در بهجت و راحت و
نعمت يا با عذاب و نقمت خواهد بود.
دوم  -خوف كند از اين كه بواسطة مردن ،نقصي به او ميرسد و تنزلي از براي او حاصل
ميگردد و اين نيست مگر در اثر جهل به حقيقت مرگ و انسان .هر كه حقيقت اين دو را
شناخت ،ميداند كه مرگ سبب كمال مرتبه انسان و انسانيت است و در اين صورت هميشه
مشتاق مرگ گردد ،چنان كه سيد اوصياء(ع) فرمودند :به خدا قسم انس پسر ابيطالب به مرگ
و اشتياقش به آن ،بيشتر است از انس طفل به پستان مادر.
كسي را كه عقل كامل باشد ميداند مرگ انسان را از اين ظلمت سراي طبيعت ميرهاند
و به راحت و نور و سعادت و سرور ميرساند.
انسان به واسطه مرگ از تنگناي زندان جهان مادي مستخلص و در پهنه وسيع الفضاي
سراي قرار داخل ميشود  ،و از محل الم و خوف و بيم و مرض و فقر و احتياج فارغ ،و در
منزل راحت و صحت و امن و غنا جايگزين ميگردد .از همنشيني منافقين و اشرار و ظالمين
ديو سار دور ،و به مرافقت ساكنان عالم قدس و محرمان خلوتخانه انس شادمان و مسرور
ميشود .نيم جاني خسته و دست و پاي شكسته ،از آدمي ميگيرند و به او زندگاني حقيقي و
حيات سرمدي ميدهند.
كدام عاقل شادمانيهاي عقلي و لذات حقيقي و حيات ابدي و آسايش سرمدي را
ميگذارد و در وحشت خانة پر از مار و مور و آلوده به انواع مصيبت و مرض و رنج ،ساكن
ميگردد؟ هان ،از وطن اصلي خود يادآور ،زنهار ديار حقيقي خود را فراموش مكن .آتش
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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
بِرهان و قدم در فضاي دلگشاي عالم ملكوت گذار و در صدر ايوان انس ،بر مسند عزت قرار
گير.
تا چند گرفتار دام طبيعت ،تا كي محبوس زندان رنج و محنت ،تا كي هر ساعتي بار غمي
كشي و هر لحظه جام المي نوشي؟ تحمل نيش زهرآلود منافقين تا كي؟
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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علل خوف از مرگ( - )2سوم  -از اموري كه باعث خوف از مرگ ميشود ،مهاجرت
از لذات دنياي دنيه است .عالجش آنست كه تأمل كند در چيزهايي كه از آنها گذشتني است،
چگونه عاقل دل بدان بندد؟! خواهي نخواهي از آن مفارقت خواهي كرد و چارهاي از مهاجرت
آن نيست ،پس محبت دنيا را از دل بيرون كن تا از اين خوف و الم فارغ شوي.
چهارم  -خوف از آن است كه دشمنانش به مرگ او شاد شوند .اين خيال از وسوسههاي
شيطان است زيرا كه شادي دشمن بعد از مرگ نه به دين ضرر ميرساند و نه به ايمان ،نه
المي از آن به بدن رسد نه به جان.
پنجم  -خوف از آن است كه بعد از وفات او اهل و عيالش خوار و ذليل و ضايع و
پايمال باشند .اين خوف نيز از وسوسههاي شيطانيه و خياالت فاسده است  ،زيرا هر كه چنين
خيالي كند معلوم است كه خود را منشأ اثري مي داند و از براي خود مدخليّتي در عزت ديگران،

يا ثروت و قدرت ايشان ميپندارد.
اين جهل و ناداني نسبت به خداوند متعال و قضا و قدر او است .شخص عاقل اهل و
عيال خود را به خدا مي سپارد كه هزاران مرتبه از او به ايشان مهربانتر است.
ششم  -خوف او از عذاب الهي باشد به واسطة معاصي و گناهاني كه از او سر زده .اين
نوع خوف از انواع خوف ممدوح است كه در آيات و اخبار ،صاحبان چنين خوفي بسيار مدح
شده وليكن باقيماندن بر خوف و درصدد عالج برنيامدن از غفلت و ناداني است.
مرگ شربتي است كه هر كسي را چشيدني است و ضربتي است كه ناچار به هر فرقي
رسيدني است ،آرزوي حيات دائمي و تمناي بقاي ابدي از براي بدن محال است.
اگر كسي طول عمر را براي تكميل لذات جسمانيه آرزو كند ،بايد بداند كه چون پيري
او را دريافت ،مزاج او ضعيف ميگردد و قوا و حواس او مختل ميشود و از كار ميماند و
صحتش زوال ميپذيرد و هيچ لحظه از درد خالي نخواهد بود و روز به روز بدنش در تنزل
است تا به حدي رسد كه در نزد مردمان ،و بسا كه در نزد اهل و عيال خويش بيمقدار شود،
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چنان كه خداوند متعال ميفرمايد« :وَ مَنْ نُعَمرْهُ ُننَكسْهُ فِي الْخَلْقِ َأفَلَا يَعْ ِقلُونَ» كسي را كه عمر
زياد دهيم از نظر پيكر ضعيف و شكستهاش ميكنيم.
اگر تمناي طول عمر براي كسب فضايل و اخالق حسنه و طاعات و عبادات است،
تحصيل كماالت در پيري در نهايت صعوبت است و اگر صفات بد را از خود دفع نكرد و به
مرحلة پيري رسيد و ريشة صفات رذيله در دل او مستحكم گشت ،كجا ميتواند آنها را از
خود زايل كند؟ بعد از استحكام ريشة صفات رذيله ،دفع آنها موقوف است به رياضاتي و
مجاهداتي كه در پيري تحمل آنها بسي دشوار است.
كسي كه طالب سعادت است ،صفات بد از جمله آرزوهاي دور و دراز را از خود دور
ميسازد و به عمري كه از براي او مقدر شده ،راضي ميباشد و به قدر امكان در طاعات و
عبادات و تقوي و تحصيل كماالت ميكوشد .در اين وقت او مشتاق مرگ بوده و از تقديم و
تأخير آن پروا نميدارد ،خاطرش به عالم اعلي متعلق و به مصاحبت ساكنان عالم قدس شايق
و هميشه بساط قرب حق را جويا است.
ضد اين خوف اطمينان قلب است در امور مذكوره ،كه مطلقًا از امثال اين امور بيم و
ترس در دل او راه نيابد و كسي كه خواهان سعادت است بايد اين صفت را تحصيل كند و
چون شاخهاي ضعيف از هر بادي نلرزد ،بلكه مانند كوه پاي برجاي بوده باشد.
طريقة تحصيل اين صفت تأمل كردن است در آنچه ذكر شده و اندك اندك خود را در
مواضع بيم و ترس نگاهداشتن و در جاهاي ترسناك و محل خطر صبر نمودن ،تا به تدريج
خوي ثابت اطمينان قلب حاصل شود و در دل او قوتي و اطميناني پيدا گردد.
شخص ترسو كودكي است كه جثة مردان دارد .پس كسي كه خود را از زمرة مردان
شمارد ،بايد ترس و خوف را بر دل خود راه ندهد .نام مرد نهادن بر شخص ترسو در پيش
اهل بصيرت بيمورد و بياعتبار است.
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ايمني از مکر الهي  -صفت دوم از صفات رذيله متعلقه به قوة غضبيه ،ايمني از مكر خدا
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
به محاسبة روز قيامت و جزا دادن اعمال از نيك و بد ،و اطمينان به وسعت رحمت و رأفت
الهي يا اطمينان به طاعت و عبادت خويش.
اين صفت از صفات مهلكه است كه موجب زيان و خسران حال و آينده است كه سبب
آن كفر يا جهل است يا غرور يا عُجب .هريك از اينها راهي است كه آدمي را به هالكت
ميكشاند.
پس اگر غفلت از عظمت و جالل الهي باشد سبب آن جهل و ناداني ،و اگر عدم اعتقاد
باشد منشأ آن كفر و بيايماني است ،و اگر از تكيه به رحمت الهي باشد غرور ،و اگر اعتماد
به عمل خود باشد عُجب است .آيات و اخبار بسيار در مذمت ايمني از مؤاخذه و عذاب خدا
وارد شده است «َأفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ َفالَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِالَّ الْ َقوْمُ الْخَاسِرُونَ»  :آيا از تدبير و نقشة خدا
خاطر جمع شدند؟ چنين كاري جز از گروه زيانكاران سر نميزند.
خوف از خدا  -ضد اين صفت مذمومه خوف از خدا است و آن بر سه نوع است:
اول  -خوف از گناهاني كه كرده و تقصيراتي كه از او صادر شده.
دوم  -خوف از عظمت و جالل خداوند متعال و عذاب او.
سوم  -خوف از هردو با هم ،و شكي نيست كه هر قدر معرفت انسان به عظمت و جالل
خداوند متعال بيشتر باشد و به عيوب و گناهان خود بيناتر شود ،خوف و خشيت او از خدا
زيادتر خواهد شد.
ادراك قوة قاهره و عظمت خيره كننده و عزت بيانتهاي الهي موجب اضطراب و خوف
ميشود  .و شكي نيست در اين كه صفات جالل و جمال خداوند در شدت و قوت ،غيرمتناهي
است و از براي احدي احاطه بر آن صفات ،و ادراك كنه آنها ميسر نيست بلكه عقول عاليه بر
سبيل اجمال ،وجود بعضي از صفات او را درك ميكنند.
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نهايت نفوس قدسيه و عقول عاليه آن است كه بفهمد ادراك صفات جالل و جمال
خداوندي محال است ،زبان عقل از اداي شمهاي از اوصاف او ناتوان و دست انديشه از دامن
جاللش كوتاه و پاي وهم را در ساحت قدسش راهي نيست ،كمال حُسنش از انديشه و از
حد عقل بيرون است .اين مرتبه نيز به اختالف عقول مختلف است ،هركه را عقل كاملتر،
عظمت او را شناساتر و بيم و خوف او افزونتر است «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْ ُعلَمَاء»  :فقط
دانشمندان از عظمت خدا ميترسند.
بيم و خوف نميباشد مگر از تشويش رسيدن مكروهي كه آدمي آنرا تصور ميكند و از
بيم وصول آن متألم و خائف ميگردد  .مكروهاتي كه بايد انسان از حصول آنها بترسد بسيار
است و مهمترين آنها خوف از دوريِ بساطِ قرب ،و خوف از حجاب لذت لقاي خداوند متعال
است ،كه اين خوف باالترين مراتب خوف است كه درجة خوف مقربين و صدّيقين است  .از
اينجاست كه سيد اولياء صلوات الل عليه اشاره به اين مرتبه نموده و فرموده است «فَهَْبنِي يَا
ِإلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْالَيَ وَ رَبِّي صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ» :اي معبود من ،اي
سرور و موالي من ،اي پروردگار من فرضًا كه من بر عذاب تو توانستم صبر كنم ،ولي دوري
از رحمت تو و جدايي از مرحمتت را چگونه ميتوانم تحمل كنم؟
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مرتبه خوف از خدا  -مرتبة خوف از خدا از مراتب رفيعه و درجات عاليه است .صفت
خوف از خدا افضل فضايل نفسانيه و اشرف اوصاف حسنه است .زيرا فضيلت هر صفتي بقدر
اعانت كردن آن است بر سعادت ،و هيچ سعادتي باالتر از مالقات پروردگار و رسيدن به مرتبة
قرب او نيست ،و آن حاصل نميشود مگر به تحصيل محبت و انس با خدا ،و آن موقوف
است به معرفت او ،و اين معرفت و محبت و انس حاصل نميشود مگر به فكر و ذكر او ،و
مواظبت بر فكر و ذكر متحقق نميشود مگر به ترك دوستي دنيا در لذتها و شهوتهاي آن ،و
هيچ چيز مانند خوف از خدا لذت و شهوت دنيا را قلع و قمع نميكند .از اين جهت است كه
آيات و اخبار بسيار در فضيلت اين صفت وارد شده است.
خداي تعالي علم و هدايت و رضوان و رحمت را از براي اهل خوف عنايت فرموده:
«إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْ ُعلَمَاء» و نيز ميفرمايد «هُدًي وَرَحْمَةٌ ّلِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يرْ َهبُونَ» :هدايت
و رحمت براي كساني است كه از پروردگار خود خائف و ترسانند .و نيز ميفرمايد «وَلِمَنْ

خَافَ مَقَامَ رَبهِ جَنَّتَانِ» :و براي كسي كه از ايستادن در حضور خدا ميترسد دو باغ از باغهاي
بهشت نصيب خواهد شد.
آيات و اخبار و علم و تقوي و ورع و گريه و اميد داللت دارند بر فضيلت خوف از خدا،
زيرا كه بعضي از آنها سبب خوفند و بعضي مسبَّب و اثر آن ،و بعضي الزم آن .چنان كه علم
و معرفت سبب خوف ،و تقوي و ورع و گريه اثر آن ،و اميد الزم آن .اين فضيلت و مدحي
كه درباره خوف از خدا ذكر شد ،وقتي است كه از حد تجاوز نكند و اگر از حد بگذرد مذموم
است.
پس اگر خوف از خدا از آن حد كمتر شود كم فايده بلكه بي اثر است ،مَثل اين خوف
مانند رقت قلبي است كه از براي اكثر زنان ميباشد كه به مجرد شنيدن سخن سوزناكي گريان
ميشوند تا سخن قطع شد به حالت اولي برميگردند؛ يا مانند خوف كسي است كه چيز مهيب
و هولناكي مشاهده كند تا از نظر غايب شد دل او غافل ميگردد ،اين خوفي است بي فايده و
موجب نجات نيست بلكه وجود و عدم آن مساوي است.
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اگر اين خوف از حد تجاوز كند و به مرتبة افراط رسد بسا كه منجر به نااميدي و يأس
از رحمت خدا شود و اين خود ،كفر است كه آدمي را از عمل بازدارد  .زيرا تا اميد نباشد در
خاطر شوقي و در دل نشاطي نيست و چون اين شوق و نشاط برطرف شود ،كسالت روي
دهد و آدمي از عمل بازماند و چنين خوفي نزد عقل و شرع مذموم است.
در خاتمه خوف از بدي عاقبت را ذكر ميكنيم كه از خوفهاي ممدوح است:
فهميدن حقايق قضا و قدر الهي و ادراك كنه امور خداوندي در قوة بشر نيست و هيچ
كسي از آن چه در پس پرده است خبري ندارد ،و اعتماد كردن بر طاعت و عبادت خود نيست
مگر از بيخردي .كسي عاقبت كار خود را چه داند و چگونه مطمئن ميشود كه دفتر حال او
برنگردد و احوال دل متبدّل نشود ،چنان كه بزرگان فرمودهاند :گردش قلب آدمي شديدتر است

از گردش آب جوشان در ديگ.
يأس از رحمت خدا  -صفتي از صفات رذيله يأس از رحمت خدا است كه از مهلكات
عظيمه و گناهان كبيره است و در كتاب كريم نهيِ صريح از آن شده است ،چنان كه ميفرمايد
«قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ ُهوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» :بگو اي بندگاني كه بر خويشتن بسيار ستم كرديد و در گنهكاري از حد گذشتيد،
از رحمت خدا نااميد نشويد كه خداوند تمام گناهان را ميآمرزد زيرا او آمرزنده مهربان است.
و از آيات ديگر معلوم ميشود كه يأس از رحمت خدا كفر است.
رجا و اميدواري  -ضد اين نااميدي ،صفت رجا و اميدواري است .رجا عبارتست از
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
اسباب آنرا كسي مهيا نكرده ،رجا و اميد نيست .اگر انسان زمين دل را از خس و خار اخالق
ذميمه پاك كرد و تخم ايمان در آن پاشيد و آب طاعت را بر آن جاري ساخت ،به لطف
پروردگار اميد حاصل ميشود كه او را بيامرزد و از سوء خاتمه نگاهدارد .اين اميدواري رجاء
محمود ،و در نزد عقل و شرع مستحسن است.
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بشارتهاي نجات مؤمنين  -كسي كه تخم ايمان را در زمين دل نيفكند و يا بيفكند
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.
پس آيات و اخباري كه در مدح و فضيلت رجا و اميد وارد شده است مخصوص است به
كساني كه عمل خالص داشته و به دنيا و لذات آن فرو نرفته باشند.
از چيزهايي كه باعث اميدواري مؤمنين است بعضي آيات قرآنيه و احاديث نبويه است،
كه مالئكه مقربين و انبياء مرسلين صلوات الل عليهم اجمعين از براي طايفه مؤمنين طلب
مغفرت كنند ،و البته دعاي ايشان مقبول درگاه الهي خواهد شد ،چنان كه خداوند متعال
ميفرمايد «وَ الْمَالئِکَةُ يُسَبِّحُونَ ِبحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ»  :و فرشتگان تسبيح و
حمد خدا ميكنند و براي كساني كه در زمين هستند آمرزش مي طلبند.
از چيزهايي كه باعث نجات مؤمنين است شفاعت شافع روز قيامت حضرت رسول
اكرم(ص) و ائمه طاهرين(ع) ميباشد كه چون عرصة قيامت برپا شود آن حضرت ،خود و آل
طاهرين او دامن شفاعت بر كمر زنند و كمر عذرخواهي نامة سياهان بر ميان بندند و عفو
گناهان مؤمنين را از درگاه الهي مسئلت نمايند .چنان كه خداوند مهربان بر آن برگزيدة جهانيان
وعده داده است كه شفاعت او را قبول خواهد فرمود ،چنان كه ميفرمايد «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
َفتَرْضَى»  :پروردگارت آنقدر عطا خواهد كرد كه راضي و خشنود گردي.
از بشارتهايي كه وارد شده است معلوم ميشود كه شخص مؤمن در دوزخ مخلّد
نخواهد بود و از آيات و اخبار بسيار معلوم ميشود كه خداوند متعال آتش دوزخ را از براي
كفار خلق كرده و با آن مؤمنين را ميترساند و تخويف ميكند ،چنان كه ميفرمايد «ذَلِكَ

يُخَوفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ»  :اين همان است كه خداوند متعال بندگانش را با آن ميترساند .و باز
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ميفرمايد «ال يَصْليهَا إِالَّ الْأَشْقَي الَّذي کَذَّبَ وَ تَوَلَّى»  :و به آن آتش وارد نميشود مگر بدبختي
كه دين را تكذيب كرده و از حقيقت روي برتافته باشد.
از آنچه ذكر شد معلوم ميشود كه رجا و اميدواري ،به عفو و رحمت الهي بعد از طاعت
و عبادت است و بدون آن ،اميدواري به رحمت الهي غرور و حماقت است و آيات و اخبار
بسيار در اين باب وارد شده ،چنان كه خداي تعالي ميفرمايد «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ
وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»  :به راستي آنان كه ايمان
آوردند و آنان كه در راه خدا مهاجرت و جهاد كردند اميدوار به رحمت خدا ميشوند و
خداوند آمرزنده مهربان است.
خوف و رجا دو صفتند از صفات محموده و اخالق فاضله و فضيلت آنها به اعتبار آن
است كه آدمي را به طاعت و عبادت وا ميدارند و باعث مداواي دل رنجور ميگردند و اين
در اشخاص مختلف است  .چون معاصي و غرور بر خَلق غالب است خصوصًا به اهل زمان،
اصلح به حال ايشان غلبة خوف است به قدري كه ايشان را به طاعت وادارد و شهوات دَنيه
را تلخ سازد و دل ايشان را از اين خانه غرور بگسالند .و اين حال تا موقعي پسنديده است
كه عالئم مرگ را احساس نكرده ،ليكن چون عالئم مرگ را تقريبًا در خود احساس كرد اصلح
به حال هركسي غلبه اميد است ،زيرا كه خوف تازيانة عمل است و در آن هنگام وقت عمل
بسر آمده و زمان اطاعت گذشته است .ممكن است خوف باعث كميِ حب خدا شود پس هر
كسي بايد با كمال اميدواري به سوي خدا رود و شايقِ لقاي او باشد ،در اين صورت شاد و
فرحناك از دنيا خواهد رفت.
كدام شادي از اين باالتر كه محب پيش محبوب خود رود و با او مالقات نمايد؟ چنان
كه هيچ المي شديدتر از اين نيست كه عاشق از معشوق خويش مفارقت كند .پس مسكين و
بيچاره كسي كه دوستي فرزند و عيال و جاه و مال بر او غلبه كند و محبوبهاي او در دنيا
بمانند و او درگذرد .در اين صورت مرگ بر او مانند اين است كه از بهشت بيرون ميرود ،و
اين اولين المي است كه بر او دست ميدهد عالوه بر عذاب شديدي كه بعد از مرگ به او
خواهد رسيد .و كسي كه دل به دنيا نبسته و به قدر امكان طاعت خدا را بجا آورده مرگ بر
او رهايي از زندان است ،و اين اولين سرور و شادماني است كه بر او دست ميدهد عالوه بر
نعمتهايي كه پس از مرگ از براي او آماده و مهيا است.
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ضعف نفس ـ صفتي از صفات رذيله ضعف نفس است و عالمت اين صفت خبيثه ،عجز
و زبوني و اضطراب است در وقت وقوع حادثه يا نزول بال ،و متزلزل شدن است به هر
ناماليمي ،اگرچه جزيي باشد.
صاحب اين صفت در پيش ارباب بصيرت خوار و بيمقدار و موصوف به ذلت و عدم
مهابت است و نتيجة آن كناره جويي از كارهاي بزرگ و امور عاليه ،و مسامحه در امر به
معروف و نهي از منكر و اضطراب و تزلزل به اندك چيزي از بالها ميباشد.
قلب انسان ضعيف النفس پيوسته مضطرب و لرزان و هميشه از حوادث دنيا خائف و
ترسان است.
هر ساعتي در تشويشي و غمي و هر لحظه در بيمي و المي .در خبر است كه بندة مؤمن
از ذلت نفس بركنار است .حضرت صادق(ع) ميفرمايد :خداوند متعال بندة مؤمن را در هر
كاري اختيار داده و ليكن مجاز نفرموده است كه خود را ذليل و خوار نمايد«وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ
لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» :عزت مخصوص خدا و پيامبر و مؤمنان است .پس بندة مؤمن بايد هميشه
خود را عزيز بدارد و ذليل ننمايد .مؤمن بايد از كوه محكمتر باشد چرا كه با تيشه از كوه
ميتوان چيزي كند و شكست اما از دين و ايمان مؤمن چيزي شكسته و كنده نميشود.
ضد اين صفت ،عزت نفس و نيرومندي قلب است و آن عبارت است از اين كه آدمي
به آنچه بر او روي آورد تحمل كند و چون گياه ضعيف در اثر هر بادي متزلزل نگردد بلكه
چون كوه پاي بر جاي باشد.
در خبر است كه مؤمن ،صاحب صالبت و مهابت و عزت است و حضرت باقر(ع)
ميفرمايد :خداوند متعال به بنده مؤمن سه خلعت كرامت ميفرمايد :عزت در دنيا و آخرت،
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
دوستي مردم شاد و نه از دشمني ايشان بيمناك ،و نه از مدح ايشان خرم و نه از مذمت ايشان
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غمناك است .حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد :اگر همه عالم شمشيرها كشند و پشت به
پشت يكديگر داده و رو به من آرند تفاوتي در حال من حاصل نميشود.
به هركسي كه اين صفت عنايت گرديد ،صحت و مرض ،بلكه موت و حيات در نظر او
يكسان است .از گردش روزگار و دگرگوني ليل و نهار متأثر نميگردد.
اين ملكة فاضله صفتي نيست كه هركسي به آن تواند رسيد و چشمهاي نيست كه هركسي
از آب آن تواند نوشيد و سراپردهاي نيست كه هركسي گرد آن تواند گرديد .ميداني است كه
جز دليران معركة مردانگي در آن جوالن نكنند و راهي است كه جز نامداران وادي شيردلي در
آن قدم نهند.
بلند همتي ـ يكي از صفات رذيله دنائت همت است و آن عبارتست از پستي طبع و
قصور همت از طلب كارهاي بزرگ و امور عظيمه و خطرناك ،و اين صفت نتيجه كم دلي و
ضعف نفس است  .ضد اين صفت علوّ همت است و آن عبارتست از اين كه آدمي سعي
نمايد در تحصيل مراتب عاليه و مناصب متعاليه و طلب كارهاي عظيمه .كسي كه صاحب اين
صفت عالي باشد به امور جزيي و پست سر فرو نياورد و به طمع منافع مختصر دنيوي ،خود
را نيااليد و از بيم زيان و خطر ،دست از مطلوب خويش برندارد .دنيا و مافيها در نظر او خوار
و لذات جسمانيه در پيش او بياعتبار ،نه از رو كردن دنيا به او شاد و فرحناك است و نه از
پشت كردنش ،محزون و غمناك.
صاحب اين صفت اگر قدم در راه طلب نهاد و درصدد تحصيل مقصود برآمد ،نه او را
بيم جان است و نه پرواي سر ،نه از سالح گرم ميترسد و نه از سالح سرد .چون اين صفت
به مرتبه كمال رسد صاحب آن طالب مقصد اعلي ميگردد و كمال ايمان در دل او به هم
ميرسد و از مرگ نميهراسد  .اين صفت نتيجة شجاعت نفس است كه باالترين فضايل
نفسانيه و اعظم مراتب انسانيت است.
هركه در صدد طلب چيزي برآيد و كمر اجتهاد برميان بندد البته آنرا مييابد ،و كساني
كه در راه خدا سعي كنند خداوند متعال راه خود را به ايشان مينمايد «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

َلنَهْدِيَنَّهُمْ سُُبلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَ َمعَ الْمُحْسِنِينَ» :كساني كه در راه ما ميكوشند و تالش ميكنند ،يقينًا و
حتمًا راههاي خود را به آنان نشان ميدهيم و خداوند بدون شبهه با نيكوكاران است.

تعليم و تربيت و ارشاد

199

گفتار 73
غيرت و بيغيرتي ـ صفتي از صفات رذيله بيغيرتي است و آن كوتاهي و اهمال كردن
است در محافظت آنچه نگاهباني آن بر انسان واجب و الزم است از دين و عِرض و اوالد ،و
اين صفت از مهلكات عظيمه و صفات زشت است .حضرت پيغمبر(ص) فرمود« :دل مرد
بيغيرت سرنگون است» .ضد اين صفت ،غيرت است و آن نتيجة شجاعت و قوت نفس است
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.
غيرت آن است كه انسان محافظت كند دين و عِرض و اوالد خود را ،و از براي محافظت
و نگاهباني هر يك حدي است كه صاحب غيرت از آن تجاوز نميكند .اما غيرت در دين
عبارتست از اين كه سعي كند در ردّ بدعت كسي كه در دين بدعت نهد ،و اهانت كسي كه
بدين اهانت كند ،و دفع ادعاي اهل باطل ،و رد شبهة منكرين ،و در ترويج احكام دين الزمة
جد و جهد را بعمل آورد و در نشر مسائل حالل و حرام تالش نمايد ،و در امر به معروف و
نهي از منكر مسامحه نكند و با كساني كه آشكارا معصيت ميكنند ،بي ضرورت سازش و
دوستي ننمايد.
اما غيرت دربارة آبرو و ناموس آن است كه از حال آن غافل نباشد و اهمال در ابتداي
امري كه به فساد منجر شود نكند ،و زن خود را از ديدن نامحرم محافظت نمايد و سزاوار
است كه مرد ،خود را در نظر زن با صالبت و مهابت بدارد.
مقتضاي غيرت آنست كه منع كنند زنان را از شنيدن حكايات شهوت انگيز و سخنان
عشرت آميز و مصاحبت پيرزناني كه با مردم آمد و شد دارند و همنشيني آنان كه زيان آور به
نظر ميرسد.
مقتضاي غيرت بر اوالد آنست كه هميشه مراقب احوال آنها باشد و غذاي آنان را از راه
حالل مهيا سازد ،زيرا طفلي كه گوشت او با غذاي حرام ميرويد بسا كه طبيعت او با خبائث
سرشته گردد ،و چون فرزند به حد تميز رسد بايد او را احكام دين و آداب نيكان بياموزد.
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صفت غيرت اگرچه در نظر عقل و شرع مستحسن است اما بايد به حد افراط نرسد و
به حدي نشود كه مرد به اهل و عيال خود بدگمان بوده و بر آنها تنگ بگيرد و درصدد تجسس
باطني برآيد .حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :بعضي از انواع غيرت را خدا و رسول او،
دشمن دارد و آن اينست كه مرد بيجهت بر عيال خود غيرت نمايد .بالجمله افراط در تفحص
و تفتيش احوال اهل و عيال ناپسند ميباشد و با طريقة شرع موافق نيست زيرا كه در آن وقت،
مرد از گمان بد خالي نخواهد بود و اين شرعًا مذموم است.
شتاب و عجله ـ يكي از صفات رذيله شتاب كاري است كه آدمي به مجرد امري كه از
خاطرش خطور كرد اقدام بر آن كند ،بدون آن كه اطراف آنرا مالحظه نمايد و در عاقبت آن
بينديشد  .اگر كسي اندكي تفكر كند معلوم ميشود كه سبب كلي در فروختن دين به دنيا و
معاوضه كردن نعيم آخرت به زيورهاي اين عاريتسرا ،عجله و شتاب است .عجله از راههاي
شيطان است و او بسياري از فرزندان آدم را با اين صفت به هالكت رسانيده است.
از حضرت پيغمبر(ص) مروي است كه آن حضرت فرمود :شتاب از جانب شيطان ،و
تأمل و تأني در كارها از جانب خداي منان است.
چون نفس انسان در سلسلة ايجاد از عالم امر برخاسته ،از جمله اقرب مخلوقات است
به خالق عالم ،و باالترين لذت او سروري است كه از درك صفات كماليه خدايي حاصل شده
باشد .پس انسان عاقل درصدد تحصيل موهبتي باشد كه از براي آن زوال نيست ،و سعادتي
خواهد كه آخري ندارد و بقايي جويد كه فنا را در آن راه نباشد ،عزتي طلبد كه در عقبش
ذلت نباشد ،غنايي كسب كند كه به فقر نيانجامد ،و كمالي جويد كه از نقص عاري بود و اين
همه از بركت صفات كماليه خدايي بوده و طالب آن ،طالب كماالت است .اين همه پيامبراني
كه آمدند دامن همت بر ميان زده به دعوت خلق پرداختند و با صدايي بلند كه اقطار عالم را
فراگرفت ندا كردند «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في سَبيلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى اْألَرْضِ أَ
رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ اْآلخِرَةِ فَما مَتاعُ اْلحَياةِ الدُّنْيا فِي اْآلخِرَةِ إِالّ قَليلٌ» :اي كساني كه ايمان
آورده ايد شما را چه شده است كه وقتي فرمان حركت و جهاد در راه خدا صادر ميشود ،به
زمين ميچسبيد؟ آيا به زندگي دنيا به جاي آخرت راضي شدهايد؟ بدانيد كه زندگي دنيا در
حقيقت فقط وسيلة بهرهمندي است.
اي كساني كه گرفتار نفس و اسير وسوسههاي دروني شدهايد ،از اسب خود سري فرود
آيي د و با تازيانة عقل بر عواطف و احساسات خود حكومت كنيد تا صفات كماليه خدايي را

تعليم و تربيت و ارشاد

201

در خود ايجاد نمايي د .زيرا اين صفات است كه جمال و جالل حق را به انسان نمايانده و او
را وادار ميكند كه همچون خليل خدا از عشق ماه و ستاره و آفتاب رخ برتابد و بگويد «إِنِّي

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ِللَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَاألَ ْرضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» :روي دل را به سوي
خداي آفريدگار آسمانها و زمين متوجه ساختم در حالي كه فقط بسوي حق گرايش دارم و از
مشركان نيستم.
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گفتار 74
عجله و وقار -غرض كلي از بعثت انبياء فرا خواندن خلق است به سوي جهاني اليتناهي،
تا در آنجا تاج سروَري بر سر نهند و به يك زندگي عالي دست يابند كه مرگ ندارد و به
عزتي رسند كه ذلتي در پي آن نيست .اما شيطان ايشان را به شتاب مياندازد و به سروري دنيا
ميخواند چون ميداند كه اين را بقايي نيست و اين چند روزي هم كه هست از هم و غم و
نزاع و كدورت خالي نميباشد ،تا به اين سبب از ياد آخرت غافل گردند و از فكر آن ملك
باقي بيرون روند ،بلكه از زهد و سبكباري در دنيا كه خود كامروايي نقد است باز مانند و
بندة غضب و شهوت گردند .پس چه قدر مغروري و بيخردي است كه انسان ،بندة شهوت
و غضب خويش گردد؟
شتابكاري منشأ خسران در دنيا و آخرت است و طريق عالجش آنست كه انسان ياد
زيانهاي عاقبت آن كند و بياد آورد كه باعث سبكي و خفت و بيقيدي و ذلت در نظر مردمان
بوده و موجب ندامت و پشيماني است ،و نيز متذكر شرافت تأمل و تأني گردد كه صفت انبياء
و اوصياء است .پس با خود عهد كند كه ديگر هيچ فعلي را بدون تأمل نكند و آرامش و
سكون را ظاهرًا و باطنًا در جميع حركات و سكنات شعار خود سازد تا صفت خبيثة عجله،
مرتفع و وقار و متانت از براي او حاصل گردد.
ضد صفت عجله ،وقار است و آن عبارتست از اطمينان نفس و سكون آن در گفتار و
كردار و حركات و سكنات ،چه پيش از شروع در يكي از آنها و چه بعد از شروع ،تا هر جزيي
از آن كار را موافق فكر و تدبير انجام دهد .تأمل پيش از شروع را توقف گويند و تأمل بعد از
شروع را تأنّي نامند .پس وقار شامل اين هر دو است و آن نتيجه قوت نفس و پردلي است كه
از بهترين صفات و عاليترين ملكات است.
كمتر صفتي است كه به شرافت اين صفت برسد و ميبينيم كه معمو ًال انبياء و اوصياء و
برگزيدگان خدا را به اين صفت مدح ميكنند .پس سزاوار است كه مؤمن پيوسته ارزش اين
صفت را در نظر داشته و خود را در اعمال و افعال و اقوال بر آن بدارد تا اين صفت عادت و
ملكة او گردد.
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بدگماني ـ صفت ديگر گمان بد به مردم بردن است .اين صفت رذيله نتيجة ترسويي و
ضعف نفس است ،زيرا هر ترسوي ضعيف النفسي هر خيال فاسدي كه به خاطرش ميگذرد
و به قوة واهمة او در ميآيد اعتقاد ميكند و در پي آن ميرود .اين صفت از مهلكات عظيمه
است «ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوءِ وَکُنْتُمْ قَ ْومًا بُورًا» :و گمان بد كرديد و قوميشديد به هالكت رسيده.
حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد :بايد امر برادر مؤمن خود را به بهترين احتمال حمل كني
و در كاري كه از برادر مؤمن تو سر زده گمان بد به او نبري مادامي كه محمل خوبي از براي
آن بيابي.
شبههاي نيست كسي كه درباره مؤمنين سوء ظن ميكند ،بد باطن است و هركسي را مثل
خود ميپندارد و خباثت باطنش عاقبت به ظاهرش نيز سرايت ميكند.
سرّ اين كه اين صفت عالمت خباثت نفس است و شارع مقدس از آن نهي فرموده،
آنست كه اين صفت نتيجه القاي شيطان است و بجز پروردگار متعال كسي از باطن ديگري
آگاه نيست و هيچ دلي را به دل ديگر راهي نيست.
پس چگونه معقول تواند بود كسي كه چيزي را ندانسته و به چشم خود نديده در حق
ديگري اعتقاد كند و نداند كه اين گمان بد از كدام راهي است ،يقينًا گمان بد را شيطان به دل
او انداخته است .پس چگونه عاقل خبري را كه شيطان آورده قبول كند و حال آن كه او از هر
فاسقي فاسقتر است «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ َفتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَ ْومًا بِجَهَالَة فَُتصْبِحُوا

عَلَى مَا فَ َعلْتُمْ نَادِمِينَ» :اي كساني كه ايمان آوردهايد اگر فاسقي براي شما خبري آورد تحقيق
كنيد تا روشن شود ،مبادا از روي جهالت با قومي برخوردي تند داشته و سپس از كرده خود
پشيمان گرديد .پس جايز نيست كه شخص مؤمن سخن شيطان را تصديق كند اگرچه بعضي
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
سپس طرف بدي را اختيار كند يا آنرا اظهار نمايد ،اما تنها گذشتن امري به خاطر بدون آن كه
آنرا ترجيح دهد سوء ظن نيست  .امتياز بين گمان بد و مجرد گذشتن امري در دل ،چنين
ميشود كه اگر آنچه را تصور كرده باعث تغيير دل او نسبت به آن شخص شود مثالً كراهتي
يا نفرتي نسبت به او حاصل آيد سوء ظن بوده و دفع آن الزم است ،و اگر محض گذشتن از
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خاطر است از براي آن مؤاخذهاي نيست «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا منَ الظَّن إِنَّ َبعْضَ الظَّن
إِثْمٌ َولَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب َّبعْضُكُم بَ ْعضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ» :اي كساني كه ايمان آوردهايد از گمان خيلي بپرهيزيد كه بعضي از گمانها
گناه است و در كارها و امور خصوصي مردم جستجوگر نباشيد و از يكديگر بدگويي نكنيد،
آيا يكي از شما دوست ميدارد كه گوشت برادر مردة خود را بخورد؟ حتمًا از چنين عملي
كراهت داريد و هرگز ميلي به آن نداريد پس از عظمت خدا پروا كنيد و حدود الهي را مراعات
نماييد و اگر لغزشي رخ داد فورًا تسويه كنيد ،به درستي كه خداوند توبه پذير و مهربانست.
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عالج بد گماني  -چون گمان بد موجب هالكت ابدي است به اين جهت شارع مقدس
بسيار نهي فرموده از اين كه كسي به كاري اقدام كند كه سبب بدگماني ديگران گردد ،چنان
كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمودند :بپرهيزيد از مواضع تهمت .و حضرت اميرالمؤمنين(ع)
فرمودند :هر كه خود را به محل تهمت درآورد مالمت نكند كسي را كه به او بدگمان باشد.
حتي عا لم پرهيزكاري كه در ميان مردم معروف به صالح و ديانت باشد خيال نكند كه كسي
به او گمان بد نميبرد .زيرا هر فردي از افراد انسان اگرچه اعلم جميع مردم باشد ،همه او را
به يك نظر نمينگرند .بلكه اگر جمع كثيري ظاهرًا و باطنًا همه افعال او را حمل بر صحت
نمايند ،جمعي ديگر هستند كه طالب عيوب او بوده و هميشه درصدد تهمت زدن به او
ميباشند ،و دشمن حسود نمينگرد مگر به چشم دشمني .پس هر عمل خيري كه از آدميبيند
ميپوشاند و در صدد تجسس عيوب او ميباشد و همه را مانند خويش ميپندارد .چون خود
رسوا شده ،رسوايي او را ميخواهد و عيوب او را ظاهر ميسازد تا مردم از حسن ظن و
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
و او نيز در معصيت ايشان شريك نباشد ،زيرا هر كه سبب معصيت ديگري شود در گناه او
نيز شريك خواهد بود.
طريق معالجه گمان بد آنست كه بعد از مالحظه زيانهاي آن و بزرگي و اهميت ضدش
كه گمان نيك است ،از هر كه سوء ظني به خاطرش رسيد اعتنايي نكند و دل خود را نسبت
به او بد نسازد و رفتارش را با او تغيير ندهد و رسيدگي و اكرام و احترامي كه نسبت به او به
عمل مي آورد كم نكند ،بلكه بهتر آنست كه در تعظيم و دوستي او بيفزايد و در خلوت او را
دعا كند تا بدين سبب اين بيماري زايل گردد و ديگر گمان بد به خاطر او نيفتد.
اگر خطايي يا لغزشي از مؤمني مشاهده نمودي بايد او را در خلوت نصيحت كني ،نه
اين كه به غيبت و بدگويي او پردازي و بلكه بايد از خطاي او محزون باشي چنان كه از لغزش
خود محزون ميشوي.
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و غرض از نصيحت ،نجات او از هالكت باشد ،چون چنين رفتار نمايي بر تو ثواب حزن
بر خطاي او و ثواب نصيحت كردن او و ثواب نجات او هر سه جمع ميشود.
پس انسان بايد به هيچ مؤمني گمان بد نبرد و گفتار و كردار او را حمل بر بدي ننمايد،
بلكه هر عملي كه از او بيند و هر سخني كه از او شنود به بهترين احتمال حمل كند.
خشم و غضب ـ انسان بايد اسير و بندة غضب و شهوت خويش نگردد  .غضب
عبارتست از حالت نفسانيه كه باعث حركت روح حيواني است از داخل به جانب خارج از
براي غلبه و انتقام ،و چون شدت يابد از حركت آن ظلمتي حاصل ميشود و بر قلب مسلط
ميشود و نور عقل را ميپوشاند و اثر قوة عاقله را ضعيف ميسازد ،و در اين وقت نصيحت
و موعظه عالوه بر اين كه بر او اثر نميبخشد خشونت و غضب او را شديدتر ميكند.
حركت قوة غضبيه به جهت امري است كه هنوز واقع نشده و در آينده حتمًا يا احتماالً
واقع خواهد شد و شعلهور شدن آتش غضب به جهت دفع آنست .يا براي امري است كه
واقع شده و حركت غضب براي انتقام است .اگر انتقام براي او ممكن بوده و قدرت بر آن
داشته باشد خون از باطن بدن به ظاهر ميل ميكند در اينصورت ،صورت او سرخ ميگردد ؛
و اگر انتقام بر او ممكن نباشد و از آن مأيوس گردد ،خون به باطن ميل ميكند و در اين وقت
رنگ صورت زرد ميگردد.
مردمان از جهت قوة غضبيه سه قسمند:
قسم اول كساني هستند كه در طرف افراطند كه در موقع حركت غضب ،فكر و هوشي
براي آنان باقي نميماند و از اطاعت عقل و شرع بيرون ميروند.
قسم دوم كساني هستند كه در طرف تفريطند كه مطلقًا قوه غضبيه ندارند و در جايي كه
عقل و شرع حكم بر غضب ميكند از جا در نميآيند.
قسم سوم كساني هستند كه در جاده اعتدالند ،غضب ايشان به موقع و غلظت ايشان
بجاست و از حد عقل و شرع تجاوز نميكنند .مسلم است كه حد اعتدال آن مرغوب و مطلوب
است ،و اين را در حقيقت نميتوان غضب گفت بلكه شجاعت و قوت نفس است .طرف
تفريط آن اگرچه غضب نيست ،ولي مذموم و قبيح است كه نتيجة صفت جبن و خواري نفس
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
برهم ميزند و سالمتي و آرامش بدن را دچار اختالل مينمايد ،و قوا را ناتوان ميسازد و
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انسان را بيش از پيش در معرض بيماريهاي خطرناك قرار ميدهد كه به تدريج در همة اندام
ريشه ميدوانند و انتظام گردش خون را مغشوش نموده و دستگاه هاضمه را از كار مياندازند،
و ممكن است به اثرات بدي مانند خفقان و كوري و كري و گنگي و ديوانگي و فلج عضوي
و گاهي به مرگ ناگهاني منتهي شوند .پس حد افراط و تفريط غضب مذموم و حد اعتدال آن
پسنديده است.
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گفتار 76
مالکيت بر غضب  -افراط در غضب از مهلكات و آفات عظيمه است .بزرگان فرمودهاند:
آن كشتي كه به گرداب افتاده و موجهاي عظيم اطراف آن را فراگرفته و بادهاي شديد ،آن را
به هر طرف ميافكند به نجات نزديكتر است از كسي كه شعلة غضبش به التهاب آمده باشد.
اخبار بسيار در مذمت غضب وارد شده است و از جمله حضرت رسول اكرم(ص)
فرمودند :غضب ايمان را فاسد ميگرداند چنان كه سركه عسل را فاسد ميكند ،و حضرت
صادق(ع) فرمودند :غضب كليد هر شر و بدي است .و باز از آن حضرت مروي است كه
غضب دل مرد دانا را هالك ميكند.
بزرگان فرمودهاند :كسي كه بر غضب خود مالك نيست ،بر عقل خود نيز مالك نتواند
بود .عجب اينست كه بعضي چنان توهّم كنند كه شدت غضب نشانة مردانگي است ،در
صورتي كه افعال شخص غضبناك مانند افعال اطفال و ديوانگان است نه افعال عقال .همچنان
كه مشاهده ميشود چون شدت غضب بر كسي مستولي شود حركات قبيحه و افعال ناشايست
مانند فحش و دشنام دادن و هرزه گويي و سخنهاي ركيك از او سر ميزند ،كه از عقال اين
افعال صادر نميگردد .پس چگونه اين افعال نشانة مردانگي و شجاعت تواند بود؟
حضرت رسول اكرم(ص) فرمايد :شجاع كسي است كه چون غضب بر او غالب شود
بتواند خود را نگاهدارد.
عالوه بر اين كه خود غضب از مهلكات عظيمه و از صفات زشت است ،لوازم و آثاري
چند نيز بر آن مترتب ميشود مانند دشنام دادن و اظهار عيوب مسلمين و شماتت ايشان و
فاش كردن سرّ ايشان كه همة اينها از اخالق رذيله و صفات مهلكه هستند كه از شخص عاقل
صادر نميشود  .از جمله لوازم غضب آنست كه بعد از تسكين شعلههاي آن ،آدمي پشيمان و
افسرده خاطر ميگردد.
غضب موجب دشمني دوستان و شماتت دشمنان و شادي ايشان و استهزاء افراد پست
و ناراحتي دل و تغيّر مزاج و بيماري تن ميگردد.
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طريق عالج غضب آنست كه سعي كند در ازالة اسبابي كه باعث هيجان غضب ميشود
مانند كبر و لجاج ،استهزاء ،حرص ،حب جاه و مال كه با وجود اينها ازالة غضب ممكن نيست.
پس بايد ابتدا اينها را از بين برد تا از بين بردن غضب سهل و آسان گردد ،و مالحظه كند
اخبار و آثاري را كه در مذمت غضب آمده ،و متذكر اخبار و احاديثي گردد كه در مدح و
ثواب نگاهداشتن خود از غضب وارد شده و نيز مالحظه كند فوايد ضد غضب را كه حلم
است.
هر فعلي كه از انسان صادر ميشود بايد ابتدا تفكر كند و خود را از صدور آثار غضب
محافظت نمايد ،و اجتناب نمايد از مصاحبت كساني كه قوة غضبيه ايشان غالب و از فضيلت
حلم خالي هستند و در صدد انتقام و تشفّي خشم خود ميباشند و اين را نشانة مردانگي
ميپندارند ،و مجالست كند با اهل علم و حلم و وقار و كساني كه مانند كوه پابرجا بوده و از
هر باد ضعيفي از جا در نميآيند.
انسان بايد متذكر شود كه غضب نيست مگر از بيماري دل و نقصان عقل ،كه باعث آن
ضعف نفس است نه شجاعت و قوت نفس ،و بايد ياد آورد كه قدرت خدا قويتر و باالتر
است از قدرت او بر ضعيفي كه غضب ميكند و قدرت او در جنب قوة قاهرة الهيه ،ضعيفتر
و ذليلتر است از آن ضعيف در جنب قدرت او .و نيز بايد متذكر شود كه باشد روزگار ،روزي
آن ضعيف را قوت دهد و كار او باال گيرد و از وي قويتر گردد و درصدد انتقام و مكافات
برآيد.
بايد تصور كرد كه در وقت غضب صورت او چه نوع متغير و اعضاي او متحرك و
مضطرب و كردارش از نظم طبيعي بيرون و گفتارش خالف قاعده و قانون است  .بايد بداند
كه هر حليم و بردباري غالب و قاهر و در نظر صاحب نظران ،عزيز و محترم است و هر
غضبناك مضطرب الحال مغلوب و در ديده مردم بيارزش ميگردد .حضرت رسول اكرم(ص)
فرموده است :كسي را كه غضب به او عارض شد ،اگر ايستاده باشد بنشيند و اگر نشسته باشد
بخوابد .وضو گرفتن و غسل كردن با آب سرد نيز براي تسكين آتش غضب مفيد ميباشند.
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حلم ـ ضد غضب ،حلم است و آن عبارتست از اطمينان نفس به طوري كه قوة غضب
به آساني آنرا حركت ندهد و سختيهاي روزگار به زودي آن را مضطرب نگرداند  .كظم غيظ
كه فرو بردن خشم و خود را در حالت غضب نگاهداشتن است ،اگرچه حلم نيست ليكن
ضديت با غضب دارد و حداقل نميگذارد آثار غضب ظهور كند .پس اين دو صفت شريفه
ضد غضبند و از اخالق حسنه و از صفات فاضلهاند.
اما حلم كه آن اشرف كماالت نفسانيه است بعد از علم ،بلكه علم بدون حلم اثري و
نفعي ندارد و درخت دانايي بيباغباني بردباري ثمري نميدهد .از اين جهت است كه هرجا
مدح علم شده حلم نيز با آن ذكر گرديده است .حضرت رسول اكرم(ص) عرض ميكند:
خدايا مرا به سبب علم بي نياز كن و به صفت حلم زينت ده.
باز آن حضرت فرمود :صفت حلم طريقة انبياء است و نيز فرمود :طلب كنيد مرتبة بلند
را در نزد خدا .عرض كردند به چه چيز حاصل ميشود؟ فرمود هر كه دوستي ترا قطع كند با
او پيوند كن  ،و هركه از نيكي خود ترا محروم سازد با او نيكي و احسان كن ،و هر كه به
ناداني با تو رفتار كند در برابرش حلم بورز .و نيز فرمود :سه چيز است كه هركسي يكي از
آنها را نداشته باشد هيچ عمل او فايده ندهد:
اول  -تقوايي كه او را از معاصي بازدارد.
دوم  -حلمي كه با آن زبان سفها را كوتاه سازد.
سوم -خلق نيك كه با آن در ميان مردم زندگي كند.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمودند :خداوند متعال هرگز كسي را به جهالت و ناداني
عزيز نكرد و كسي را با علم و حلم ذليل نگردانيد .و از حضرت صادق(ع) مروي است كه:
حلم براي نصرت و ياوري انسان كافي است.
اما كظم غيظ اگرچه در فضيلت و شرافت به درجة حلم نميرسد ،اما چون كسي به آن
مداومت كند عادت شده و حلم از براي او حاصل ميشود .حضرت پيامبر اكرم(ص) فرمودند:

علم به تعلم حاصل شود و حلم به تحلم كه كظم غيظ است و خداوند متعال در قرآن كريم مدح
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كساني فرموده كه خشم خود را فروميبرند و آيات و اخبار بسيار در فضيلت و زيادي اجر و
ثواب حلم وارد شده است.
انتقام جويي ـ صفت ديگر درصدد انتقام بودن است يعني چون كسي او را بدي كرد او
نيز درصدد بدي كردن به مثل آنچه ديده يا باالتر از آن باشد كه شرعًا حرام شده است ،مانند
مكافات غيبت به غيبت ،و فحش به فحش ،و تهمت به تهمت كه همه اينها از افعال محرّمه
بوده و شكي در حرمت آنها نيست .پيامبر اسالم(ص) فرمودند :اگر كسي ترا سرزنش كند به

عيبي كه در تو هست تو سرزنش مكن او را به آنچه در او هست.
پس بر انسان با ايمان الزم است كه اگر از كسي به او ظلمي رسيد چنان كه از شريعت
مقدسه به آن جزايي و انتقامي مقرر شده ،به آن اكتفا كند و اگر جزايي مقرر نشده پاي خويش
از دايره شرع بيرون ننهد.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمودند :مردمان از لحاظ غضب چند طبقهاند :بعضي دير به
غضب ميآيند و زود برميگردند ،و برخي زود به غضب ميآيند و زود برميگردند ،و طايفهاي
زود به غضب ميآيند و دير برميگردند ،و كساني هستند كه دير به غضب ميآيند و دير
برميگردند  .در ميان اين طوايف بهترين ايشان كساني هستند كه دير به غضب ميآيند و زود
خشنود ميگردند ،و بدترين ايشان كساني هستند كه زود به غضب ميآيند و دير راضي
ميشوند.
عالج ترك انتقام آنست كه انسان تأمل كند در بدي عاقبت آن در دنيا و آخرت و بعد از
آن تأمل كند در فوايد ضد انتقام ،كه عفو است.
آيات و اخبار بسيار در مدح و حسن عفو كردن وارد شده است .خداوند متعال در قرآن
كريم ميفرمايد «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»  :عفو را پيشة خود ساز و به نيكي
امر كن و از افراد نادان روي برگردان و باز ميفرمايد «وَلَْيعْفُوا وَلَْيصْفَحُوا َألَا تُحِبُّونَ أَن َيغْفِرَ اللَّهُ

لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» :بايد عفو كنند و درگذرند ،آيا دوست نميداريد كه خداوند شما را
بيامرزد؟ پس شما هم از ديگران درگذريد و خداوند آمرزنده مهربان است  .و نيز ميفرمايد
«وَ اَنْ تَعْفُوا َاقْرَبُ لِلتَّقْوى» :و اگر عفو كنيد به پرهيزكاري نزديكتر است .
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درشت خويي و خشونت ـ يكي از صفات رذيله ،غلظت و درشتي است در گفتار و
كردار كه سبب نفرت مردمان از آدمي ميگردد و منجر به اختالل امور زندگي ميشود  .از اين
جهت است كه خداوند عالم در مقام مهرباني و ارشاد به پيغمبر خود(ص) ميفرمايد« :وَلَوْ

كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ» :و اگر درشتخو و سخت دل بودي از اطرافت پراكنده
ميشدند .و از بعضي اخبار مستفاد ميگردد كه غلظت و درشتخويي سبب سلب ايمان ميشود.
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.
نرم خويي و مدارا ـ رفق از صفات مؤمنين و اخالق نيكان است .از اين جهت است كه
سيد رسل(ص) فرمودند :اگر رفق چيزي بود كه ديده ميشد هر آينه نيكوتر از آن چيزي
نميديدي  .و باز ميفرمايد :رفق و نرمي را به هيچ جا نگذاشتند مگر اين كه آنجا را زينت
داد و از هيچ جا برنداشتند مگر اين كه آنجا را معيوب گردانيد  .و نيز ميفرمايد :خدا مهربان
و صاحب رفق است و دوست ميدارد كسي را كه چنين باشد  .و از آن حضرت مروي است
كه :رفق و نرمي مبارك ،و درشتي شوم است .و نيز از آن جناب مروي است كه :هر كه را
رفق و نرمي دادند خير دنيا و آخرت را به او دادند و هر كه را از رفق و نرمي محروم ساختند
از خير دنيا و آخرت محرومش كردند .حضرت كاظم(ع) ميفرمايد :نصف عيش و زندگي
آدمي رفق و نرمي است.
اين مطلب به تجربه رسيده و مكرر مالحظه شده است اموري كه به رفق و مدارا ساخته
ميشود ،هرگز به خشونت و درشتي انجام نمييابد  .مدارا هم نزديك به رفق است و آن هم
عبارتست از اين كه ناگواري از كسي به آدميرسد و او متحمل شود و به روي خود نياورد و
اين از جمله صفاتي است كه آدمي را در دنيا و آخرت به مراتب بلند و درجات ارجمند
ميرساند.
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كج خلقي ـ صفت ديگر از صفات رذيله ،كج خلقي است و اين هم نزديك به غلظت و
درشتي است ،و ظاهر آنست كه غلظت و درشتي از ثمرات كج خلقي ميباشد  .اين صفت از
نتايج قوة غضبيه است و از جمله صفاتي است كه انسان را از خدا و خلق دور ميكند و از
نظر مردم ميافكند و طبعها را از او متنفر ميگرداند .هيچ انسان كج خلقي لحظهاي از حزن و
الم و اندوه و غم خالي نيست.
طريقة معالجة كج خلقي آنست كه انسان مفاسد دنيويه و اخروية آن را متذكر شود و
مالحظه كند كه اين صفت چگونه او را از خدا و خلق دور ميسازد ،و مهيا گردد كه اين
صفت را از خود دور كرده و چندان به حسن خلق گرايد كه اين صفت شريفه خوي ثابت او
گردد.
حسن خلق ـ حسن خلق از جمله بهترين صفات و عاليترين ملكات اخالقي است و
عقل و نقل بر حسن آن گواهي ميدهند .پيامبر خدا(ص) فرمودند :اگر امكان آن را نداريد كه
به اموال خويش ،مردم را وسعت دهيد با ايشان به گشاده رويي مالقات كنيد .به آن جناب
عرض كردند كه افضل مؤمنين كدام است؟ فرمودند :هركدام كه خوش خلقتر است  .و باز
فرمودند :محبوبترين مردم پيش من و نزديكترين ايشان در روز قيامت به من خوش خلق ترين
ايشان است .و نيز فرمودند :حسن خلق گناه را ميگدازد چنان كه خورشيد يخ را ميگدازد.
خداوند متعال هيچ پيغمبري را برنيانگيخت مگر اين كه حسن خلق در او كامل بود.
حسن خلق افضل صفات پيغمبران و اشرف اخالق برگزيدگان است .سرور پيغمبران(ص) در
اين صفات به غايت رسيده و عالي ترين درجة آن را دارا بودند .به اين جهت خداوند عالم به
جهت اظهار نعمت خود از براي حبيب خويش در مقام مدح و ثناي او ميفرمايد «وَ إِنَّک لَعَلي
خُلُق عَظِيم» :راستي كه تو داراي اخالق عظيمي هستي.
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عداوت و دشمني ـ صفتي از صفات رذيله عداوت و دشمني است ،و هركه دشمني
ديگري را در دل دارد ،يا آن را پنهان ميكند و انتظار زمان فرصت را ميكشد ،يا عالنيه و
آشكار در صدد آزار آن شخص برميآيد.
قسم اول را حقد و كينه گويند و قسم دوم را عداوت نامند كه از ثمرات قسم اول است،
زيرا كه چون كينه قوت گرفت خزانة دل از محافظت آن عاجز شده و پرده از روي كار
برميدارد.
قسم اول از ثمرات غضب است زيرا كه چون كسي به ديگري خشم گيرد ممكن است
به جهت عجز از انتقام يا مصلحت ديگر ،اظهار غضب نكند و خشم خود را فرو برد و بدين
طريق كينه حاصل شود .مؤمن كينهور نميشود و بايد دانست كه حقد و عداوت هر دو از
صفات مهلكه و از اخالق رذيله است.
غالب اوقات از عداوت و دشمني ،صفات مهلكة ديگر متولد ميگردد مانند :حسد ،غيبت،
دروغ ،بهتان ،شماتت ،اظهار عيب ،استهزاء ،و امثال اينها كه همه از اعمال محرّمهاند و دين و
دنياي آدمي را فاسد ميكنند .و اگر به فرض هيچ يك از اينها حاصل نشود ،تنها خود بغض و
عداوت از امراضي است كه نفس قدسي را بيمار ميسازد و روح از آن متألم و در آزار است.
اين صفت آدمي را از بساط قرب الهي دور و از مجالست و مصاحبت ساكنان عالم باال مهجور
ميگرداند.
بغض و عداوت صاحب خود را منع ميكند از آنچه شيوة اهل ايمان و روش اخيار و
نيكان است ،از فروتني و مهرباني و مرافقت و همنشيني نسبت به كسي كه با او دشمني دارد،
و خود را از اعانت و برآوردن نيازهاي او باز ميدارد .هريك از اينها درجهاي از ايمان را
ضعيف ميكند و پردهاي ميان او و باريافتگان بزم تقرب ميشود ،از اين جهت است كه اخبار
و آثار بسيار در مذمت عداوت و دشمني وارد شده است .حضرت صادق(ع) ميفرمايد :هر
كه تخم عداوت بكارد همان را ميدرود كه كشته است.
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طريقة معالجة اين صفت آن است كه انسان تأمل كند در اين كه عداوت و دشمني
شجرهاي است كه به غير از اندوه و الم در دنيا ثمري ندارد .پيالهاي است كه بجز زهر جانگزا
به كام صاحب خود چيزي نميريزد ،و آتشي است كه به جز دود كدورت از آن برنخيزد .چه
بسا عزتها كه بنيادش به تيشة عداوت بركنده شده است.
غالب آنست كه مطلقًا از عداوت و دشمني ضرري نسبت به كسي كه با او دشمني دارد
نميرسد ،ولي عاقبت اين صفت خود انسان را به عذاب اليم ميرساند.
صاحب اين رذيلت چون در اين امور تأمل كرد و متنبه گرديد كه هيچ عاقلي خود را در
حالتي باقي نميدارد كه مضراتش به او عايد و دشمنش از آن بهرهمند گردد ،پس بكوشد كه
نسبت به كسي كه با او دشمني دارد رفتار دوستانه و گفتار مشفقانه بعمل آورد و سعي نمايد
در برآوردن نيازهاي او ،و در مجامع نيكيهاي او را اظهار كند بلكه نسبت به او بيش از ديگران
نيكي و احسان نمايد ،تا بدين طريق به نفس خود گوشمالي داده و بر شيطان غالب گردد.
عُجب يا خودپسندي ـ يكي از صفات متعلق به قوة غضبيه عُجب است و آن عبارتست
از اين كه كسي خود را بزرگ شمارد به جهت كمالي كه در خود بيند خواه آن في الواقع
كمال باشد يا نه .و نيز فرموده اند عجب آنست كه كسي صفتي يا نعمتي داشته باشد و آن را
بزرگ شمارد و از منعم آن غافل شود .پس كسي كه نعمتي يا صفتي را دارا شود و بداند كه
آن نعمت و صفت را خداوند متعال به لطف خويش به او كرامت فرموده نه از جهت استحقاقي
كه اين شخص دارد ،عجب نخواهد بود.
طريقة معالجة عجب آنست كه انسان پروردگار خود را بشناسد و بداند كه عظمت و
كمال و عزت و جالل ،فقط سزاوار او است و درك كند كه در پيشگاه خدوند از هر ذليلي
ذليلتر و از هر قليلي قليلتر است ،و چيزي به غير از ذلت و مسكنت و خاكساري درخور او
نيست .پس او را با عجب چه كار؟ وجود و كمال و آثار و افعال همه از خدا است و كماالت
همه انسانها از كماالت بي نهايت اوست كه طوق بندگي بر گردن همگان انداخته  .اگر كسي
را بصيرتي باشد اين آيات مقدس از قرآن كريم او را از خواب عجب بيدار ميكنند «قُتِلَ الْإِنسَانُ

مَآ أَكْفَرَهُ مِنْ أَى شَىْء خَلَقَهُ مِن نُّطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ» :
مرگ بر انسان غافل چه چيز او را وادار به كفر كرد؟ آيا نميانديشد كه خدا از چه چيزي او
را آفريد؟ از نطفهاي آفريد ،و همه چيـز او را به اندازه قرار داد و راه را بر او همـوار ساخت
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سپس جان او را گرفت و در خاكش كرد .سپس هر وقت بخواهد او را برميانگيزد.
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درماندگيهاي بشر -انسان در نهانگاه عدم بود و خداوند متعال او را از پست ترين
چيزها كه نطفه باشد خلق فرمود و سپس او را در پايان عمرش ميرانيد .پس ابتداي او عدم و
ماده خلقتش از آبي پست و بيمقدار است و انسان در اين ميان موجودي ضعيف و ناتوان.
حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) ميفرمايدَ « :ما لِابْنِ آدَمَ وَالْفَخْرُ اَوَّلَهُ ُنطْفَةٌ وَآخِرُهُ جيفَةٌ اليَرْزُقُ

نَفْسَهُ وَاليَدَْفعُ حَتْفَهُ» انسان را با فخر و مباهات چه مناسبت است؟! كه آغاز خلقتش نطفه و
پايان عمرش الشهاي بدبو و گنديده است .روزيِ خود را مستقالً نميتواند بدست آورد و
مرگ را نميتواند از خود دفع كند.
گرسنگي و تشنگي و ادامة صحت براي انسان اختياري نيست .گاهي ميخواهد چيزي
را بداند ولي نميتواند و زماني اراده ميكند كه مطلبي را به خاطر سپارد ولي فراموش ميكند
و زماني هم ميخواهد مصيبتي را فراموش كند و ميسر نميشود.
به غذايي كه كشندة او است حريص است و دوايي كه باعث حيات اوست در كامش
ناگوار است .هر ساعتي حادثهاي در كمين اوست و هر لحظهاي آفتي در انتظار .انساني با اين
اوصاف چگونه به خود ميبالد و عجب ميورزد؟!
انديشيدن در موارد مذكور فوق عالج اجمالي عجب است ،ولي عالج تفصيلي آن چنان
است كه انسان در عوامل و ريشههاي عجب تفكر كند و پس از ريشهيابي به چارة آنها اقدام
نمايد.
عوامل زير ممكن است ريشه و منشأ عجب گردند:
علم و معرفت ،عبادت و اطاعت خدا ،تقوي و ورع ،حسب و نسب ،جاه و جالل ،اقتدار
و تسلط و بسياري اعوان و انصار ،زيركي و فهم و ذكاء و ...
و اينك بطور مختصر دربارة اين عوامل بحث ميكنيم:
عُجب به علم ـ علم حقيقي آنست كه انسان را به خويشتن آشنا كند و بر خطرها و
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
علمي وي را به قصور خويش معترف ميسازد.
دانشي كه انسان را متنبه نسازد در حقيقت علم نيست بلكه از صناعات است ،و يا علمي
است كه پيش از آن كه قلب پاك شود و از رذائل اخالقي بركنار گردد در آن وارد شده و
نتيجة معكوس داده است ،و از تعليم بدون تزكيه نتيجهاي جز اين نميتوان انتظار داشت.
علم همچو باراني است كه در نهايت صفا و خوشگواري از آسمان فرود آيد و درختان
و گياهان را سيراب سازد .درختي كه طبيعت آن شيرين است ميوه شيرين ميدهد و درختي
كه سرشت تلخ دارد بار تلخ ميآورد .علم هنگامي كه بر زمين دل فرود ميآيد ،دل ناپاك
تاريكتر ميگردد و صاحبان چنين دلهايي مردم را به نيكي امر ميكنند و خود را از آن معاف
ميدارند!
چنان كه در قرآن مجيد آمده است «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِر وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
َأفَالَ تَعْقِلُونَ»  :آيا مردم را به نيكي فرمان ميدهيد و خود را فراموش ميكنيد و از عمل كردن
به آن معاف ميداريد در حالي كه شما كتاب آسماني را ميخوانيد ،آيا در حال خودتان و
عاقبت آن تعقل و انديشه نميكنيد؟!
اگر علم بر قلب پاكي فرود آيد آن را پاكتر و صفاي آن را افزونتر ميگرداند.
ثمرة علم آنست كه انسان بداند صاحب صفت عجب را خدا دوست نميدارد ،بلكه در
پيشگاه با عظمتش اظهار ذلت و حقارت و شكستگي محبوبتر است .در احاديث قدسيه وارد
شده است كه خداوند فرمود :اي انسان تا زماني كه خود را بيمقدار ميداني در نزد ما قدر و

مرتبهاي داري و چون از براي خود قدر و مقامي تصور كني ،در پيش ما ارزشي نداري .و نيز
فرموده است :خود را خرد و كوچك شماريد تا من مقام و مرتبه شما را بلند گردانم» .پس
سزاوار است كه عالم ،خود را چنان بيند كه پروردگارش ميخواهد.
دانشمندي كه مردم را به فروتني و تواضع ميخواند و از عجب و تكبر باز ميدارد و در
عين حال خود به عجب و تكبر مبتال است ،منافق ميباشد و از جمله كساني است كه به علم
خود عمل نكردهاند.
نعمت و عزت دنيا در نظر علماي رباني خوار و بيمقدار است و خوف خدا در
تاريكيهاي شب آنان را از خواب برميانگيزد و به عبادت واميدارد .اينان از بالي خدا گله
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و شكايت نميكنند و فكر و ذكرشان فقط يكي است و جز الف قامت يار ،در لوح دل چيزي
ندارند.
سزاوار است كه انسان دانشمند در گفتار و كردار خويش تأمل كند و پيوسته گوش به
فرمان خدا و مجري اوامر او باشد و در اين انديشه كند كه از وي چه خواستهاند؟ و اكنون در
چه حال است؟ و عاقبت كارش به كجا ميانجامد؟ عالمي با اين صفات و چنين حاالت ممكن
است از كبر و عجب بركنار ماند ولي در هيچ حالي از استمداد معنوي از درگاه خدا نبايد
غفلت كند.
عُجب به عبادت ـ بايد توجه داشت كه مقصود از پرستش اظهار ذلت و مسكنت است
در پيشگاه خدا ،و مقصود نهايي اين كه حقيقت بندگي آشكار گردد ،لذا اگر خود عبادت
وسيله عجب و به خود باليدن گردد نتيجه معكوس داده است و عبادت باطل شده است.
عبادت شرايط بسيار دارد كه هركدام در قبول و يا كمال آن مؤثر است و بجاي آوردن
همة آنها كار آساني نيست.
انسان پرستشگر پيوسته بايد احتمال دهد كه عبادت او ناقص است و قابليت پيشگاه الهي
را ندارد ،و اگر چنان پندارد كه عبادتش كامل است معلوم ميشود كه در نهايت غفلت و
جهالت بسر ميبرد.
عالوه بر آنچه گفتيم بايد صاحب عبادت درباره عاقبت خود بينديشد و كيست كه مطمئن
باشد كه عاقبت به خير خواهد شد و از سوء خاتمه در امان خواهد ماند؟ در حالي كه اين
انديشه ،بزرگان سير و سلوك را ميلرزاند و ماية اضطراب راهروان راه حق ميگردد و با چنين
حاالتي است كه ممكن است انسان مؤمن از عجب به عبادت بركنار ماند.
عُجب به تقوي و ورع ـ اگر كسي به كماالت نفساني از قبيل سخاوت و شجاعت و ...
و مخصوصًا تقوي و پرهيزكاري عجب ورزد ،بايد به خاطر آورد كه اين صفات هنگامي نافع
و ماية نجاتند كه عجبي نسبت به آنها در ميان نباشد ،زيرا عجب آنها را بينتيجه ميسازد .پس
شخص عاقل چگونه به حالتي درآيد كه فضائل اخالقي را عقيم گرداند؟ و نيز بايد توجه كرد
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
حاصل شده است و بخشندة آن كيست؟ اگر متوجه شد كه همه از جانب خدا است پس
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عجب موردي نخواهد داشت ،زيرا خدا اكثر مواهب را بدون شايستگي قبلي و بطور ابتدايي
كرامت فرموده است  .و اگر چنان پندارد كه اين نعمتها از خود او است ،پس معلوم ميشود
كه در درياي جهالت فرو رفته است كه رهايي از آن بسيار دشوار است.
عُجب به حسب و نسب ـ اگر كسي به اين درد مبتال گرديد بايد به چند چيز توجه كند:
 بداند كه بر كمال و فضائل ديگران عجب ورزيدن از بيخردي است ،زيرا از فضلديگران وي را حاصلي نخواهد بود.

 اگر پيشينيان وي از مكارم اخالق برخوردار بودهاند يقينًا فضيلت فروتني نيز داشتهاند ،و اگر اخالق آنان پسنديده بوده بايد از آن تبعيت كرد و به جاي عجب به آنها ،اقتدا به آنها

را شعار خود ساخت.

 اگر عجب به نسب حاصل شود بايد به حسب و نسب حقيقي توجه كرد ،آنجا كهخدا ميفرمايد «وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانَِ مِنْ طِين ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَة مِنْ ماء مَهِين»  :آفرينش انسان
را از گل آغاز فرمود سپس نسل و فرزندان او را از خالصهاي از آب بيمقدار قرار داد.
بطور خالصه ضد صفت عجب به هر علتي و از هر ريشهاي باشد ،تواضع و شكسته
نفسي است و انسان متواضع در حقيقت به مقام عالي انسانيت رسيده است ،كه در بازار حقيقت
شكسته دلي ميخرند و به متكبران و خودپسندان وقعي نمينهند.
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عُجب به مال ـ اما عجب به مال ،پس عالج آن اينست كه آفات مال را به نظر آورد و
تأمل كند در اين كه مال هميشه در معرض زوال و فنا است و عاري از دوام و بقا ،و عالوه بر
اين مالحظه كند اخباري را كه در مذمت مال و حقارت مالداران رسيده است .چگونه عاقل
ديندار به مال شاد و خوشحال ميگردد و به آن عجب ميكند ،در صورتي كه در حالل آن
پستي مرتبه در روز قيامت و طول حساب ،و در حرام آن مؤاخذه و عقاب است؟!
عُجب به قدرت ـ اما عجب به قوت و قدرت خويش ،پس عالجش اينست كه به ياد
آورد امراض و آالمي را كه خداوند متعال بر بدن آدمي مسلط ميگرداند و تأمل كند در اين
كه چگونه تب شبي قوت او را ضعيف و بدنش را نحيف و الغر ميكند ،و اگر گوشهاي از
بدنش به درد آيد از هر عاجزي عاجزتر و از هر ذليلي ذليل تر ميشود ،و اگر غباري به
چشمش رسد از ديدن محروم ميگردد ،و اگر مگسي از او چيزي بربايد نتواند استرداد كند.
پس بيخرد كسي كه به قوت و قدرت خود بنازد.
عُجب به جاه و مقام ـ اما عجب به جاه و منصب و حكومت و امارت و كثرت اعوان و
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
سرابي ميبيند كه تشنگان باديه را ميفريبد .به يك چشم برهم زدن بايد ترك آن جاه و منصب
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.
اين اعوان و انصار و قبيله و خويشان در دنيا نيز تا خواهش ايشان را بعمل ميآورد دور
او جمعند و گرد او ميگردند ،و آن بيچارة مسكين بايد خود را به مهالك اندازد و دين و
دنياي خود را در بازد و خود را در كوه و دريا و بيابان و صحرا سرگردان سازد تا ايشان متفرق
نشده و بر جادة اطاعت وي مستقيم باشند و در حوادث ،او را اعانت و ياري كنند .اگر سالهاي
بسيار نعمت فراوان دهد و خواستههاي ايشان را فراهم سازد ،چون يك روز در يك خواهش

222

گفتار81

ايشان مسامحه كند سر از فرمان او ميپيچند و كمر دشمني او را بر ميان ميبندند و در محافل
و مجامع ،او را به بدي ياد ميكنند.
عُجب به عقل و زيركي ـ اما عجب به عقل و زيركي خود ،پس اين عالمت بيخردي
است زيرا عاقل هرگز گِرد عجب نگردد بلكه عقل خود را حقير شمارد ،و اگر در مكاني تدبير
صوابي از او ظاهر شود آن را از خداوند دانسته و شكر آن را بجا آرد .عجب به رأي خويش
بدترين اقسام عجب است ،گمراهي و ضاللت اهل بدعت و ضالل و طوايفي كه آراء باطله و
مذاهب فاسده اختيار كردهاند به سبب عجب است!! «فَتَقَطعُوا أَمْرَهُم بَْينهُمْ زُبُرًا کلُّ حِزْبِ بِمَا

لَدَيهِمْ فَرِحُونَ»  :پس آنان امر خود را قطعه قطعه كردند و هر گروهي به آنچه در پيش خود
دارد شاد است» .
عالج اين نوع مرض از عالج ساير امراض روحي صعبتر است ،زيرا كه صاحب عجب
از خطاي خود غافل و به اشتباه خود جاهل است و اال آنرا اختيار نميكرد و كسي كه خود را
مريض نميداند چگونه درصدد معالجه خويش برميآيد؟ چون عجب به رأي خود دارد حرف
كسي را نيز گوش نميكند بلكه ايشان را در محل تهمت ميدارد ،و نادان و يا مغرض
ميشمارد.
فيالجمله عالج اين مرض آنست كه آدمي به عقل خود مطمئن و مغرور نشود و هميشه
بكوشد تا بر صحت رأي خود حجتي قاطع از عقل و شرع داشته باشد و باز هم از خطا و
اشتباه ايمن نخواهد بود.
صواب و صالح آنست كه مردم كم ظرفيت ،افكار باطله و مذاهب فاسده را مطالعه نكنند
و در بحث و مطالعه آنها فرو نروند و دست از متابعت خانوادة وحي و رسالت برندارند.
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كبر ـ كبر نيز مانند عجب از صفات رذيله است و آن عبارتست از حالتي كه آدمي خود
را باالتر از ديگري بداند و اعتقاد برتري خود را از غير داشته باشد  .فرق ميان عجب و كبر
آنست كه متكبر خود را باالتر از غير داند و مرتبه خود را بيشتر شمارد ،ولي در عجب پاي
غير در ميان نيست بلكه او به خود ميبالد و از خود شاد شود و به جهت صفتي ،خود را
شخصي بزرگ شمارد.
كبر صفتي است در نفس و باطن آدمي ،و از براي آن آثار چندي است و اظهار آن آثار
را تكبّر گويند مانند مضايقه كردن از همنشيني ديگران و امتناع از نشستن در پهلوي او ،و
انتظار سالم كردن ،و در راه رفتن پيش افتادن و تقدم بر او در نشستن و به استحقار با او تكلم
كردن و پند و موعظه او را بيارزش دانستن و امثال اينها.
صفت كبر از بزرگترين صفات رذيله است ،آفت آن بسيار و مضراتش بيشمار است .چه
بسياري از عوام و خواص كه به سبب اين مرض به هالكت رسيدهاند و بسي از بزرگان و
نوادر ايام كه به سبب اين صفت به بدبختي گرفتار گشتهاند.
كبر حجابي است كه آدمي را از رسيدن به مرتبة درك فيوضات محروم ميسازد و
بزرگترين پردهاي است كه انسان را از مشاهدة جمال سعادات بينصيب مينمايد .خداوند
متعال ميفرمايد« :كَذلِكَ يَ ْطبَعُ اللّهُ عَلى كُلّ قَلْبِ مُتَ َكبّر جَبّار» :اين چنين مُهر ميزند خداوند بر
قلب هر متكبر زورگو  .و نيز ميفرمايد «إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ»  :خداوند متكبران و افراد
سركش را دوست نميدارد .و همچنين ميفرمايد «فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيَها فَلَبِئْسَ مَثْوَى

الْمُتَ َكبِّرينَ»  :پس از درهاي دوزخ داخل شويد كه هميشه در آن خواهيد ماند ،پس چه بد است
جايگاه متكبران.
پس آدمي بايد خود را به ضد اين صفت كه تواضع است وا دارد و مداومت كند بر اعمال
و اخالق متواضعين  ،تا تواضع خوي ثابت او گردد و ريشة شجرة كبر از مزرع دلش بركنده
شود .خداوند متعال بهترين مخلوق خود را به تواضع و فروتني امر ميفرمايد «وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ

لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْ ِمنِينَ»  :بال خود را فرود آر و تواضع كن براي مؤمناني كه پيرو تو هستند.
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كبر آفتي است كه گلهاي آمال آدمي را پژمرده ميسازد و ريشة جهد و كوشش را
ميخشكاند .كبر هرجا و در هر لباسي كه باشد چه در چهره و اندام ،و چه در حركات و رفتار
و معاشرت  ،زشت و ناپسند است .كبر با عقل و دانش سازگار نيست و آن دو با هم در يك
قلب نميگنجند.
مرد حقيقي در اظهار حقيقت باطني ،خود را به زحمت دفاع نمياندازد زيرا حقيقت باطني
نيازي به مدافع ندارد ،بلكه كساني كه به حقيقت رسيدهاند از آن دم نزدهاند و راز آن را پوشانيدهاند؛
تنها از روزنة اخالق و رفتار و شخصيت ايشان است كه ميتوان گوشهاي از پرتو تابناك حقيقت
يابي را مشاهده كرد.
كبر حسنات آدمي را نقش بر آب ميكند ،ليكن نقش اخالق و رفتار ثابت بزرگان كه
عاري از كبر ميباشند به هيچ حادثه و ناماليمي از متن زندگيشان محو و نابود نميگردد.
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اقسام تکبر ـ تكبر بر سه قسم است:
اول  -آن كه تكبر بر خدا كند همچنان كه نمرود و فرعون كردند و اين بدترين اقسام
تكبر است و سببش جهل محض و طغيان است  .خداوند متعال به اين قسم تكبر اشاره فرموده
«إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»  :راستي آنان كه از بندگي من امتناع
نموده استكبار ميورزند در حال خواري داخل دوزخ ميشوند.
دوم  -آن كه تكبر به پيغمبران خدا كند و خود را باالتر از آنان داند كه به اطاعت و انقياد
ايشان تن در دهد ،مانند ابوجهل و امثال او ،و ايشان كساني بودند كه ميگفتند «اَهـؤُالء مَنَّ اللُ
عََليْهِمْ مِنْ بَيْنِنا»  :آيا اينان پيامبران هستند كه خداوند از بين قوم ،آنان را به رسالت برگزيده و
بر آنان اين منت را نهاده است؟ و درآية ديگر خداوند متعال ميفرمايد «قَالُوا مَا أَنْتُمْ ِإلَّا بَشَرٌ

مِْثلُنَا»  :گفتند شما نيستيد مگر بشري مانند ما پس هيچگونه مزيتي بر ما نداريد.
سوم  -آن كه تكبر بر بندگان خدا كند و خود را باالتر از ايشان بيند و ايشان را در جنب
خود پست و حقير شمارد .اگرچه اين قسم تكبر در زشتي كمتر از قسم اول و دوم است ،ولي
اين صفت نيز از مهلكات است و بسا باشد كه منجر به مخالفت خدا شود ،چون عظمت و
برتري و تكبر مختص ذات اقدس الهي است و هر بندهاي كه تكبر كند ،در صفتي از صفات
خدا ،با او به منازعه پرداخته است.
از براي تكبر سه درجه است:
درجه اول  -آن كه اين صفت زشت در دل او مستقر شود و خود را از ديگران باالتر
داند و تكبر خود را در گفتار و كردار خويش ظاهر سازد .اين درجه از بدترين درجات كبر
است ،زيرا درخت كبر در دل صاحبش ريشه دوانيده و شاخ و برگش اعضاء و جوارح او را
فرا گرفته است.
درجه دوم  -آن كه تكبر در دل او باشد و كردار متكبرين نيز از او ظاهر شود و ليكن بر
زبان نياورد.
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درجه سوم  -آن كه در دل خود را باالتر داند ليكن در كردار و گفتار ظاهر نسازد بلكه
نهايت سعي در تواضع و فروتني كند .چنين شخصي شاخ و برگ درخت كبر را قطع كرده
است ولي ريشة آن در دل او هست و اگر درصدد قلع و قمع آن ريشه برآيد و سعي كند
ميتواند از آن خالص گردد.
كسي كه به اين مرض مبتال شده بايد درصدد عالج آن برآيد و عالجش مانند عالج
عجب است .چون كبر متضمن صفت عجب نيز هست ،از معالجات مخصوصة آن اينست كه
اخبار و احاديثي را كه در مذمت تكبر رسيده به نظر آورد و آنچه در مدح ضد آن كه تواضع
است وارد شده مالحظه كند  .بداند كه حكم به برتري خود از غايت جهل است و تواند بود
كه طرف مقابل صاحب صفت كريمهاي باشد كه در نزد خدا مقام او باالتر است كه متكبر از
آن آگاه نيست .پس چگونه اهل بصيرت خود را بر ديگران ترجيح ميدهند با وجود اين كه
ميزان ارزش هر كاري با خاتمه آن است و خاتمه كسي را غير از خدا نميداند.
تواضع ـ تواضع و فروتني نه اينست كه آدمي نهايت ذلت و انكسار بعمل آورد و از براي
خود در هر چيز مزيتي نسبت به ديگري نبيند ،بلكه تواضع آنست كه في الواقع خود را بهتر و در

نزد خدا مقربتر از ديگري نداند .چنان كه ذكر شد مالك امر ،خاتمة آن است و غير از خدا
كسي به خاتمة ديگري عالم نتواند بود.
اما دشمني و غضب به جهت كفر و فسق ضرري ندارد و منافاتي با تواضع نخواهد
داشت .پس خشم و غضب از براي خدا ،از جهت معصيتي كه از طرف مقابل صادر شده
مانعي ندارد زيرا كه خشم او از براي خدا است نه از براي خويش.
بايد كه آدميفريب نفس و شيطان را نخورد ،و به اين زودي خود را صاحب خوي
تواضع و خالي از كبر نداند  .بايد خود را در معرض آزمايش بياورد زيرا بسيار ميشود كه
انسان ادعاي خالي بودن از كبر ميكند ،چون وقت امتحان رسد معلوم شود كه اين مرض در
اعماق نفس پنهان است كه صاحب آن فريب نفس اماره را خورده و به همين جهت از معالجه
و مجاهده دست كشيده است.
آنچه در مدح تواضع مذكور شد نسبت به كساني است كه متواضع باشند ،و تواضع بر
متكبرين نهايت پستي و ذلت است كه سبب گمراهي و زيادتي كبر آنان ميشود ،و بسا باشدكه
اگر به آنان تواضع نكنند و تكبر نمايند متنبه گردند و ترك تكبر نمايند .حضرت رسول
اكرم(ص) فرمودند :چون به متكبرين رسيديد تكبر كنيد كه اين ،سبب مذلت و حقارت ايشان
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است .ليكن چون به متواضعين امت من رسيديد به ايشان تواضع كنيد .و نيز فرمودند :هيچ
كس تواضع نكرد مگر اين كه خداوند متعال مرتبه او را بلند گردانيد.
اعراض از تكبر و تمايل به تواضع بدون تفكر در مضرات كبر و منافع تواضع ممكن
نيست .
بايد دانست كه تراوشهاي فكري بسان نوزادان روحي است كه مانند نوزادان جسمي
نيازمند تربيت و تقويتند .اين نوزادان روحي در نشو و نما و تقويت خود لوازم و وسايلي
ميخواهند كه بي شباهت به وسايل تربيت كودكان نيست .همچنان كه كودك روز به روز و
سال به سال كه بزرگ ميشود و نشو و نما مييابد به وسايل و دستورهاي جديدتر و كاملتري
احتياج دارد ،همچنين نوزادان روحي يا تراوشهاي فكري در نشو و نما و تقويت به وسايل و
دستورهاي جديدتري نيازمندند تا به هدف برسند ،و اين نوزادان هستند كه در آينده كسان
خانواده روحي انسان را تشكيل ميدهند .اگرچه وضع زندگي اين افراد در ظاهر به دست
كسي است كه قلب و روح از آن او است ،ولي در حقيقت وضع زندگي هر كسي به دست
اين هيئت اجتماعي روحي ميباشد .پس اخالق و رفتار ،صفات و عادات و گفتار و كردار
هر كسي بسته به چگونگي وضع زندگي همة نوزادان است كه كم كم بزرگ ميشوند و
خانوادة روحي انسان را پديد ميآورند .پس نهايت درجة دقت درباره پديد آمدن نوزادان
اخالقي و تقويت جنبههاي مثبت و دفع جنبههاي منفي الزم است تا راه سعادت معنوي براي
انسان هموار گردد و تهذيب نفس بتدريج حاصل آيد.
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گفتار 84
برخي رذايل ديگر ـ يكي از صفات رذيله افتخار كردن است به واسطة چيزي كه انسان
آن را كمال خود توهّم ميكند .اين نيز در حقيقت از انواع تكبر است و آنچه داللت بر مذمت
تكبر ميكند داللت بر مذمت آن نيز ميكند ،و به آنچه عالج تكبر حاصل ميشود عالج آن
نيز ميشود و اين صفت مانند تكبر از جهل ناشي ميشود.
صفت ديگر بغي است و آن عبارتست از گردنكشي و سركشي از فرمان كسي كه اطاعت
او الزم است ،و اين از بدترين انواع تكبر است .زيرا سرپيچي از فرمان كسي كه اطاعت او
واجب است منجر به كفر ميشود و بيشتر طوايف كفار بدين سبب بر كفر خويش باقي ماندند
و هالك شدند و شكي نيست كه اين صفت از مهلكات عظيمه است.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :عقوبت بغي زودتر از عقوبت هر بدي ديگر به آدمي
ميرسد و عالجش آنست كه آدمي در بدي عاقبت آن فكر كند و آنچه را كه در مدح ضدش،
كه اطاعت و انقياد باشد نسبت به كساني كه اطاعت ايشان واجب است ،رسيده مطالعه نمايد
و آيات و اخباري را كه در اطاعت خدا و رسول و اولياالمر و غير ايشان وارد شده متذكر
شود و خود را به اطاعت ايشان وادارد تا بدين طريق ،اين چنين اطاعت او را ملكه گردد.
خودستايي نيز از صفات رذيله است و آن عبارتست از اين كه آدمي در مقابل اثبات
كمال و نفي نقص از خود برآيد .اين صفت از نتايج عجب است و قبح آن واضح و روشن
ميباشد ،زيرا كسي كه خود را شناخت هرگز زبان به مدح خود نگشود .پس سزاوار است كه
آدمي هر سخني كه ميخواهد بگويد تأمل كند كه متضمن خودستايي نباشد.
عصبيت نيز يكي از صفات رذيله است و آن عبارتست از سعي نمودن در حمايت خويش
يا چيزي كه نسبت به خودش دارد ،و آن بر دو قسم است زيرا آن را كه حمايت ميكند اگر
چيزي است كه حفظ و حمايتش الزم و واجب است و در حمايت آن از حد تجاوز نميكند
و انصاف را از دست نميدهـد  ،ممدوح و پسنديده و از صفات فاضله است .و اگـر چيـزي
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است كه شرعًا حمايت آن سزاوار نيست و از حق و انصاف تجاوز ميكند و به باطل داخل
ميشود ،اين گونه عصبيت مذموم است.
كتمان حق نيز از صفات رذيله است و باعث آن يا عصبيت است و يا جبن ،گاهي سببش
طمع است و آن از رذايل متعلقه به قوة غضبيه است يا از طرف افراط ،يا از طرف تفريط .در
ضمن اين صفت زشت ،صفات خبيثه بسيار است مانند رعايت نفع يك طرف در موقع حكم
كردن ميان مردم و كتمان شهادت ،شهادت ناحق دادن و تصديق كردن باطل و تكذيب نمودن
حق ،و هالكت آدمي به سبب اين صفت واضح و روشن و مستغني از بيان است.
آيات و اخبار بسيار در مذمت اين صفات وارد شده است .پس بايد آدمي خود را از اينها
محافظت كند و اگر كسي به يكي از آنها مبتال شد ،بايد سوء عاقبت آن را به ياد بياورد و فوايد
ضدش را متذكر شود و خود را به آن وا دارد و در تمام امور انصاف را مراعات كند و در
جميع احوال متوجه خود باشد ،تا برخالف انصاف كاري از او سر نزند و از عصبيت و كتمان
حق بركنار ماند و ملكه انصاف از براي او حاصل شود.
صفت ديگر قساوت قلب يا سنگدلي است و آن عبارتست از اين كه آدمي از آالم و
مصائبي كه به ديگران رسد متأثر نگردد.
اخالق ذميمه بسياري مانند ظلم و تعدي ،به داد مظلومان نرسيدن و عدم دستگيري از
فقرا و محتاجان و  ...ناشي از اين صفت است .ضد اين صفت رقت قلب است كه آثار حسنه
و صفات قدسية بسيار بر آن مترتب ميگردد ،از اين جهت اخبار و آيات بسيار در فضيلت
اين صفت وارد شده است.
بايد دانست كه از بين بردن قساوت و كسب رقت در نهايت صعوبت است ،زيرا قساوت
صفتي است ريشه دار ،و ترك آن به آساني ميسر نيست  .بايد به تدريج ،آدمي خود را از
اعمالي كه نتيجه قساوت است نگاهدارد و مواظبت كند بر آثار رقت ،تا آمادة آن گردد كه از
فياض مطلق ،افاضت صفت رقت به او شده و قساوت را از خود دور سازد.
تمايالت ناپسندي كه اكثر مردم را به سوي لذتهاي بشري سوق ميدهد ،اغلب ناگوار و
زيان بخش است و روح را از سير تكامل باز ميدارد  .اين تمايالت با نيروي بسيار مهيبي آنان
را به گرداب فالكت و بدبختي ميكشاند و لذت كذايي كه نتيجة آخرين مرحلة آنست ،عاملي
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است كه تعادل روحي آدمي را برهم ميزند و عزم و ارادهاي را كه در تحصيل معنويات مورد
نياز است ناتوان ميگرداند.
پس آدمي بايد نفس خود را بشناسد و آن را از خطرات طوفان روحي محافظت نمايد.
بزرگان فرمودهاند :نفس گوهر گرانبهايي است كسي كه آن را شناخت نگاهش داشت.
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قوه ايمان و تفکر ـ يكي از قواي خالقه روح انساني ،قوه « تفكر» است ،ولي پيش از
داخل شدن بدين مبحث الزم ميدانيم اندكي درباره برترين قوه ،يعني قوه ايمان بحث كنيم:
قوة ايمان سرچشمه قواي خالقة روح است و اساسًا بدون داشتن اين قوه استفاده از قواي
ديگر روح محال است .زيرا قواي خالقه روح با حواس ظاهري ديده و محسوس نميگردد،
ولي وجود و تأثيرات آنها مانند وجود خود روح است و قابل انكار نيست و براي درك هستي
آنها به حد كامل جز قوة « ايمان» وسيله ديگري نداريم.
قوة « ايمان» اعتماد و اعتقاد محكمي در قلب و فكر ما توليد ميكند كه به واسطة آن از
قواي ديگر روح برخوردار ميشويم.
قوة ايمان ما را تا بارگاه جمال روح ميرساند و پرده از جمال آن شاهد رباني و قوة
خالقه سبحاني برميدارد ،آن وقت ما ميتوانيم جلوههاي حيرت بخش روح را تماشا كرده و
خود را از فيوض زندگي بخش آن سيراب كنيم.
در تدقيق قواي خالقة روح هميشه محتاج به ياري قوة ايمان هستيم  .زيرا بسياري از
مسائل در اثر تصادف و تصادم با حواس ،شبههاي ايجاد ميكنند و ما نميتوانيم به زودي
نواميس طبيعي و قوانين خدايي آنها را كشف كنيم.
لذا نيروي « يقين» ما ممكن است در اين وقت متزلزل شود و اينجا است كه قوة ايمان
به مدد ما ميرسد و راهنمايي ميكند و ما را از مضرات شك و شبهه ميرهاند ،به همين جهت
است كه ميبينيم كساني كه بر ايمان ايشان رخنه وارد شده است از راحتي وجدان و اطمينان
قلب و سعادت باطني محرومند.
در ميان قواي خالقه روح ،قوة تفكر در درجة اول قرار گرفته چنان كه اگر تأثيرات آن را
در پيش چشم مجسم سازيم و با قواي ديگر بسنجيم ،بزرگترين و قاهرترين و قادرترين قوهاي
است كه بشر آن را كشف كرده و هر قوهاي كه تصور كنيم قدرت مافوق آنها در قوة فكر
وجود دارد ،زيرا هريك از قواي مذكور را حد معيني هست لكن قوه « فكر» به زمان و مكاني
محدود نيست.
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بدين قرار براي قوه « فكر» زمان گذشته و حال و آينده و مكان دور و نزديك يكي است،
بطوري كه ميتواند در يك آن چند كرور سال قبل را طي كند يعني به محض اراده ،فكر ما
ال فكر كنيم چند ميليون سال بعد فالن ستاره به كرة ارض نزديك
اين زمان را بپيمايد ،و يا مث ً
ميشود فكر ما فوري اين چند ميليون سال را طي خواهد كرد.
چنان كه ذكر شد براي قوة فكر حدودي نيست و نيز ثابت شده است هر صدايي كه ما
ميشنويم عبارت از امواج متحرك هوا است كه به گوش ما ميرسد .قوه « تفكر» نيز امواجي
توليد ميكند كه غيرمريي است و ما آن امواج را نميبينيم ،مثل اين كه در دماغ ما يك مخزن
الكتريكي وجود دارد كه دائمًا نشر نور ميكند و مركز اين امواج و انوار در دماغ است كه
خداوند تبارك و تعالي براي انسان آن را كرامت فرموده ليكن ما آن امواج و انوار را نميبينيم.
قوة فكر ساير قواي همجنس خود را جذب ميكند و اين نظم كاينات جز نتيجه جذب
و انجذاب چيز ديگر نيست  .ما بعضي از قوهها را احساس ميكنيم لكن بعضي را مالحظه
نميكنيم ،چنانكه اشخاصي هستند كه به واسطه قوة فكر خويش كارهاي محيرالعقول انجام
ميدهند ،مثالً ميتوانند به وسيلة اين قوه اجسام جامد را از دور به حركت درآورند.
گاهي اشخاصي را ميبينيم كه بدون اين كه حرفي بزنند يك محبت در دل ما نسبت به آنان
پيدا مي شود ،علتش اين است كه در خواص قواي روحي ما با اين اشخاص توافقي است كه
يكديگر را جذب ميكنند ليكن ما نميبينيم .اين جذب و انجذاب حتي درباره كساني كه يكديگر
را نديدهاند و فرسخها از هم دورند توليد ميشود.
چنان كه ذكر شد قوة فكر زمانًا و مكانًا محدود نيست و درياها ،اقيانوسها ،كوهها ،و
دره ها را كمتر از يك چشم بهم زدن طي كرده و خود را به همجنس خود ملحق ميگرداند.
اين است كه فرمودهاند :محبت كيمياي سعادت است هركس به هر اندازه كه محبت و نيكي
كند ،آن محبت و نيكي چند برابر شده به خودش برميگردد ،چنان كه حضرت رسول
اكرم(ص) فرموده است:نيكي را براي ديگران خواه تا نصيب تو گردد.
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غيبت ـ حقيقت غيبت ،تفهيم مردم است از برادر مؤمن ،امري ناخوشايند را كه از
شنيدنش آن برادر مؤمن متأذي گردد؛ خواه به طريق تكلم و خواه به ايماء و اشاره و خواه نقل
و تقليد درآوردن و  ..خواه در حال حضور و خواه در غيبت ،و خواه به طريق تعريض و كنايه
و خواه به طريق تصريح.
حضرت رسول اكرم(ص) به صحابه خود فرمود :آيا ميدانيد كه غيبت چيست؟ گفتند
خدا و رسول او داناترند .فرمود :غيبت ،ذكر كردن انسانست از برادر مؤمن ،امري را كه باعث
ناراحتي خاطر او شود .بعضي گفتند اي رسول خدا ،اگر آنچه گوييم در برادر ما موجود باشد
آن هم غيبت است؟ فرمود :اگر آنچه گويي در او موجود باشد به تحقيق غيبت او را كردهاي
و اگر در او موجود نباشد وي را تهمت زدهاي.
غيبت از گناهان كبيره است و احدي از علماي اسالم را در آن خالف نيست ،و نزد
محققان از كبائر مهلكه است و وعدة عذاب بر آن در آيات و اخبار وارد شده است .خداوند
متعال در قرآن مجيد ميفرمايد :بايد كه غيبت نكند بعضي از شما بعضي ديگر را ،آيا دوست
ميداريد يكي از شما كه گوشت برادر خود را در حالي كه مرده باشد بخورد؟ البته از اين
خوردن كراهت داريد ،پس از خدا بترسيد كه او توبه پذير و مهربان است.
و نيز ميفرمايد :به تحقيق كساني از شما كه دوست دارند کار زشت و فاحشي در ميان
آنان كه ايمان آوردهاند شايع گردد ،ايشان را عذابي دردناك است.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :بپرهيزيد از غيبت كه از ساير گناهان سختتر است،
زيرا ممكن است كسي از ساير گناهانش توبه كند و خداوند متعال توبه او را بپذيرد ،ولي
صاحب غيبت را نميآمرزد مگر اين كه رضاي كسي كه از او غيبت شده است حاصل شود.
غرض حقتعالي ،چنان كه بزرگان دين در محل خود محقق ساختهاند ،اجتماع نفوس
خاليق است به طريقه واحده ،و آن سلوك سبيل خداست يعني گردن نهادن به تمام اوامر و
نواهي.
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اين معني تمام نشود مگر به همكاري و تعاون انسانها با يكديگر و تعاون ممكن نيست
مگر به صفاي قلوب و اجتماع بر الفت و محبت ،چنان كه اگر مردم به غيبت يكديگر مشغول
شوند ،حقد و كينه و حسد در ميانة ايشان پديد آيد و بناي الفت و محبت ويران گشته تعاون
و تناصر به فعل نيايد و خالف غرض حقتعالي گردد .پس هر معصيت كه اسرع باشد به نقض
غرض الهي ،دشمنتر خواهد بود نزد حق تعالي و مفسدة آن بيشتر و عذاب آن از ساير گناهان
بزرگتر خواهد بود.
انواع غيبت ـ حصول غيبت منحصر بر زبان نيست ،بلكه به ايماء و اشاره نيز حاصل
ميگردد .منقول است از عايشه كه گفت زني بر ما وارد شد ،وقت رفتن او اشاره كردم متضمن
آن كه كوتاه قد است ،حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :به تحقيق از او غيبت كردي.
غيبت به نوشتن نيز حاصل گردد مگر اين كه ضرورت يابد به جهت نقض عقايد باطله
در احكام شرعيه و غير آن.
از انواع غيبت آن است كه كسي را مدح و ثنا كنند به قصد غيبت ،مانند اين كه گويند
فالني بسيار متقي و صالح و عابد است و بيشتر اوقات خود را در امور حسنه مصروف ميدارد،
ولي در اين ايام او را سستي روي داده كه به آنچه ما مبتال هستيم از كم صبري و تنبلي او هم
مبتال شده است.
پس قبالً مذمت نفس خود مينمايد به قصد غيبت ،يعني وي را مداومت بر عبادت به
طريق سابق نمانده است تا به اين وسيله نقصي از او ذكر كرده باشد و حال آن كه در ضمن
اين سخن سه گناه كبيره از او به ظهور ميرسد:
اول :ريا.
دوم :غيبت برادر مؤمن در ضمن مقدمة مدح.
سوم :تزكية نفس خود به تشبه صالحان .چه اهل صالح را خوشبيني به افعال خود نيست
و مالمت و مذمت نفس شعار ايشان است.
از جمله اقسام غيبت آن كه جمعي از اهل مجلس به غيبت كسي مشغول شوند و بعضي
از حاضران به حكايت ديگر مشغول شده و استماع بر آن ننمايند و يكي از آنها گويد سبحان
الل ،عجب امري واقع شده و مقصودش تشويق حاضران باشد بر استماع غيبت كه تسبيح و
ذكر الهي را واسطة توجه به غيبت و وسيلة عمل به معصيت گرداند.
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از انواع غيبت گوش دادن است به غيبت بر سبيل تعجب و اظهار آن كه عجب امري
واقع شده گمان من چنين نبود ،چه اين قسم سخنان موجب تحريك گوينده در ازدياد كالم
باشد .گويا به تعجب ارادة استخراج زيادتي غيبت ميكند ،چنين كسي نيز در رديف غيبت
كنندگان محسوب ميگردد.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :شنوندة غيبت هم مانند غيبت كننده است اگر به قصد
رضا باشد ،و اگر قدرت داشته باشد بر دفع و انكار ولي تقصير كند از گناه غيبت بري نخواهد
شد  .و اگر مقدورش نباشد از جهت بيم و خوف و غير آن و رفتن از آن محل نيز براي او
دشوار باشد يا به فوت حاجت ضروري انجامد ،الاقل بايد به دل انكار كند و اگر به زبان،
ظاهرًا انكار كند و به دل مايل شود به غيبت ،با چنين منعي رفع معصيت نميگردد بلكه
معصيت نفاق نيز به آن ضميمه ميگردد.
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وظيفه دفاع از مؤمنين  -حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :هر كه نزد او مؤمني را
خوار گردانند و او بر نصرت و ياري آن مؤمن قدرت داشته باشد و نصرت و مدد او نكند،
خداوند متعال او را در روز قيامت در مجمع خاليق خوار و ذليل گرداند .و نيز ميفرمايد :هر
كه از آبروي مؤمن غايب ،حمايت نموده و نگذارد كه ريخته شود ،الزم آيد كه خداوند متعال
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.
حضرت باقر(ع) ميفرمايد :هر كه نزد او غيبت مؤمني كنند و او نصرت و ياري دهد او
را با رد آن غيبت ،خداوند متعال نصرت و ياري دهد او را در دنيا و آخرت ،و اگر با وجود
قدرت رد نكند و نصرت ننمايد ،خداوند متعال او را در دنيا و آخرت پست گرداند.
همچنان كه امراض بدنيه به داروهاي جسمانيه عالج پذيرد ،همچنين عيوب اخالقي و
رذايل نفسانيه نيز با داروهاي علوم و صفات حميده برطرف ميگردد ،و اخالق سيئه بدين
طريق به اخالق حسنه مبدل ميشود و هر مرض به اضداد اسباب آن مرض معالجه شود .پس
بايد بگوييم :اوالً اسباب ارتكاب غيبت چيست .و ثانيًا ايراد نماييم طريقة خودداري از غيبت
كدامست؟
علل و اسباب غيبت ـ اسباب ارتكاب غيبت چند چيز است و حضرت صادق(ع) به آن
چند امر بطور اجمال اشاره فرموده است:
آن حضرت ميفرمايد :اصل غيبت ده نوع است:
اول  -فرو نشاندن خشم ،و آن چنان بود كه به واسطة تزاحم امور دنيويه ،شخص را
غضبي مستولي گردد .پس در امر دين قاصر بوده و تقوي و ورع مانع آن نشود و به جهت
فرو نشاندن آن خشم ،به ذكر عيوب آن مؤمن مشغول شود.
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دوم  -مساعدت اخوان و موافقت اقران و آن چنان بود كه جمعي در مجلسي بطريق
خوشمزگي از مسلمانان غيبت كنند و اگر او موافقت نكند و انكار نمايد بر ايشان گران آيد،
پس رضاي مخلوق بر غضب الهي اختيار نمايد.
سوم  -به طريق سوء ظن و بدگماني كه خداوند متعال در كتاب كريم به اين آيه« :اجْتَنِبُوا

كَثِيرًا منَ الظَّن إِنَّ بَعْضَ الظَّن إِثْمٌ» مؤمنين را از آن برحذر داشته است.
انسان گمان ميبرد كه مسلماني اراده بدي به او خواهد كرد و به تقبيح حال او سبقت
خواهد نمود .به مجرد اين گمان براي سدّ باب كالم او ،به ذكر عيوب او مشغول شود كه
شخصيت او را از دلها ساقط كرده كالم او را بياعتبار گرداند تا سخنانش نزد مردم مورد قبول
واقع نشود.
چهارم  -ارادة تنزيه نفس و تمهيد عذر ،و آن چنان بود كه او را به امري از قبايح نسبت
دهند و او ديگري را به آن امر منسوب سازد و گويد اين عمل از او به ظهور رسيده نه از من.
پنجم  -قصد مباهات و تزكية نفس ،و آن چنان بود كه او دربارة اقران خود بدگويي كند
و تضعيف جانب ايشان نمايد تا بدينوسيله برتري نفس خود را آشكار سازد.
ششم  -حسد ،و آن چنان بود كه مردم مدح و ثناي اقران او كنند ،از اين جهت آتش
حسد در اندرون او به اشتعال آمده به ذكر عيوب اقران مشغول شود تا شخصيت آنها را از
قلوب مردم ساقط كرده و اعزاز و احترام ايشان را رفع نمايد.
هفتم  -لعب و هزل و مطايبه ،به قصد يافتن موقعيتي در قلوب كساني كه خوشمزگي
نمايند به امثال اين امور و اصحاب اين شغل را مراعات كند .يعني مردم را با خوشمزگي جلب
نمايد تا به سودهاي مادي يا معنوي برسد.
هشتم  -استهزاء و سخريه به غير ،به منظور پست و حقير جلوه دادن كسي و عدم اعتناي
مردم به وي ،تا اين معني را وسيله گرداند به تحصيل مقاصد خود نزد كساني كه به اين امور
مايلند.
نهم  -اظهار اندوه به سبب آنچه انساني مبتال گشته ،و اين عمل پرتگاهي است كه
بسياري از خواص در آن سقوط كردهاند و آن چنان بود كه نام صاحب گرفتاري را مذكور
سازد و گويد فالني به چنين باليي مبتال شده و اظهار حزن بر ابتالي او كند .اگرچه اين اغتمام
و ترحم مذموم نيست بلكه موجب ثواب است ،اما شيطان صاحب اين حال را فريب ميدهد
تا صاحب گرفتاري را ذكر كند و نام برد كه آن كس از شنيدن چنين عملي متأذي گردد .اين
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طاعتي است كه منجر به معصيت ميشود وگرنه ميتوانست اظهار اغتمام كند بدون آن كه
صاحب بليه را نام برد.
دهم  -غضب بر معصيت ليكن نه به وجه نهي از منكر ،زيرا خشم به طريق نهي از منكر
در محلش بسيار ممدوح است نه آن كه در مجالس نام صاحب معصيت را مذكور ساخته و
به معاصياش نسبت دهد .اين هم طاعتي است كه منجر به معصيت ميشود و از جهت باريكي
مطلب بسياري از خواص در اين پرتگاه سقوط ميكنند.
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طرق عالج غيبت ـ چون علل و اسباب غيبت معلوم شد بايد دانست كه راه خودداري
از غيبت آن است كه انسان بداند كه غيبت از بين برندة نعيم اليتناهي و گرفتار كنندة انسان به
عذاب دائمي اخروي است.
كسي كه اوقات عزير خود را به مشقت عبادات ميگذراند و منع نفس از هوي و هوس
نموده و به انواع طاعات ميپردازد و از لذائذ و حظوظ دنيويه باز ميماند تا امتثال امر الهي
نموده و از اطاعات و عبادت بهرهمند گردد ،ارتكاب غيبت سبب ميشود كه اعمالش تباه گردد
و حسناتش باطل و فاسد گشته و زحمت و مشقت او بيحاصل شود.
غيبت مانع است از صعود اعمال غيبت كننده ،و عالوه بر اين كه اعمالش نابود ميشود
حسرت و غبن ديگري نيز او را هست و آن اين است كه حسناتش از نامة عمل او انتقال
مييابد به صحيفة عمل كسي كه غيبت او را كرده است.
در حديث آمده است كه حسنات غيبت كننده به تدارك آزار غيبت ،منتقل ميشود به آن
كسي كه غيبت او را كرده ،و اگر غيبت كننده را حسنات نباشد سيئات طرف مقابل را بر او
تحميل كنند .از حضرت رسول اكرم(ص) منقول است كه :آتش در سوختن هيمة خشك
چندان سريع االثر نيست كه غيبت در محو حسنات.
از مشاهير اخبار است از حضرت رسول اكرم(ص) در روز قيامت كه بندگان در موقف
حساب باشند بندهاي را ميآورند و نامه عمل او را به دستش ميدهند ،چون نگاه كند از
حسنات خود چيزي در آن نبيند .گويد خداوندا اين صحيفه من نيست ،زيرا از حسنات خود
چيزي در آن نميبينم .خطاب رسد حسنات تو فاسد و ضايع گشته است با غيبت كردن مردم.
آنگاه ديگري را آرند و صحيفة عملش را بدو دهند ،چون مالحظه كند بسياري از حسنات
در آن بيند .گويد خداوندا اين صحيفه عمل من نيست ،زيرا در اين صحيفه طاعاتي ميبينم كه
آنها را بجا نياوردهام .خطاب رسد كه اين حسنات از كساني است كه غيبت تو كردهاند و از
صحايف عمل ايشان به صحيفة تو انتقال يافته است.
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اما طريقة معالجه ،و آن چنان است كه انسان علل و اسباب ده گانه را كه قبالً ذكر شد
منظور داشته عالج به اضداد آن كند چنان كه اجماالً ذكر ميشود:
عالج سبب اول  -يعني شفاء غيظ و خشم؛ تفكر به خود كند كه چون من در اثر غضب
خود بر اين شخص ،به معصيت الهي اقدام كنم و جرأت نموده به جهت فرو نشاندن خشم
خود به هتك حرمت وي پردازم بالشك حق تعالي برمن غضب كند ،پس اولي اين است كه
من ترك عمل به مقتضاي غضب خويش كنم تا از غضب الهي ايمن گردم.
در حديث نبوي (ص) آمده :به تحقيق دوزخ را دري است كه از آن داخل نشود مگر
كسي كه شفاء غيظ خود به معصيت الهي طلبيده و در بعضي كتب سماويه آمده است كه :اي
پسر آدم ،ياد كن مرا در وقت غضب خود تا ياد كنم ترا در حين غضب خود و هالك نسازم
ترا در جمله كساني كه هالك ميكنم آنها را.
عالج امر دوم  -يعني موافقت اخوان به آن كند ،كه چون او رضاي مخلوق را بر غضب
الهي اختيار كند حق تعالي بر او غضب كند .پس بايد بر نفس خويش رحم نموده و به جهت
رضاي غير ،تحقير حق الهي ننمايد و خود را به عذاب خدا گرفتار نسازد.
عالج امر سوم  -يعني سوء ظن ،به آن كند كه ضرري كه از انساني انتظار ميرود به
مجرد گمان و بطور احتمال است ،پس نهايت بيخردي است كه بواسطة توهّمِ ضررِ دنياي
فاني ،خود را به عذاب الهي گرفتار سازد .ولي چون مراعات احكام الهي نموده و مشغول
غيبت آن كس نشود ممكن است از ضرر او در حمايت الهي محفوظ ماند.
عالج امر چهارم  -متعرّض غيبت مؤمني نشود كه در آن صورت متعرض غضب الهي
است به طريق يقين ،به اميد آن كه از غضب مخلوق فرار كند كه آن نيز در معرض احتمال
است  .اين عمل نهايت كمخردي است كه از ضرر احتمالي احتراز كند و به هالكت دائمي و
يقيني مبادرت نمايد ،و از مذمت مخلوق فرار كند و مذمت خالق بر خويشتن قرار دهد.
عالج تمهيد عذر كه موافقت غير در معصيت است و اين نهايت بيخردي است ،زيرا
اگر از غايت جهالت ،كسي خود را در آتش بسوزاند اهل خرد موافقت او ننمايند و پيروي او
را وسيلة عذر خود ساختن ندانند ،و اگر برخالف اين عمل كند او را به حماقت و غباوت
نسبت دهند.
عالج امر پنجم  -يعني قصد مباهات و تزكية نفس به آن كند كه طعن در مردم و قدح
در ايشان به منظور اثبات فضل و برتري جويي جهت خود باشد ،آيا چنين نيست كه فضل و
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رفعت خود را به نزد حق تعالي باطل ميسازد تا تحصيل اعتقاد فضل و خوبي براي خود در
نزد مخلوق نمايد؟ با آن كه اين هم در معرض احتمال است ،بلكه بسا باشد كه سبب سلب
اعتقاد مردم شود.
عالج امر ششم  -عالج حسد را با پرهيز كردن از غيبت محسود نمايد چه در اين صورت
بدون شك از نصف ضرر برگشته است به جهت آن كه حسد ،خود رنجي است كه حاسد به
آن معذب است در دنيا .پس اگر به غيبت محسود بپردازد مانند آن است كه به اين عذاب اكتفا
نكرده و عذاب اخروي را نيز به اين عذاب افزوده است و در نتيجه ،هر دو عذاب را براي
خود جمع كرده است .با آن كه گاهي بدگويي حاسد سبب ميشود كه فضل محسود ظاهرتر
گردد ،چنان كه گفتهاند يكي از وسايل نشر فضيلتهاي مخفي بدگويي حاسدان است.
عالج امر هفتم  -عالج لعب و هزل و طلب موقعيت در قلوب طالبان اين عمل ،مانند
عالجي است كه در موافقت اخوان ذكر شد ،زيرا اسقاط قبول الهي و طلب موقعيت در قلوب
مخلوق ،خود مستلزم آنست كه در دنيا و عقبي عكس مطلوب نتيجه دهد.
عالج امر هشتم  -عالج استهزاء را به آن كند كه بينديشد كه آيا طاقت تحمل آن را دارد
كه روز قيامت در عرصات مورد استهزاء قرار گيرد؟ و نيز توجه كند كه انسان با ارتكاب اين
گناه خود را در پيش خدا و اولياء او رسوا و مفتضح نموده و از مقام قرب حق و مقربين
دادگاه او دور خواهد ساخت.
عالج امر نهم  -اغتمام و ترحم اگرچه مستحسن است ولي شيطان در اين باب به انسان
حسد ميبرد و او را بر آن ميدارد كه تكلم كند به كالمي كه منجر به معصيت شود .پس نه
تنها اجر ترحم او را باطل ميسازد بلكه او را به معصيتي نيز مبتال ميكند و در اين هنگام
حسناتش به شخص مورد غيبت منتقل ميشود ،در حالي كه خود او مستوجب ترحم است.
پس بايد انسان به خود رحم نموده و رحم كردن به ديگران را به طريقي واگذار كند كه منتهي
به معصيت نگردد.
عالج امر دهم  -غضب كردن بر معصيت در محل خود بسيار ممدوح و موجب ثواب
است اما با ارتكاب غيبت منجر به معصيت ميشود و عالجش مانند عالج ترحم است .پس
الزم است كه انسان هريك از ترحم و غضب خود را از معصيت خالص و بركنار سازد.
موارد جواز غيبت ـ در چند موضع ،غيبت حرام نيست:
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اول  -تظلم يا شكايت ،يعني اگر كسي به انساني ظلم و ستم كند جايز است او را كه در
نزد والي و يا هر كسي كه قدرت بر رفع ظلم داشته باشد ،آن ظلم را حكايت كند ،زيرا رفع
ظلم و رسيدن به حق خود ميسر نيست مگر بدين طريق.
حضرت رسول اكرم(ص) در باب كسي كه حق مردم را گرفته و با آن كه قادر بر اداء آن
است و صاحبان حق ميطلبند ،و او نميدهد فرموده :اداء حق مردم نكردن و صاحب حق را
به وعدههاي كاذبه به امروز و فردا انداختن ،با وجود آن كه قدرت بر اداء آن دارد ،باعث حالل
شدن آبرو ريزي آن كس است.
دوم  -استعانت بر تغيير فسق و برگردانيدن انسان فاسق به طريق صالح ،چه هرگاه با
افشاي منكرات و معاصي برگردانيدن اهل فسق از گناه ميسر باشد ،ذكر آن غيبت جايز است
به شرط اين كه مقصود از بين بردن منكر و معصيت باشد نه امور و اغراض باطلة شخصي،
در اين صورت وزر و وبال غيبت كننده مضاعف شود.
سوم – استفتاء ،چنان كه كسي به مفتي گويد ،برادرم يا پدرم يا شوهرم و مانند آن با من
برخالف شرع رفتار ميكند طريق خالصي از اين حال چگونه است؟ در اين صورت نيز اگر
اداء آن پرسش به طريق تعريض و كنايه باشد اولي است ،مثالً گويد چه گويي در حق زني
كه شوهرش با او چنين رفتار ميكند.
در حديث آمده است زني كه خدمت حضرت رسول اكرم(ص) آمد و از شوهر خود
شكايت كرد كه او مردي است بخيل ،آنچه مرا و فرزندان خود را كفايت كند نميرساند ،آيا
بدون اطالع او از مال او چيزي توانم برداشت؟ آن حضرت فرمود :بردار آنچه تو را و فرزندان
ترا كفايت ميكند به طريق عرف ،يعني از آنچه قرارداد و مقرر عرف است تجاوز منماي .در
آنجا آن زن به آن حضرت از بخل و ظلم شوهر خود شكايت كرد و آن حضرت غيبت او را
منع نفرمود ،زيرا مقصود آن زن استفتاء بود نه اهانت به شوهر خود.
چهارم  -جرح و تعديل شاهد و راوي حديث ،به شرط اين كه مقصود حفظ اموال
مسلمانان باشد و حمايت سنت مطهّره از مداخلة كذب  .از اين باب است تحقيقات و بيانات
علماء و آنچه نقل كردهاند در كتب رجال در باب روات حديث ،و قدح و طعن بعضي نمودهاند
تا روايت او مردود و شريعت مطهّره از كذب محفوظ باشد.
پنجم  -برحذر داشتن مسلمان از وقوع در ضرر و خطر و خيرخواهي براي كسي كه
مشورت ميكند ،چنان كه كسي نزد يكي از فساق رفت و آمد كند و با او مصاحبت و معاشرت
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نمايد و حالِ 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
متذكر سازد و از مصاحبت فاسق منع كند.
همچنين اگر كسي مشورت كند با انسان در باب تزويج و يا معامالت ديگر با شخصي،
و حال آن كه آن شخص اهليت آن تزويج و معامله را نداشته باشد .در اين صورت مذكور
ساختن آنچه باعث برحذر بودن است جايز است ،ليكن اولي است چنين گويد :كه اگر ترك
اين معامله كني بهتر است و تصريح به عيوب نكند و هرگاه برحذر داشتن مسلمانان از شر او
ممكن نباشد مگر به تصريح عيوب ،در اين صورت جايز است كه صراحتًا عيب طرف را
بگويد؛ چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :آيا ميترسيد از ذكر فاجر كه مردم او را
بشناسند؟ ياد كنيد فاجر را به آنچه در او است تا مردم از او حذر كنند.
ششم  -آن كه غيبت كرده شده استحقاق غيبت داشته باشد به جهت آن كه به يكي از
اسباب جايز كننده غيبت آشكارا و بدون پروا مبادرت كند و از منسوب بودن به معصيت
خاصي يا مطلق معاصي باك نداشته باشد .همچو فاسقي كه آشكارا معصيت كند و بدون پروا
از مردم و استتار از ايشان مشغول فجور باشد ،در اين صورت جايز است غيبت او به همان
فسق و ظلمي كه متظاهر است ،نه به فسق و ظلم ديگر.
بعضي از بزرگان غيبت او را از طاعت دانستهاند و مدرك جايز بودن آن ،خبر مشهور
است از حضرت رسول اكرم(ص) كه فرمود :هر كه پردة حيا از روي خود اندازد يعني آشكارا
معصيت كند براي او غيبت نيست .يعني در اين باب هرچه از او افشاء نمايند و گويند ،داخل
در غيبت نيست.
رد مطالب بدعت گذاران و ذكر معايب پيشوايان مذاهب باطله جايز است تا مردم از ايشان
و مذهبشان آگاه شده و از جاده مستقيم انحراف نورزند.
هفتم  -هرگاه كسي به وصفي بد معروف شود و صفتي از صفات عيب و نقص ،لقب او
شود به طريقي كه تا به آن صفت توصيف نشود مخاطب او را نشناسد ،در اين صورت جايز
است ذكر او به لقبي كه به آن مشهور است ،ولي اگر ممكن باشد شناسايي مخاطب بدون ذكر
لقب مشهور ،اولي اجتناب است.
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هشتم  -هرگاه جمعي كه به شهادت ايشان اثبات حدود و تعزيرات شود و بر كار زشتي
مطلع شوند ،جايز است ذكر آن به نزد حكام شرع به طريق شهادت ،خواه فاعل آن معصيت
حاضر باشد خواه غائب.
نهم  -هرگاه دوكس از شخصي معصيتي مشاهده كنند و يكي از ايشان در حضور ديگري
ذكر آن معصيت كند در وقت غائب بودن عاصي ،از اين تذكار اثمي برايشان نيست ،زيرا اين
امر بر هر دو معلوم است و از تذكار آن امري زايد بر اطالع ايشان به ظهور نميرسد ،ليكن
اولي اجتناب است ،زيرا تواند بود يكي از ايشان آن معصيت را فراموش كند و ذكر معصيت
سبب ريختن آبروي عاصي گردد.
بر هر غيبت كننده واجب فوري است كه از معصيت غيبت توبه كند و نادم و متأسف
شود ،زيرا غيبت هتك عِرض مردمان است ،و اين معني از غصب مال شديدتر است ،چون
حفظ آبرو از حفظ مال مهمتر است .پس غيبت از اعظم حقوق الناس است و به توبة تنها دفع
مسئوليت نشود ،بلكه ناچار است از حليت خواستن ،تا انسان غيبت كرده شده او را حالل
كرده و به طيب خاطر او را عفو نمايد.
در كفارة غيبت از حضرت رسول اكرم(ص) دو حديث آمده:
اول :كفارة كسي كه غيبت او را كردهاي آنست كه از براي او استغفار كني و از حق تعالي
آمرزش او طلبي .
دوم :كسي كه بر گردن او از برادر مؤمن حقي است بايد حليت خواهد پيش از آن كه
روزي رسد كه در آن روز نه دينار باشد و نه درهم ،آن گاه از حسنات غيبت كننده به غيبت
كرده شده بدهند و يا سيئات او بر غيبت كننده اضافه كنند.
سنت است بر هر غيبت كرده شده كه قبول عذر كرده و عفو كند ،در تفسير آيه شريفة
«خُذِ الْعَ ْفوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ اْلجَاهِلِينَ» :عفو را پيشه ساز و به نيكي فرمان ده و از افراد
نادان روي برگردان ،آمده كه حضرت رسول اكرم(ص) از جناب جبرئيل پرسيد اين عفو
چيست؟ گفت :حق تعالي تو را امر فرموده عفو كني آن كس را كه بر تو ظلم كرده است و
بپيوندي با آن كه از تو بريده است و عطا كني به آن كس كه ترا از عطاي خويش بي بهره
كرده است .اخبار و احاديث بسيار در باب ثواب حالل كنندگان حقوق وارد شده ،در اين باب
آية شريفة وافي هدايت «فَمَنْ عَفي وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَليَ اللّهِ» صاحبان خرد و اولواالبصار را كافي
است.
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الزم است كه در حليت طلبيدن و معذرت خواستن ،عامل اصلي پشيماني در معصيت
باشد نه اظهار ورع و تقوي ،تا آن كه به گناه غيبت ،معصيت نفاق هم ضميمه نگردد.
پس بايد در بقية زمان به ذكر مزاياي فرد غيبت كرده شده بپردازد و طريق تودّد و محبت،
در پيش گيرد.
اما توابع غيبت و آنچه بدان ملحق است در حقيقت  -وليكن آنرا در عرف اسم خاصي
است  -سه چيز است:
اول  -نميمه يا سخن چيني ،و آن نقل قول غير است به كسي كه آن قول را دربارة او
گفته است يا به زبان گويد ،يا به اشارت تفهيم كند يا به كتابت ،هرگاه آن نقل كردن باعث
كراهت خاطر شود فاعل آن جمع ميكند بين غيبت و نميمه را.
دوم  -دورويي ،يعني آن كسي كه آمد و شد ميكند بين متخاصمين و به هركدام آنچه
را كه موافق طبع اوست ،حكايت كند و استرضاي خاطر او نمايد اين قسم نيز هم غيبت است
و هم سخن چيني.
سوم  -حسد ،با آن كه حسد از محرمات شرعيه و معاصي كبيره است ،از اقسام غيبت
قلبي نيز محسوب ميشود و اينك توضيحي دربارة آن سه مطلب.
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نميمه و سخن چيني ـ مقام اول در نميمه و سخن چيني است .خداوند تبارك و تعالي
ميفرمايد «هَمَّاز مَشَّاء ِبنَمِيم مَنَّاع لِْلخَيْرِ ُمعْتَد أَثِيم ُعتُلٍّ بَعْدَ َٰذَلِكَ زَنِيم»  :عيبجوي مردم است و در
سخن چيني تالش ميكند و مانع رسيدن خير ،و متجاوز و تبه كار است و عالوه بر اينها بسيار
بدخو و داراي نسبي پست است.
حضرت رسول اكرم(ص)ميفرمايد :سخن چين به بهشت نميرود و نيز ميفرمايد:
دوست ترين شما نزد حق تعالي كساني هستند كه خوش خلقترند و مردم به مجالست ايشان
راغب و مايل ،و دشمنترين شما نزد حق تعالي كساني هستند كه به نميمه و سخن چيني آمد
و رفت كنند و بين برادران مؤمن مفارقت اندازند و در مقام عيبجويي مردم باشند.
بزرگان فرمودهاند كه :هرگاه شخصي نزد كسي به نمّامي آيد و حكايتي كند كه فالني
درباره تو چنين و چنان گفت بر آن كس مراعات شش امر الزم است:
اول  -آن كه تصديق او نكند و او را صادقالقول نداند زيرا نمّام فاسق است و شهادتش
قبول نميشود.
دوم  -آن كه او را از آن منع و نهي كند و نصيحت نمايد.
سوم  -آن كه او را دشمن گيرد ،زيرا نمّام دشمن خدا است و واجب است دشمن داشتن
كسي كه دشمن خدا باشد.
چهارم  -آن كه به مجرد قول ،گمان بد به برادر مؤمن نبرد بلكه بايد صبر كند تا حقيقت
حال روشن شود.
پنجم  -قول او وي را بر آن ندارد كه در تفحص و تجسس مبادرت كند .
ششم  -آن كه وقتي او را از نميمه منع كرد براي نفس خود راضي نشود به ارتكاب
نميمه ،يعني در پيش ديگري حكايت سخن او نكند.
پس بايد انسان از اين رذيلت اعراض نموده و افشاء سرّ نمّام را جايز نداند و نفس خود
را به مكارم اخالق متّصف سازد و از رذايل بپرهيزد.
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در اخبار آمده است كه مردي در خدمت حضرت علي(ع) از كسي سخناني نقل كرد .آن
حضرت فرمود :تحقيق اين معني كنم اگر راست باشد ترا دشمن خواهم داشت ،و اگر دروغ
باشد تو را تنبيه ميكنم و اگر خواهي ناديده گيرم .گفت يا علي(ع) ناديده گير .
آوردهاند كه مردي به زيارت حكيمي رفت و بعد از مالقات از چيزي كه كسي دربارة او
گفته بود ،او را خبر داد .حكيم فرمود:
به تحقيق به زيارت من آمدهاي با سه خيانت:
اول -آن كه برادر مؤمن را در نظر من دشمن ساختي.
دوم -آن كه قلب آسودة مرا نگران و مضطرب كردي.
سوم  -آن كه نفس امين خود را به تهمت آلوده ساختي.
دو رويي و دو زباني  -مقام دوم در سخن دو روي و دو زبان است كه وعده عذاب بر
آن وارد شده است و حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد:
دشمنترين خاليق نزد حق تعالي در روز قيامت دروغگويان و متكبرانند و آنان كه
عداوت و دشمني برادران مؤمن را در ميان سينة خود ذخيره سازند و چون با ايشان مالقات
كنند ،طريقة خوش خلقي و تواضع را رعايت كنند.
حضرت امام باقر(ع) ميفرمايد :بد بندهاي است كسي كه دو روي و دو زبان داشته باشد
و در حضور با برادر مؤمن تازه رويي كند و در غياب ،به غيبت او پردازد و اگر به آن برادر
نعمتي رسد حسد برد و چون به باليي مبتال شود او را تنها گذارد و خوار گرداند.
ي دو زبان و دو روي بر انسان به چند وجه است:
بايد دانست كه صدق كردنِ معن ِ
اول  -آن كه كالم هريك از متخاصمين را به ديگري نقل كند.
دوم  -آن كه نيكو شمارد آنچه ميان دو كس است از دشمني ،و چنان وانمود كند كه
بدين حال بودن مرغوب است ،هرچند از هيچ طرف كالمي نقل نكند.
سوم  -آن كه وعده كند هريك از متخاصمين را به نصرت و مساعدت.
چهارم  -آن كه تحسين كند هريك از متخاصمين را بر آنچه از دشمني و معصيت در
اوست و بدتر از آن اين كه در حضور ،تحسين نمايد و چون غايب گردد مذمت كند.
آنچه سزاوار است بين متخاصمين ،سكوت است و يا ثنا گفتن بر آن كسي كه در دشمني
محقّ است يعني دشمني او مطابق شرع مطهّر ميباشد .اما اين ثنا گفتن همچنان كه در حضور

248

گفتار89

محق واقع ميشود بايد در غياب وي نيز به ظهور رسد ،بلكه در برابر خصمش نيز بگويد تا
حقيقت آشكار گردد و به جانب حق كمك كرده باشد.
اگر كسي داخل شود بين متخاصمين به خوش رفتاري و قصد اصالح ،دو زبان و دو
روي محسوب نيست ،به شرط اين كه آن اقدام نسبت به اموري باشد كه رفع آن شرعًا مطلوب
است و در اين صورت شروع در اين عمل از طاعات است ،و اگر در ميانه دروغي گويد كه
سبب خاموشي آتش دشمني گردد جايز است و به مقتضاي قول حضرت پيغمبر(ص) شرعًا
او را كاذب نشمرند.
بايد دانست كه از جملة چيزهايي كه باعث نفاق و دورويي ميگردد ،حب جاه است
چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :حب جاه ميروياند در دل نفاق را همچنان كه
آب ميروياند سبزي را
و نيز ميفرمايد :هرگاه دو گرگ گرسنه به گله گوسفندي داخل شوند ،خطرشان نسبت
به آنها از خطر حب جاه و مال نسبت به دين مسلمان كمتر است.
حسد  -مقام سوم در حسد است و آن از بزرگترين امراض و از گناهان كبيره ميباشد و
براي قلب مؤمن از هر چيزي مضرتر است ،و اول معصيتي است كه در روي زمين واقع شده
است .حق تعالي پيغمبر خود را امر فرموده به خدا پناه برد از حسد «وَ مِنْ شَرِّ حاسِد إِذا حَسَدَ»
 .بعد از آن كه مأمور گردانيد او را به استعاذه از شيطان و ساحر ،حاسد را در آن رديف
محسوب داشت .حديث نبوي در اين باب بسيار است از جملة آن كه فرموده :حسد ميخورد
حسنات را همچنان كه آتش هيزم را.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :حق تعالي شش طايفه را به دوزخ داخل ميسازد
به سبب شش خصلت:
اول – امراء و حكام را به سبب ظلم و ستم.
دوم – باديه نشينان متعصب را بواسطه تعصب.
سوم – رؤسا و اهل اقتدار و شوكت را به واسطه تكبر.
چهارم – تجار را به واسطه خيانت.
پنجم – اهل روستا را به سبب جهالت و ندانستن آداب عبادات واجبه.
ششم – علما را به واسطه حسد.
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حضرت امام صادق(ع) ميفرمايد :حاسد به حسد خود ضرر به نفس خويش ميرساند
پيش از آن كه ضرر او به محسود رسد ،همچنان كه ابليس به حسد خود نفس خويش را
سزاوار لعنت ابدي نمود ،ليكن حسد او حضرت آدم(ع) را به مقام برگزيدگي رسانيد.
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آثار ويرانگر حسد  -قطع نظر از وبال و نكال اخرويه چند ضرر عاجل بر حسد مترتب
است:
اول  -تباهي طاعات.
دوم  -ارتكاب معاصي و شرور ،زيرا كه حسد او را به انواع ذنوب و شرور كه در آن
انتظار زوال نعمت محسود باشد وا ميدارد .بزرگان فرمودهاند :حاسد را سه عالمت است؛
هرگاه حاضر باشد تملق كند با وجود كتمان عداوت ،و اين عين نفاق است و از صفات
مذمومه ،و چون غايب شود غيبت كند ،و هرگاه مصيبتي به محسود رسد شماتت نمايد.
سوم  -غم و تعب بيفايده ،بلكه آميخته به انواع سختيها و عذابها و معصيت ،و گفتهاند
هيچ ظالميشبيهتر نيست به مظلوم مانند حاسد ،زيرا كه او را خشمي است ثابت و غيظي است
دائم و غمي است الزم.
چهارم  -محروميت و تنها ماندن ،زيرا بندرت اتفاق ميافتد كه حاسد به مراد خويش
رسد ،چگونه به مقصود رسد و حال آن كه مقصود او زوال نعمت الهي است كه از غايت
احسان به بندگان عطا نموده و فرموده «وَالَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ َبعْضَكُمْ َعلَى بَعْض» :و آنچه را
كه خداوند به بعضي از بندگانش مقرر و يا مرحمت فرموده است آرزو نكنيد .چون او حكيم
دانا است ،به يقين در اين تفضل رعايت حكمت بالغه نموده ،پس تمناي تغيير آن و سعي
نمودن در تبديل آن مخالفتي است با تدبير او.
حقيقت حسد برانگيخته شدن ميل انسان است به آرزو كردن زوال نعمت غير ،و چون
اين حالت در نفس پديد آيد ،هرآينه قوة غضبيه اشتداد يافته روز به روز خشم و غضب در
نفس افزونتر شود و مستلزم انواع كوششها و چاره انديشيها گردد در برانگيختن اسباب زوال
آن نعمت.
چون اين زوال در اغلب احوال به سهولت ميسر نيست ،حاسد گاهي در پيش زمامداران
از محسود سخنچيني ميكند ،زيرا احتمال ميدهد كه ايشان عامل مهم و مؤثري در اجراي
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مقاصد شوم او باشند ،اگرچه غالبًا عنايت الهي شامل حال محسود شده و اين گونه تشبّثات
به نفع او تمام ميشود.
اين صفت مذموم باعث خرابي عالَم است ،زيرا حسد هرگز بر مردم بيچيز و عاجز تعلق
نميگيرد بلكه فقط بر ارباب فضل و جاه و قدرت تعلق ميگيرد .و همان مقدار كه حاسد و
كساني كه با تحريك او درصدد ايذاء محسود برميآيند و وقتشان را مصرف ميكنند ،از ايفاء
وظايف فردي و اجتماعي باز ميمانند ،و اين قهرًا بر ضرر عمران و آبادي كشورها و به زيان
جامعههاي بشري تمام ميشود.
بزرگان فرمودهاند :حسد را سه مرتبه است:
اول  -آن كه دوست دارد زوال نعمت غير را اگرچه نخواهد آن نعمت به او منتقل شود.
دوم  -آن كه زوال نعمت غير را خواهد به طريقي كه آن نعمت به او انتقال يابد.
سوم  -آن كه زوال نعمت غير نخواهد ،ليكن مثل آن نعمت را براي خود تمنا كند و اگر
از تحصيل مقصود عاجز آيد ،زوال نعمت غير را خواهد ،تا آن غير را بر او برتري و تفاوتي
نباشد.
به طريق تشبيه و مجاز ،مرتبهاي را كه موسوم به غبطه بوده و پسنديده است ،بعضًا
داخل در حسد شمرده و مراتب را چهار اعتبار كردهاند ،سه مذموم و يك محمود.
غبطه ـ غبطه آن است كه كسي از نوع فضل و مال و قدرت و جاه مثل آنچه ديگري
دارد براي خود آرزو كند و در تحصيل آن به وجه مشروع بكوشد ،و اگر از تحصيل آن عاجز
آيد زوال نعمت غير نخواهد .اين را چنان كه غبطه گويند منافسه هم نامند.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :حسد بردن جايز نيست ،اال درباره دو شخص :اول
مردي كه خداي تعالي مال عطا فرموده و او اين مال را در وجوه حق مصرف ميكند .دوم
مردي كه حق تعالي او را علم ارزاني داشته و به آن علم عمل ميكند و به خاليق ميآموزد.
مقصود آن است كه آرزو كردن اين حاالت مذموم نيست مشروط بر اين كه به جايي نكشد
كه زوال نعمت غير خواسته شود.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :مؤمن به خصلت پسنديدة غبطه موصوف است و
منافق به صفت ذميمة حسد .چگونه در حسن منافسه شك توان كرد و حال آن كه خداوند
ميفرمايد «سَابِقُوا إِلَي مَغْفِرَة مِّن رَّبِّکُمْ»  :در رسيدن به آمرزش خدا به همديگر سبقت گيريد .و
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نيز ميفرمايد «وَ فِي َذلِكَ َفلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ»  :يعني در اين بارة است كه بايد رقابت كنند
رقابت كنندگان.
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فن تربيت ـ انسان از روز تولد تا مرگ با فعل و انفعاالت يعني پذيرفتن تأثيرهاي جهان
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.
در برابر هر تأثيري كه از خارج ميآيد عكس العملي در وجود انسان حاصل ميشود كه
پاسخ همان تأثير خارجي است .و نيز در برابر هر عمل و حركتي كه از داخل انسان بوسيله
انديشه يا سخن يا آرزو و كار بيرون ميجهد عكس العملي در خارج پيدا ميگردد ،يعني اين
انديشه و سخن و كار و آرزو در عالم بيروني بدون تأثير نميماند.
تأثيرهاي عالم بيروني و تأثيرهاي عالم دروني دو گونه نتيجه ميبخشند :يكي مثبت و
ديگري منفي ،يعني هدف آنها يا تقويت قوهاي است يا تضعيف آن.
از اين رو جذب و دفع هميشه ميان تأثيرات بيروني و تأثيرات دروني جريان دارد ،و
زندگي واقعي عبارتست از حسن جريان در نظام و آهنگ ميان دو عمل جذب براي جلب
عناصر سودبخش و الزم ،و دفع براي دور داشتن عناصر زيانكار و غير الزم.
جذب عناصر سود بخش و الزم ،توليد خوشي و نيرو و آسايش ميكند و گشايش زندگي
معنوي را ميافزايد ولي نفوذ و كارگر شدن عناصر زيانكار ،ناخوشي و بيقراري و ناخرسندي
و اضطراب توليد مينمايد.
اين جذب و دفع چرخهاي زندگي را ميگرداند و هدف زندگي تبديل ماده است به
قواي گوناگون ،كه از جملة آنها يكي هم فعاليت مغز است براي ادراك.
چنان كه تمام درخت ،يا برگها و شاخه ها و غنچههايش بالقوه در هسته آن موجود است،
كه از روي قوانين معيني و در تحت شرايط مخصوصي به ترتيب به فعليت ميرسند ،همچنين
نيروها و استعدادهاي ظاهري و باطني در نفس انسان وجود دارند كه در زمانهاي معين پيدا و
كارگر ميشوند.
ماده و عالم بيروني ابزاري است براي تن و ماشينهاي آن ،و تن ابزاري است براي نفس،
و نفس و روح فرمانرواي بزرگ است ،و فن روانشناسي عبارتست از دانستن چگونگي قوانين
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نفس و نيروها و ابزارهايي كه با آنها در كارخانة تن ،ماده را به قوة ادراك و ساير نيروها تبديل
ميكند.
چنان كه همه اثرها و نمايشهاي يك درخت از هسته يا ريشة آن است همين طور است
انسان كه نفس ،هسته و ريشة اوست .چنان كه تن آدمي از نطفه و يا يك تخم است ،همچنين
نيروهاي فكري و دروني انسان از نفس ميباشد كه به منزلة نطفه و تخمة آنها محسوب
ميشود.
همة نيروهاي نفس هر يك نخست شكل ابتدايي داشته رفته رفته بزرگ وكاملتر شده
است  .مثالً احساس يا تأثيرهاي عالم بيروني در اثر تكرار و نيرومند شدن تبديل به شعور ،و
اين نيز در نتيجة تكامل تبديل به هوش ،و آن نيز در اثر تكامل تبديل به عقل ظاهري ميگردد.
همچنين نيروهاي سنجش ميان نرم و درشت و گرم و سرد و تلخ و شيرين در اثر تكامل
تبديل به نيروي سنجش ميان زشت و زيبا و دوستي و دشمني و بدخواهي و نيك خواهي ،و
اين نيز در اثر تكامل تبديل به نيروهاي سنجش ميان نيك و بد و فاني و جاوداني و اين جهاني
و آن جهاني و تن و نفس و آفريده و آفريدگار گشته است .همة نيروهاي ديگر نفس از شكل
ساده و ابتدايي آغاز شده و سپس تغيير شكل داده و نيرومند گشته و به حال فعلي درآمده
است .از اين رو بايد پذيرفت كه حال امروزي نيز روز به روز تغيير شكل داده و لطيفتر و
باريكتر و نيرومندتر ميگردد چنان كه در پارهاي از انسانهاي بزرگ مشاهده ميكنيم.
بزرگترين شاخة فن تربيت ،دانستن چگونگي سر زدن و بزرگ شدن و نيرو گرفتن قواي
نفس است كه بدين وسيله بتواند در ترقي و تكامل آنها ياري كند تا بهتر پرورش يابند و در
راههاي حق بكار برده شوند.
عالم مادّي و عالم معنوي در توي يكديگرند و از هم جدا نميشوند و نفوذ و تأثير متقابل
در يكديگر دارند ،بلكه نيروي يكديگر را ميافزايند يا از آن ميكاهند  .در كمال استيالي عالم
معنوي است كه عقل از الفاظ و كلمات گذشته و در حوزة معاني به پژوهش پرداخته و خويش
را از ظاهر به باطن و از مقام نمود به مقام بود ميرساند.
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تعاريف تربيت -در تعريف فن تربيت عقيدههاي مختلفي اظهار شده است .بعضي از
حكما گفتهاند تربيت عبارتست از تعليم عاداتي كه هر فرد انساني به وسيلة آنها خود را داخل
حيات يك جامعه ميسازد ،چنان كه هر قوم و ملت براي خود بعضي آداب و عادات و اخالق
و شرايط زندگي دارد ،و هر فردي از افراد همين كه آنها را ياد گرفت ميتواند خود را داراي
تربيت و جزو آن قوم و ملت بشمارد.
در نظر اينان غرض اصلي از تربيت ،حاضر كردن هر فردي است براي قبول شرايط
ت جامعة خود .اين تعريف براي تربيت جامع نيست چون كه اگر غرض اصلي از
ي هيئ ِ
زندگ ِ
تربيت ،تعليم آداب و عادات يك قوم باشد ،اين كار را هر قوم و ملت حتي وحشيها هم بجا
ميآورند و افراد خود را به آداب و عادات زندگي جامعة خود آگاه و آشنا ميسازند .در اين
صورت به تعليم فن تربيت نيازي نميماند ،و هر قوم بايد به تربيت امروزي خود اكتفا نموده
و به فكر تغيير و اصالح آن نباشد.
بعضي ديگر از حكما گفتهاند كه تربيت ،فني است كه طرز نشو و نماي قواي انساني را
به طور مناسب در روزهاي زندگي ياد ميدهد .بنابراين هركسي كه قواي او بدون افراط و
تفريط نشو و نما كند صاحب تربيت خواهد بود .اين تعريف يكي از شرايط مهم تربيت را
نشان ميدهد كه آن نگهداشتن تناسب و اعتدال است در نشو و نماي قواي انساني.
در حقيقت هم ميبينيم كه همة ناگواريها و زحمتها و بدبختيها به جهت نداشتن
تناسب و اعتدال در ميان قواي انساني است .با وجود اين امتياز ،اين تعريف نيز غرض اصلي
تربيت را نشان نميدهد و نميگويد پس از پروردن قوا به طور متناسب آنها را در چه راهي
بايد بكار انداخت.
بعضي از فالسفه گفتهاند تربيت عبارتست از پرورش دادن حسيّات .اين تعريف نيز
ناقص است زيرا فقط يك قسمت از فن تربيت را كه پروردن حسيّات است بيان ميكند ،در
صورتي كه انسان عبارت از حسيات صرف نيست تا تنها مشغول پروردن آنها باشد ،بلكه او
داراي نيروهاي جسمي و روحي است كه پرورش هر دو آنها از شرايط بزرگ تربيت است.
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بزرگان فرمودهاند :تربيت عبارتست از رسانيدن جسم و روح به بلندترين پاية کمال و جمال

مطلق .اين تعريف را كاملتر از تعريفهاي ديگر مييابيم كه در آن ،نخست تربيت را شامل
جسم و روح كردهاند و هدف اصلي و آخرين نتيجة تربيت را كمال و جمال مطلق قرار دادهاند
بدون اختصاص به يك ملت و يك نژاد و يك زمان.
بايد معلمان و مربيان و پدران و مادران بدانند كه براي ترقي و خوشبختي يك ملت،
اخالق و فضيلت بيش از علم الزم است .يك ملت را در ظرف چند سال ميتوان با علم مسلح
نمود ولي براي اصالح اخالقي دهها سال وقت الزم است .علم ،ماديات ما را تقويت ميكند
ليكن اخالق و فضيلت ،باطن و روح ما را.
در صالحيت معلم و مربي ،وجود اخالق و فضيلت بيشتر از علم ،شرط است زيرا تعليم
علم بدون تعليم اخالق و فضيلت ،چراغ به دست دزد و اسلحه به دست دشمن دادن است.
روح انساني هم مانند جسم او داراي صفات و قدرتها و محتاج تغذيه است و س ّر ترقي
و تكامل در نگهداشتن نسبت و اعتدال است ميان قواي انساني ،و نخستين وظيفه مربي شناختن
حاالت و احتياجات جسمي و روحي است.
سالح علم و فن بدون اخالق و فضيلت به پيكر اجتماعات بشري ضربه ميزند و سعادت
بشر منوط است به ايجاد اتحاد و وحدت ميان قواي ظاهري و باطني ،و تربيت حقيقي آن
است كه شخص را به شناختن نفس خود و به راه بردن جسم و روح در راه سعادت قادر
سازد.
قواي جسمي و روحي و ظاهري و باطني با هم ائتالف كرده و يك انسان كامل بوجود
ميآورند .ترقي و تكامل ملتها و نزول و انحطاط آنها بسته به فضايل اخالقي و به ترك و
اهمال دربارة آنهاست.
تربيت اخالقي در حقيقت بيدار كردن و نيرومند ساختن صفتها و قدرتهاي خدايي است
كه در نهاد روح انساني پيدا و يا نهانند.
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سالمت و بيماري دل ـ بر هيچ عاقلي پوشيده نيست كه انسان داراي بدني است و رواني،
و او ظاهري دارد و باطني؛ و كردارهاي نيك و زشتش نيز بر دو قسم است:
قسم اول ،كارهايي كه به وسيلة بدن انجام ميدهد ،و قسم دوم ،چيزهايي كه به وسيلة
روح و قلب كسب ميشود.
كردارهاي ناپسندي كه به وسيلة بدن انجام داده ميشود و مورد نهي خداوند متعال است،
شناختن و پرهيز از آنها بر هر فردي واجب است؛ و چيزهايي كه با قلب كسب ميكند و مورد
نهي پروردگار متعال است ،انسان بايد آنها را بشناسد و از آنها بپرهيزد و بكوشد تا دلش به
آن امراض مبتال نشود.
در آياتي چند پروردگار متعال مسلمانان را از گناهان قلبي ترسانده از جمله در سورة
بقره ميفرمايد :خداوند از آنچه دلهايتان كسب كرده بازخواست خواهد فرمود .و در همين
سوره كسي كه كتمان شهادت نموده او را تعبير به گناهكاري دل كرده و ميفرمايد :آنچه در
دلهايتان است چه آنها را آشكار سازيد و چه پنهان داريد خداوند شما را به آنها محاسبه
فرمايد.
در سورة اسراء ميفرمايد :به درستي كه گوش و چشم و دل ،همه آنها مورد بازخواست
ميباشند و در سورة نور ميفرمايد :كساني كه دوست دارند كارهاي زشت درباره اهل ايمان
شايع گردد براي آنها عذاب دردناكي است .در اين آيه همان تمايل به فاش شدن زشتي ها و
شيوع يافتن آنها درباره اهل ايمان را گناه شمرده و صاحب آن را سزاوار عذاب دانسته است.
خداوند متعال در چندين جاي قرآن مجيد گناه قلب را بيماري دل ناميده است از آن
جمله در سورة بقره ميفرمايد «فِي ُقلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا»  :در دلهاي منافقين يك نوع
بيماري است پس خداوند بر بيماريشان ميافزايد  .و دلي را كه از انواع گناهان و بيماريها
پاك است آنرا قلب سليم دانسته  ،چنان كه در سورة شعرا ميفرمايد «يَوْمَ ال يَنْ َفعُ مالٌ وَالبَنُونَ
اِالّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْب سَليم» :روز قيامت مال و فرزندان سودي نخواهند داشت مگر كسي كه
داراي قلب سليم باشد.
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همانطوري كه براي بدن انسان سالمتي و بيماري است ،براي دل او نيز سالمتي و بيماري
است .سالمتي تن در آن است كه هريك از اعضاء و اجزاء ،درست و در جاي خود باشد و از
هركدام خاصيت و اثري كه براي آن آفريده شده است بروز كند ،و بيماري تن در نقص آنها
و از بين رفتن آثار و خواص آنها ميباشد و نتيجهاش ناراحتي و سخت شدن زندگي است.
سالمت دل در آن است كه تمام خواص و آثار انسانيت از آن به ظهور رسد ،يعني نسبت
به معارف و حقايق و عقايد حقه ،داراي يقين و اطمينان باشد و نيز از انجام اعمال زشت و
حيواني پاك گردد.
حضرت علي(ع) ميفرمايد:
فقر و تهيدستي از جملة بالهاست و برتر از آن بيماري بدن ،و باالتر از آن بيماري دل
است .توجه داشته باشيد كه فراواني مال از نعمتهاست ولي برتر از آن سالمتي بدن ،و باالتر
از آن سالمتي دل است.
همان طوري كه هرگاه عضوي از بدن انسان بيمار شود دچار درد و رنج ميگردد،
همچنين اگر دل به يكي از بيماريها مبتال گردد  -عالوه بر بالهاي پس از مرگ كه شرع از
آنها خبر داده است  -در همين زندگي دنيا دچار رنج و تعب ميشود تا آنجا كه در اثر فشار
دردهاي نفساني ،تن به مرگ داده و حاضر به انتحار ميگردد.
چون دل ،سلطان تن است ،كردارها و گفتارها غالبًا وابسته به خواستههاي دل است ،و
آشكار است كه هرگاه دل بيمار شود گفتار و كردار برطبق آن انجام گيرد .از اين جهت است
كه گفتارش ناهنجار و كردارش نارواست و تمامًا برخالف فطرت انسان و بر ضد صراط
مستقيم ديانت ميباشد .خالصه هر گناهي كه از انسان سر ميزند در اثر بيماري دل است.
پس بر هر فردي عقالً و شرعًا واجب است كه درمعالجة بيماري دل بكوشد و به نگهداري
سالمت آن بيش از سالمت تن اهميت دهد.
حضرت علي(ع) ميفرمايد :صاحبان معرفت ميبينند كه اهل دنيا مرگ بدنشان را بزرگ
ميشمارند ،ولي صاحبدالن مرگ دلهايشان را بزرگتر و سختتر ميدانند .زيرا فهميدهاند كه
در مرگ تن محروم شدن از خوشيهاي چند روز دنيا ،آن هم آلوده به هزاران ناراحتي است
ولي در مرگ دل ،محروميت از سعادتهاي هميشگي و لذايذ ابدي و باز ماندن از حيات پاكيزة
انسانيت در دنيا و آخرت است.
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بنابراين نبايد بيماري دل را آسان شمرد و نيز نبايد در عالج آن مسامحه كرد .چنان كه
مسامحه در عالج بيماري تن عقالً روا نيست ،مسامحه در عالج بيماري دل به طريق اولي
سزاوار نيست زيرا كه به بدبختي جاوداني منتهي ميگردد.
بيماريهاي تن چيزي است كه انسان ميتواند آنها را به حواس ظاهري خويش ببيند و
بفهمد و داروهايش را نيز كه خداوند متعال در اين عالم آفريده به كوشش و تجربه بدست
آرد ،ليكن بيماريهاي رواني و قلبي ،چون اصل روان از عالم غيب و ماوراء طبيعت است،
داروهايش نيز غيرمادي است و بشر عادي نميتواند آنها را بدست آرد ،زيرا احاطه به سازمان
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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کمال نفس ناطقه -هر موجودي از موجودات را خاصيتي است نفيس يا خسيس ،لطيف
يا كثيف ،كه تعيّن 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.
آدمي را خاصيتي است كه بدان ممتاز است از ساير موجودات ،و اعمال و قواي ديگري
نيز او را ميباشد كه در بعضي ،انواع حيوانات با او شريكاند و در بعضي ،اصناف نباتات و
در بعضي ديگر اجسام ،اما خاصيتي كه در آن غير او ساير موجودات را مداخله نيست نطق
است و به جهت آن او را ناطق گويند و آن ،نه نطق بالفعل لفظي ظاهري است بلكه آن ،قوة
ادراكية معقوالت است كه به آن حسن را از قبح ،و مذموم را از محمود باز شناسد.
اما آن چه آدمي با حيوانات و مركبات ديگر شركت دارد ،اگر بر او غالب شوند و او
همت خويش را بدان متوجه سازد منحط شده و به مراتب حيوانات و بهايم ميرسد بلكه
فروتر از آن آيد« :أُوْلَـئِكَ كَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُ ْولَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» كه در نتيجه رغبت بر تحصيل
لذايذ و شهوات بدني كه حواس و قواي جسماني مايل آن ميباشند ،و يا رغبت به ادراك قهر
و غلبه و انتقام كه ثمرة استيالي قوة غضبيه است ،ميباشد  .اگر انسان فكر كند ،داند كه
قصور همت در عوالم عقليه علت رذيلت و نقصان است و اكثر حيوانات در اين ابواب از او
كاملترند و بر مراد خويش قادرتر.
چگونه عقل كمالي و باطني راضي شود به سعي در طريقي كه اگر غايت همت خود را
به آن بذل كند ،به حيواني نرسد و با او مقابله نتواند كرد و اگر در باب غضبي خود را با سُبعي
مقايسه كند ،آن سبُع بر او سبقت گيرد.
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،
البد قوة فطري او به حركت آمده و به افعال خاص خويش كه ادراك علوم و تحصيل حقايق
است مشغول شود و بر اكتساب سعادات و رفع موانع و عوايق آن همت گمارد ،در نتيجه قوة
عقلية او تقويت يافته به مقصود خويش نايل آيد؛ مانند آتشي كه تا محل از رطوبت خالي
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نيابد مشتعل نشود و چون اشتعال گرفت هر لحظه استيالي آن بيشتر شده و قوة احراق زيادتر
ميگردد.
كمال انساني دو نوع است از جهت آن كه قوة نفس ناطقه را دو جهت است :يكي جهت
علمي و ديگري جهت عملي.
كمال قدرت جهت علمي آنست كه تحصيل علوم و حقايق نمايد تا بر مقتضاي آن
احاطه بر مراتب موجودات و اطالع بر حقايق آن به حسب استطاعت حاصل كند و بعد از آن
به معرفت مقصود اصلي و مطلوب حقيقي مشرف شود تا به عالم توحيد ،بل به مقام اتحاد
رسيده ،دل او ساكن و مطمئن گردد و غبار حيرت و زنگ شك از چهرة ضمير و آيينة خاطر
او زدوده شود.
اما كمال قدرت عملي آن است كه قوا و افعال خاص خويش را مرتب و منظوم گرداند
چنان كه با هم موافق و مطابق شوند و بر يكديگر تغلب ننمايند و به تسالم آنها عقل باطني او
تقويت يابد ،و علم بي عمل نيز ضايع نماند زيرا كه علم و عمل الزم و ملزوم يكديگرند و از
تركيب آنها كمال حاصل آيد و اگر هر دو بر منتهي رسند كمال نيز به حد اعلي رسد.
در طريق حق اختيار غرض و تفكر از فرايض است ،و غرض و تفكر آن بود كه هنوز
در حد قوه شود و چون به حد فعل رسد كمال حاصل آيد ،چنان كه تا مصنوع كه وجود آن
در تصور صانع شود غرض و تفكر است و چون در وجود خارجي حاصل آيد ،به درجه كمال
رسد  .همچنين انسان چون به مقاميرسد كه بر مراتب عقول و حقايق به وجه كلي واقف
شود ،جزئيات نامتناهي كه در تحت كليات مندرج است به وجهي از وجوه بر او حاصل آيد،
و چون مقارنة عمل شود آثار ملكوتي در وي ظاهر گردد و اگر اين سير صعودي به حد اعلي
رسد مقام تام مطلقيه را دارا شود.
مقام تام مطلقيه آن است كه او را بقا و دوام كمالي شود تا به سعادت ابدي و نعيم
سرمدي مستعد گردد و قبول فيض الهي را مستعد شود  .در آن مقام است كه حجابي ميان
محب و محبوب حايل نشده و به وصال نايل آيد و اگر اين مرتبة اعلي و سعادت اقصي
نبودي ،او را هيچ شرف و امتيازي بر ساير موجودات صورت نبستي.
جماعتي كه عقول ايشان از تصور و ادراك اين معاني قاصر بود ،حكم كردند به بطالن
بشر بعد از تالشي پيكر و تفرق اجزاء ،و از امر معاد غافل ماندند و بر اكتساب لذات مادي و
شهوات نفساني همت گماشتند خطير باقي دادند و حقير فاني خريدند.
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هر فعلي را غايتي و غرضي است و تكميل نفس انساني را نيز غرضي باشد كه آن،
سعادت محض است  .اولي است كه بر ماهيت سعادت محض اشارتي شود تا شوقي در طالب
بر تحصيل كمال حاصل آيد ،و اين شوق رحماني هرچه بيشتر گردد حركت طالب به سوي
مطلوب سريعتر خواهد شد.
تصور و تفكر مقدم است بر عمل ،و عمل بي تفكر ضايع ماند چنان كه صانع تا نخست
تصور مصنوع نكند فكر را در كيفيت عمل صرف ننمايد و اگر عمل را بالتمام به خاطر نياورد
ابتدا به عمل نكند و اگر عمل به اتمام نرسد ،مصنوع مثمرثمر نخواهد شد .چون انسان تصور
و تفكر سعادت محض ننمايد ،انديشة تحصيل كمال در خيال او تمكن نيابد و چون تحصيل
كمال ميسر نشود سعادت محض وي را نصيب نخواهد شد.
بعضي كه لذات مادي و شهوات نفساني در مذاق تصور ايشان تمكّن يافته لذات مادي
را سعادت تام پندارند و غافلند از اين كه آن ،سعادت تام نيست بلكه بدن از طبايع متضاده
مانند حار و بارد و رطب و يابس مركب شده و اگر يكي از اين اضداد بر ديگران غالب شود،
اين غلبه موجب انحالل تركيب است و اخذ لذات مادي براي رفع آن حالت است و عالج
مرضي ،سعادت تام نيست و راحتي از الم غايتي مطلوب و سعادتي محض نتواند بود ،بلكه
سعادت محض آن است كه او را هيچ رنج و المي نبود و به مداوات نيز نيازي نيفتد.
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سعادت حقيقي  -چون بشر را فضيلتي تواند بود ،بدان جهت او را با مالئكه كرام مناسبت
بود ،و نيز او را رذيلتي تواند بود بدان جهت او را مشاركت با بهائم بود  .از جهت اعطاء و
اقتناء حواس و قواي باطني كه علل اخذ كماالتند ،واجب است كه آن حواس و قوا را تقويت
كرده دل خويش را صيقل دهد و اكتساب فضايل نمايد ،پس در كمال حال روحاني به عالم
علوي انتقال كند.
مراد از عالم علوي و سفلي نه علو و سفل مكاني است به حسب حس ،بلكه هرچه
محسوس شود اسفل بود بدين اعتبار اگرچه در مكان اعلي باشد ،و هرچه معقول بود اعلي
بود اگرچه در مكان اسفل تعقل او كنند.
بشر مادام كه در اين عالم است اطالق اسم سعادت بر او مشروط بود به استجماع دو
فضيلت:
اول  -عللي كه در وصول به سعادت ابدي نافع بود ،او را حاصل آيد.
دوم  -در اثناي مالبست امور مادي به مطالعه حقايق پرداخته و از علويات استفاضه
نمايد  .اين مرتبه اول است از مراتب سعادت كمالي ،و چون به عالم ديگر انتقال كند از
سعادت بدني مستغني گردد و به انوار جالل و جمال حق متحلي شود.
اصحاب مرتبة اول را دو مقام است :اول مقام ادني ،و در اين مقام جماعتي است كه در
مرتبة جسمانيت باشند و از عالم علويات استفاضه نمايند .مقام دوم ،مقام اقصي است و در
اين مقام جماعتي است كه در مرتبة روحانيت باشند و فضايل علويات بالفعل در ايشان حاصل
آيد ،ليكن اين سعادت ناقص است مگر اين كه در مقام تسليم تا حدي از سعادت كمالي
برخوردار گردند  .اين رياضت و سلم هرچه ارتقا يابد تمتع انسان از آثار علويات و سعادت
كمالي باالتر خواهد شد و چون انتقال كند به عالم ديگر ،از استنارة انوار الهي و استفاضه از
آثار نامتناهي به سعادت مطلقيه نايل گردد.
اما بهائم صفتان در معرض اين كماالت نيامدهاند و به خساست نفس و دنائت همت از
آن معرض شدهاند .هر صنف به قدر استعدادي كه از موهبت ازلي در فطرت يافتهاند ميتوانند
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به كمال خويش رسند ،و اين گروه را طريق كمال و رسيدن به سعادت گشودهاند و ايشان را
به چندين ترغيب و ترعيب به آن دعوت كرده و اسباب و علل تيسير به تقديم داشتهاند ،ليكن
ايشان اهمال كرده و ضد حقيقت را شعار خود ساخته و قواي شريفه را در مكاسب دنيّه
مصروف داشتهاند .اين گروه هرگز به سعادت كمالي نميرسند زيرا انعام را به مجاورت
علويات و مقدسات و در وصول به سعادت اشرف راهي نيست.
پس سعادت انسان در دو مرتبه مرتب است:
اول  -از شائبة آالم و حسرات مستخلَص نبود چه از جهت حرمان به درجة اقصي يا از
جهت اشتغال به خدايع طبيعي و زخارف حسي ،ليكن چون به عالم علوي انتقال يافت به مقام
وصال نايل آيد .پس در آن وقت او را نه به فراق محبوب مباالت افتد و نه بر فوت مطلوب
تحسّر نمايد.
عارف كامل خالصي و نجات از دنيّات را بزرگترين عطيتي شمرد و جملگي محسوسات
دنياوي را بر خود وبالي داند ،و اگر اندك تصرفي در مواد فاني كند به حسب ضرورت باشد
كه او را در انحالل و ازاله آن نه مجالي بود و نه اختياري ،پس از او به خالف آنچه مقتضاي
اراده و مشيت باري تعالي است ،صادر نشود و مخادعت طبيعت و مخالفت نفس را در وي
اثري صورت نبندد.
مرتبة اول از مراتب فضايل كه آن را سعادت خواندهاند اين است كه تصرف انسان در
احوال محسوسات از حد تعادل نگذرد كه اين نزديكتر است به هدف ،زيرا كه امور او متوجه
بود به تدبيري ،و هرچند مشوب بود در تصرف محسوسات ،ليكن از دايرة تفكر قدم بيرون
ننهد.
مرتبة دوم چنان بود كه تمام اراده و همت خود را در كسب فضايل صرف كند و به
مقتضاي حسي توجهي ننمايد مگر اين كه مضطر و ناگزير شود و مراتب اين طريق بسيار
است  .آخرين مرتبة آن فضيلت الهية محض است كه در آن حال او را نه التفاتي افتد به منظري
و نه نظر بر آينده و نه بر مشايعت گذشته و نه خوف از حالي و نه شوق و شعف به چيزي و
نه رغبت به حظي از حظوظ جسماني يا نفساني ،و تصرف او در آخرين مرتبة فضايل بوده و
همت او به امور الهي شود بي انتظار عوضي ،و تمام افعال و اعمال او تنها براي رضاي حق باشد.
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حضرت خالق بيچون گوهر قيمتي در گنجينة طينت بشر به وديعت نهاده و آيينة گيتي
نمايي در او بكار گرفته كه مدار سپهر كمال است و مركز دايرة اعمال ،مرآت صور معالم است
و سرچشمه انهار مكارم و لگن شمع دين است و صدف گوهر يقين.
چنان كه آيينه از بخار و امثال آن مكدّر ميشود ،جوهر دل نيز به سبب نفس سر به هوا
و غلبة حب دنياي بيبقا زنگ ميگيرد و از كثرت استعمال به لهو و لعب و ارتكاب معاصي
و مالهي تيرگي ميپذيرد و از انطباع صور حقايق و ادراك اشعة انوار حق باز ميماند و صالح
خود را از فساد باز نميشناسد و مهم عقبي را سهل و خرد شمرده و كار دنيا را بزرگ و عظيم
ميانگارد.
اين حالت را دو مرتبه است :يكي آن كه سپاه زنگ معاصي هنوز كشور دل را به طور
كامل مسخر ننموده و نفوذ معصيت ،مرآت دل را از قابليت جال نينداخته بلكه ويرانيِ آن را
به معماري توبه و پشيماني ،تعمير توان نمود و تيرگي آن را هم ميتوان زدود.
مر تبه دوم چنان بود كه تراكم كدورات به حدي رسد و زنگ معاصي بقدري روي هم
نشينند كه مرآت دل را ديگر مجال انجالء نماند و پند و اندرز را در او اثري نباشد و از تكاثف
دود عصيان چراغ ايمان فرو رود و ظلمت كفر درون دل را فرا گيرد كه در اين وقت آيه شريفة
«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ» بر صاحب اين دل صادق ،و تمثيل
آية كريمة« :خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَ َعلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ َولَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ» در حال
او موافق آيد.

266

گفتار96

گفتار 96
عاليترين مرتبه فضيلت -باالترين مرتبة فضيلت آن بود كه افعال سالك الي الل ،همه الهي
محض باشد و هر فعلي كه الهي محض شد خير محض بود كه فاعلش از براي غرضي نكند
جز رضاي دوست.
خير محض غايتي بود لذاته مطلوب ،و چنين فعل صادر شود از عقل سليم ،و ديگر
دواعي طبيعت بدني و عوارض هر دو نفس بهيمي و سبعي و عوارض تخيالتي كه از هر دو
نفس و از دواعي نفس حسي متولد شود جمله در او منتفي و ناچيز شوند .پس فعل سالك در
اين حال خير محض و حكمت محض بود.
فعل صاحب عقل سليم نه از براي جذب منفعتي بود و نه از براي دفع مضرتي و نه به
جهت مباهاتي و نه طلب رياستي ،اين است منتهاي سعادت .تا كسي جملگي اراده و همت
او خارج باشد از فعلي كه مطلوب او بود ،و عوارض نفساني را ترك نكند ،به سعادت نرسد.
تا اندرون سالك از شعار الهي و حكمت نامتناهي ممتلي نشود به سعادت حقيقي نرسد
و اين امتالء بعد از آن تواند بود كه از امور طبيعي صافي شده و از آن پاك و منزه گردد.
كساني كه همت خود را بر اصالح بعضي قوا مصروف داشتهاند به سعادت حقيقي نرسند،
چنان كه معتدل شدن يك روز بر معاودت موسم اعتدال دليل نباشد .پس سبيل طالب سعادت
آن است كه طلب التذاذ كند به لذتي كه در سيرت حكمت باشد و آن سيرت دائم و ثابت
شود ،چه سعيد مطلق وقتي بود كه سعادت او را زوالي و انتقالي نباشد.
عارف كامل ممكن است در نكبات و مِحَن شريك ديگران باشد ،ليكن اين احوال او را
ذليل و شكسته نگرداند و به مشقت غير رحماني كه ديگران را رسد مبتال نشود ،چه او مانند
ايشان مستعد آن تأثرات نبود و بي صبري از او صادر نشود  .اگر به مصائب و آالم حضرت
ايوب(ع) نيز مأخوذ و ممتحن گردد ،از جهت محافظت و شجاعت و صبر و ثبات قدمي كه
او را ملكه شده  ،در وثوق به سعادت حقيقي از حد سعادت مايل نگردد.
كساني كه داراي اين فضايل نباشند ،اگر بخواهند خود را به اهل سعادت شبيه كنند به
ظاهر صبر و سكون به تكلف نمايند ،ليكن در باطن متألم و مضطرب شوند و از جهت عدم
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معرفت و واثق نبودن به سعادت ،عاقبت حركات و رفتار و اعمال نامناسب و غيرمشروع از
ايشان صادر گرد.
َمثل حركات و افعال ايشان ،مَثل حركات و افعال عضو مفلوج را ماند كه از عدم
مطاوعت علت ،چون تحريكش به جانب يمين كنند حركت او به جانب يسار حادث شود؛
همچنين اگر نفس سالك رياضت كشيده نباشد از تجاوز حد اعتدال و ميل به طرف تفريط و
افراط ايمن نشود .پس صاحب اين نفس به مرتبة سعادت نرسيده ،چنان كه بزرگان فرمودهاند:
سعادت حقيقي هر چيزي در ثبوت كماالت اليتغير اوست.
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گفتار97

گفتار 97
حکمت ،لذيذترين سيرت -ممكن است كسي سعادتمندترين خلق باشد و به مصائب و
آالم و مشقات عظيم گرفتار آيد و با اين حال از دنيا رود ،و عدّهاي از مردم او را سعيد نشمرند.
پس بر اين قياس كسي را سعيد نتوان گفت تا معلوم نشود حال ظاهري او در آخر عمر چگونه
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
تحمل در فاقه .پس او در همه اين احوال سعيد باشد و سعادت او منتقل نشود ،بلكه سيرت
او اقتضاي مزيد سعادت كند و اشراقات باطني او را افزونتر گرداند.
چون صبر به مصائب و وقايع صعب از جهت عدم احساس و نقص فهم نبود ،بلكه از
غايت شهامت نفس و ارتفاع همت شود ،نيكوترين سيرتي خواهد بود كه او به هيچ وقت
مرتكب فعل ركيك نشود و هيچ آفت ،سعادت را از او سلب نكند بلكه در هر حالي كه شود
بر سنت و سيرت خويش باقي ماند.
سيرتهاي خلق به حسب بساطت سه صنف است از جهت آن كه غايات افعال ايشان سه
نوع تواند بود:
اول  -سيرت شهويه.
دوم  -سيرت غضبيه.
سوم  -سيرت حكمت كه آن غايت نفس عاقله است و سيرت حكمت ،اشرف و اتمّ
سيرتهاست.
لذت هر كسي در ادراك مطلوب خويش است ،چنان كه لذت عادل از عدالت تواند بود
و لذت حكيم از حكمت كه غايت مطالب نفس كامله است كه از حصول آن لذت فوق
تصوري عايد او ميگردد.
سعادت حقيقي اشرف چيزهاست و سيرت او لذيذترين سيرتها ،اما از جهت اظهار
فضيلت ،او را با قوة شهويه و غضبيه امكان تمايل و مباشرت بود ،ليكن در موارد حسي مغلوب
آنها نشود  .چون اين مقام حاصل نبود شرف انسان پوشيده ماند ،مانند فاضلي كه خفته و از

تعليم و تربيت و ارشاد

269

فضل او در آن حال كسي بهرهاي نبرد و نيز در آن حال اظهار فضل نتواند كرد  .در صورت
امكان قدرت و عدم تمايل ،شرف اصلي در ضمير متمكن شده و محبتي كه در او راسخ بود
به حد شيفتگي و عشق رسد.
سالك عارف ننگ دارد كه قواي باطني را مغلوب قواي حسي كند و سرور دل به لذتي
كند كه حيوانات ديگر هم در آن شركت دارند ،چه اين لذت در معرض زوال و انتقال است.
لذت حسي ابتدا پيش طبيعت مرغوب است و شوق بدو از جهت استيالي قوه حيوانيه
در تزايد ميباشد و اين موجب كاهش قدرت باطني خواهد بود ،آن گاه قبيح را مستحسن و
شنيع را جميل پندارد و چون به نهايت رسد لذت منتفي شود و بعد نظر بصيرت ،زشتي و
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
و فضل آن ظاهر شود و انسان را به كمال رساند .اين است لذت عقلي ،زيرا كه آن لذتي است
كه صاحبش را از نقص به كمال و از بيماري به صحت و از رذيلت به فضيلت رساند.
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گفتار98

گفتار 98
لذت فعلي و لذت انفعالي -لذت سعادت حقيقي يا لذت عقلي ماوراء ساير لذايذ است
 .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.
لذت سعادت حقيقي ،لذت فعلي است پس چنان كه لذت انفعالي تعلق به اخذ و قبول
دارد ،لذت فعلي را تعلق به اعطاء و ادا بود .پس سعادت مستلزم جود است كه استيفاي لذت
سعادت ،در نثار فضيلت و اظهار حكمت بود كه شريفترين نفايس و اشرف رغايب است.
عجب در اين است كه جود حقيقي ،با آن اشرفيت منزلت و علو مرتبت ،خاصيتي است
ضد خاصيت جود مجازي .چه اموال و اعراض دنيوي به بذل ناقص شود و تبذير در آن
موجب قلت و نيستي ذخائر و خزائن گردد ،ليكن جود حقيقي به بذل و تبذير موجب ازدياد
ذخائر گردد و از نقصان و زوال محفوظ ماند.
مواد جود مجازي در معرض حرق و غرق و تسلط اضداد و اعدا شود ،ليكن جود حقيقي
از تطرّق آفات و تسلط حسّاد و اضداد ايمن ماند.
اگر كسي خواهد به سعادت حقيقي ،نايل شود بايد مجاهدت در راه حق داشته باشد،
چنان كه خداوند تبارك و تعالي فرمايد« :وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا َوإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ»  .مجاهدت در راه خدا چنين است كه انسان حقيقت خود را خالص كند براي خدا،
و اعراض نفسانيه را از خود دور كند .چنان كه حضرت خاتم االنبياء(ص) فرمايد :مجاهده با
نفس كنيد تا حكمت بر قلوب شما حلول كند.

هركسي بايد بداند كه در اين دنيا زندگي او بيش از يك عمر نيست و اگر در اين عالم
كسب فضايل نمود به سعادت ابدي فايز خواهد شد .و اگر نفس ،او را از كسب فضايل محروم
كرد و از دنيا رفت ،ديگر محال است كه سعادت نصيب او شود زيرا كه آخرت دار حصاد
است نه دار زرع.
پس اگر كسي عمر خود را به غفلت سپري سازد و راههاي باطله را پيموده و كسب
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
داريم كه به حق پاكان و نيكان و عارفان درگاهش ما را از اهل سعادت و ايمان و يقين قرار
دهد و توفيق معرفت و عبادت و طاعت كرامت فرمايد.
اَعراض متمم جواهر  -اعراض و جواهر امور نسبيه هستند و به يك نظر هر پستي نسبت
به باالتر از خود عَرَض شمرده ميشود و به نظر اصالت ،همه چيز در جاي خود از آثار حكمت
الهي است و اگر نبود ،حكمت حكيم ناقص ميشد .شاهد ناظر بر اين مطلب اين كه هريك
از اعراض و جواهر و ارتباط و تركيبات آنها آثار و خواص بخصوصي دارد که اگر آن عرض
و جوهر نبود ،خاصيت آثار مذکور ظاهر نميشد و اين معني نزد علماي شيمي بديهي است.
و نيز توان گفت كه اعراض متمّمات جواهر و اصولند و غرض عمده ،جوهر اصلي است كه
علت غايي ايجاد است.
انسان هم داراي اعراض و اصول ميباشد كه آن اعراض متمم جواهر و اصول او
ميباشند .پس بايد اعراض تا مدتي در او باقي مانند تا جوهر او نضج يافته و كامل شود ،آن
وقت او را از اعراض مستخلَص نمايند .در اين مقام است كه حجابها همه از ميان برداشته
شده به وصال جمال جميل دوست نايل آيد.
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گفتار 99
ماهيت خُلق -براي رسيدن به سعادت حقيقي هركسي را به تهذيب اخالق احتياج است
 .خُلق ملكه است كه نفس را مقتضي سهولت صدور فعلي بود از او بي احتياج تفكر و تخيل
و رَوَّيتي .در حكمت اسالمي آن چه را كه در نفس سريع الزوال است حال خوانند ،و آنچه
سريع الزوال نيست ملكه نامند .پس ملكه كيفيتي است از كيفيات نفساني كه آن را ماهيت
خلق نامند.
اما كيفيت خلق را در نفس سبب دو چيز است :يكي طبيعت و ديگري عادت؛ اما طبيعت
آن است كه اصل مزاج شخص اقتضاي حالي كند از احوال ،و اما عادت چنان است كه ابتدا
به رويَّت و فكر و يا خيال اختيار صفتي ،يا كاري كرده و به تكلف در آن شروع نموده و به
ممارست ،به آن الفت گرفته بعد بدون فكر و خيال آن صفت يا كار از او ظاهر شود كه اين
را خلق نامند.
قدما اختالف كردهاند كه خلق از خواص نفس حيواني است يا نفس ناطقه را در استلزام
آن مشاركتي است  .قومي گفتهاند بعضي اخالق ،طبيعي است و برخي ،به اسباب ديگر حادث
شود و گروهي گفتهاند اخالق همه طبيعي است و هرگز تغيير نمييابد.
جمعي از بزرگان فرمودهاند خلق نه طبيعي است و نه مخالف طبيعت ،بلكه خداوند
تبارك و تعالي بشر را چنان آفريده است كه هر خلقي را كه خواهد ميگيرد ،به آساني يا به
دشواري ،و اين ابتدا ارادتي بود و به ممارست و مداومت ملكه گردد.
در ميان اين مذاهب ،مذهب اخير حق است چنان كه بالعيان مشاهده ميشود كه كودكان
و جواناني به مجالست با كساني كه به خلقي موسومند و مالبست و مالزمت با افعال ايشان
آن خلق را ميگيرند ،در صورتي كه پيشتر به خلق ديگر موسوم بودند.
پس خلق را نشايد طبيعي گفتن ،چه همه كس داند طبع آب را كه مقتضي ميل اوست به
جانب اسفل ،كه تغيير نميكند و طبع آتش را كه اِحراق است و برنميگردد و همچنين است
ساير امور طبيعي .و نيز اگر خلق طبيعي بود ،بزرگان به تهذيب اخالق و به تأديب و تعليم
توصيه نفرمودندي.
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پس اي سالك طريق حق ،در تهذيب اخالق كوش تا به علم اليقين رسي و كالم اولياء
را از جان بپذير تا قدم به مرتبة عين اليقين نهي و قدم فراتر نِه و كالم ايشان را بكار بند و در
تقوي كوش تا به مقام حق اليقين نائل آيي.
جمعي از بيدار دالن كه بر ذمت همت ،التزام متابعت اولياء را واجب شمردهاند ،در اثر
پيروي ايشان دل خود را به انوار حق منور و مزين نموده و در اثر فهم رموز اسرار ،محل بدايع
حكمت گشتند ،ليكن هركسي را قابليت درك فيض حضور ايشان نيست و همه كس شايستة
اين شرف و سعادت ،ني ،چنان كه اهلش از نا اهلش پنهان دارد چون دُر مكنون در صدف
سينة مخزون.
تهذيب اخالق ،اشرف علوم -بايد دانست كه در ميان هر صنفي از اصناف حيوانات،
بلكه اصناف ناميات و جمادات تفاوتي هست .در ميان نوع انسان تفاوت بيشتر از آنهاست كه
هيچ نوعي از انواع موجودات را اين اختالف و مباينت نيست.
س موجودات بود و نيز يافته ميشود كسي كه
در نوع انسان يافته ميشود كسي كه اخَ ّ
اشرف موجودات و افضل كاينات بوده .تنها به وسيلة علم و صناعت تهذيب ميتوان ادني
مراتب انساني را به اعلي مدارج رسانيد هر كسي را نسبت به استعداد و قدر صالحيت او،
اگرچه همه كس اليق اين نوع كمال نبود .پس علم و صناعتي كه به وسيلة آن ميتوان اخس
موجودات را اشرف كاينات نمود ،چه علم و صناعت شريفي خواهد بود!
در علم نفس مقرر شده كه نفس انساني را سه قوة متباين است و صدور افعال و آثار
مختلف به سبب اين قوههاست ،و اگر يكي از اين قوا غالب شود بر ديگران ،آنها مغلوب يا
مفقود شوند:
اول  -نفس ناطقه كه آن را نفس مََلكي نيز گويند ،و آن منبع فكر و تميز و شوق نظر در
حقايق امور بود.
دوم  -قوة غضبي كه آن را نفس سبعي هم گويند ،و آن غضب و دليري و اقدام بر احوال
و شوق تسلط و ترفع و مزيد جاه بود.
سوم  -قوة شهوي كه آن را نفس بهيمي هم گويند ،و آن منبع شهوات و طلب غذا و
شوق التذاذ به مآكل و مشارب و مناكحه بود.
عدد فضايل نفس به حسب اعداد قواي آن تواند بود .چنان كه اگر حركت نفس ناطقه
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
حد اعتدال بود و انقياد نمايد نفس عاقله را و تهييج بيمورد و تجاوز از حد نكند و قانع شود
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
نصيب او نهد مطاوعت نمايد و در اتباع هواي خويش مخالفت او نكند ،نفس را از اين حركت،
عفت حاصل آيد كه به تبعيت ،فضيلت سخا حادث شود.
اگر سه جنس مذكور حاصل آيد و هر سه با يكديگر متمازج و متسالم شوند ،از تركيب
آنها حالتي متشابه حاصل شود كه كمال آن فضايل به آن بود و اين حالت را فضيلت عدالت
كمالي گويند.
از اين جهت است كه حكماي متقدم و متأخر متحدًا و متفقًا فرمودهاند :اجناس فضايل
چهار است :حكمت ،شجاعت ،عفت ،عدالت.
اگر آدمي صفات كوني را به صفات حقّاني مبدل كند و ديدة بصيرتش را به كُحل وحدت
مكحّل سازد ،به جميع قوا مشاهدة جمال حق و ادراك وجود مطلق كند و ثمرة شجرة آفرينش،
اين دانش و بينش است.
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فضايل چهارگانه -چنان كه قبالً اشاره شد ،به اتفاق حكماء اجناس فضايل چهار است:
حكمت ،شجاعت ،عفت و عدالت .هيچ كس مستحق مدح نيست اال كسي كه به يكي از اين
چهار يا به هر چهار فضيلت دارا باشد ،و اگر كسي را به توفيق و تغلب و مقام ظاهري و
كثرت مال مدح كنند معقول نخواهد بود.
نفس را دو قوه است :يكي ادراك به ذات ،و ديگري تحريك به آالت؛ و اين دو نيز
منشعب شود به دو شعبه؛ اما قوه ادراك به قوة نظري و قوة عملي ،و قوة تحريك به قوة دفع
و قوة جذب .پس بدين اعتبار قوا چهار است و چون هريك در تصرف موضوعات خويش
بر وجه اعتدال بود ،فضيلتي حاصل آيد.
پس فضايل نيز چهار بود :يكي از تهذيب قوه نظري و آن حكمت بود.
دوم  -از تهذيب قوة غضبي و آن شجاعت بود.
سوم  -از تهذيب قوة شهوي و آن عفت بود.
چهارم  -از تهذيب قوة عملي و آن عدالت بود .
كمال قوة عملي آن است كه تصرفات در آنچه تعلق به عمل دارد ،چنان كه بايد و شايد
به طريق اعتدال بود .پس حصول عدالت موقوف بود به حصول فضايل سه قوة ديگر.
هريك از اين فضايل در صورتي اقتضاي مدح صاحب فضيلت كند كه تعدي كند از او
به غير او ،و مادام كه آن فضيلت به ذات او بود و سرايت به ديگري نكند ،مستحق مدح
نخواهد شد .مثالً صاحب سخاوت ،كه اگر سخاوت از او تعدي نكند به غير او ،آن صاحب
فضيلت را منفاق خوانند نه سخي ،و اگر صاحب شجاعت بدين صفت بود او را غيور خوانند
نه شجاع ،و اگر صاحب حكمت بدين صفت بود ،او را مستبصر خوانند نه حكيم.
حكمت آن است كه معرفت حاصل آيد به هر آنچه سمت وجوديت دارد بالخصوص به
آنچه در عوالم باطني است .شجاعت آنست كه نفس غضبي انقياد كند نفس عاقله را در امور
هولناك ،و در امور هولناك مضطرب نشود و اقدام برحسب رأي او كند .عفت آن است كه
نفس شهوي مطيع نفس عاقله شود و تصرفات او به اقتضاي رأي نفس عاقله باشد تا آثار
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خيريت از او ظاهر شود .عدالت آن است كه هر سه قوه با يكديگر اتفاق كنند و قوة مميزه را
انقياد كنند تا اختالف هويها و تجاذب قوهها صاحبش را به ورطة حيرت نيفكند و انصاف و
انتصاف حاصل آيد.
علم حقيقت و باطني را بايد از اهل معرفت و اهل باطن فرا گرفت ،زيرا اكثر منسوبين
به علم ظاهر و لفظي عبيد دنيا و پرستاران جهل و هوي ميباشند ،ايشان كجا و حق و حقيقت
كجا؟! علم باطني وراي افهام كوتاه و برتر از ادراك محسوس پرست ايشان است.
سعيد آنان كه مزارع علم و معرفت ايشان به تابش پرتو انوار لطايف اولياء نشو و نما كند.
درود به روان پاك دانشمندان و رادمرداني كه با حكمت و فضيلت زندگي نمودهاند.
شادباد روح عارفاني كه در اثر رياضت و مجاهدت و استقامت به وصال رسيده و بازماندگان
وادي جهل و حيرت را به سر منزل سعادت و نجات رسانيدهاند .جاويد باد نام پيشروان قافلة
فرهنگ بشري كه در ظلمات قرون و اعصار ،مشعل فروزان عقل و دانش را به دست گرفته
به محيط تاريك جهل و اوهام روشنايي بخشيدهاند.
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سه قسم عالم -حمد بي قياس بر خدايي كه هستي او پيداتر از هستي ساير اشياست زيرا
كه هستي او به خود پيدا و هستي ساير اشياء بدو هويداست« :اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ ْرضِ» چه
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
عزت و عظمت آن بال نتواند گشود ،او را سزاست.
علما سه طايفهاند:
طايفة اول  -آنانند كه علم ظاهر دانند و بس ،ايشان مانند چراغ ضعيف النوري هستند
كه خود سوزند و به حد ضعيف ديگران را افروزند .اكثر اين طايفه دين را به دنيا فروشند،
زيرا كه ايشان نه دنيا شناختهاند و نه آخرت دانستهاند ،چه اين هر دو نشئه را به علم باطن
توان شناخت ،نه به علم ظاهر .پس اين قوم را صالحيت رهبري نيست و گاهي در ميان ايشان
كسي يافت ميشود كه به حداقل پاكي طينت دارد و ممكن است كه عوام به حد ضعيف و
بالعرض از او منتفع گردد.
طايفه دوم  -آنانند كه علم باطن دانند و بس ،و ايشان مانند ستارة ضعيف النوري هستند
كه روشنايي او از حواس خود تجاوز نكند .اين طايفه را نيز صالحيت رهبري نيست ،چه علم
باطن بي ظاهر ،احاطت نتواند كرد و به كمال نتواند رسانيد.
طايفه سوم  -آنانند كه هم علم باطن دانند و هم علم ظاهر ،و ايشان مثل آفتابي هستند
كه با نور حقيقت خود ميتوانند عالم قلوب مستعده را روشن سازند.
عالم حقيقي بايد علم حكمت داند و عامل شود ،و اصول حكمت را بيداردالن هر عصر
از حضرات انبياء و اوصياء ايشان فرا گرفته و بدان مردم را راهنمايي كردهاند  .اين علم مقدس
غير از حكمت امروزي است كه در ميان مردم شايع است ،كه به سوء افهام ناقالن ناقابالن
تحريفي در آن شده است.
فضايل صادره از حکمت -در تحت اجناس چهارگانه فضايل ،انواع نامحصور بوَد كه
مهمترين آنها در اين جا ذكر ميشود .انواعي كه در تحت جنس حكمت بود هفت است:
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اول – ذكاء
دوم  -سرعت فهم
سوم  -صفاي ذهن
چهارم  -سهولت تعلّم
پنجم  -حسن تعقل
ششم  -تحفّظ
هفتم  -تذّكر
اما ذكاء :آن بود كه به كثرت مزاولت مقدمات منتجه ،سرعت حصول انتاج قضايا و
سهولت استخراج نتايج ملكه شود و همچو برق بدرخشد .و سرعت فهم آن بود كه نفس را
حركتي از ملزومات به لوازم ملكه شده چنان كه بر فضل مكثي محتاج نشود .و صفاي ذهن
آن بود كه استعداد استخراج مطلوب بي اضطراب و تشويش حاصل آيد .و سهولت تعلّم آن
بود كه نفس را حدّتي حاصل آيد و بي موانع متفرقه توجه كلي به مطلوب داشته باشد .و
حسن تعقّل آن بود كه در بحث استكشاف هر حقيقتي ،نفس حد و مقداري را كه بايد و شايد
نگاهدارد ،كه نه اهمال داخلي كرده باشد و نه اعتبار خارجي .و تحفّظ آن بود كه عقل و وهم
صوري را به قوت تفكر يا تخيل اخذ نموده سپس آنها را ملخّص و مستخلَص كرده نگاهدارد
و در خود ضبط نمايد .و تذّكر آن بود كه نفس در مالحظة صور محفوظه به هر وقت كه
خواهد دست يابد كه در نتيجة ملكهاي است كه اكتساب نموده.
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جهالت و معصيت -حمد و ثنا شايسته پروردگاريست كه به وجوب خود قاطبة ماسواي
خود را بوجود آورده ،و ستايش و سپاس او راست كه به قدرت كاملة خود هر نوعي از انواع
ممكنات را به صورتي كه رواست مصور نموده ،و هر قسمي از مخلوقات را به حدي كه اليق
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.
معصيت عالوه بر قباحت آن ،به جهل و ناداني نيز منتهي ميشود  .بيان اين معني چنين
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.
كسي كه داراي فضايل الهيه نيست نتواند رهنمايي كند ،زيرا كسي كه در ميان امواج
متالطمه غوطهور است و مشرف بر غرق شدن ميباشد ،ديگران را که در ميان آن امواج هالكه
غوطه ورند نتواند خالصي بخشيد.
بر هر كسي الزم است كه در اساس و مباني دين و مذهب خود تأمل نموده و غور كند
و اقوال هر كسي را نپذيرد ،بلكه قواي متفكره و متفرقة خود را در تميز نيك از بد و تشخيص
محال از ممكن بكار گيرد و گرنه از فضايل الهي محروم مانده و به بدبختي ابدي دچار خواهد
شد.
فضايل صادره از شجاعت -انواعي كه در تحت جنس شجاعت است ،يازده نوع ميباشد:
اول ِ -كَبر نفس
دوم  -نجدَت
سوم  -بلندهمتي
چهارم  -ثبات
پنجم  -حلم
ششم  -سكون نفس
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هفتم  -شهامت
هشتم  -تحمّل
نهم  -تواضع
دهم  -حميَّت
يازدهم  -رقّت
كبر نفس آن بود كه نفس به عزت و ذلت دنيوي مباالت نكند و به وجود و عدم آنها
التفاتي ننمايد ،بلكه بر احتمال امور ماليم و غيرماليم قادر باشد.
ج َدت آن بود كه نفس در قبال ناگواريها و ناماليمات رشادتي از خود ظاهر نمايد.
َن ِ
بلندهمتي آن بود كه نفس را در طلب حقيقت ،سعادت و شقاوت اين جهاني در چشم
نيفتد و بدانها استبشار و ضجرت ننمايد .و ثبات آن بود كه نفس را قوّت مقاومت در آالم و
شدايد مستقر شده باشد كه از عارض شدن آنها بيقراري نكند .و حلم آن بود كه نفس را
طمأنينتي حاصل آيد كه قوة غضبيه به آساني تحريك او نتواند .و سكون نفس آن بود كه نفس
در خصومات و حربها و مبارزهها آرامشي در خود ايجاد كند .و شهامت آن بود كه نفس آالت
بدني را فرسوده گرداند در استعمال ،از جهت تحصيل حقايق .و تحمل آن بود كه نفس در
طريق تحصيل امور معنوي به شدايد موانع بردبار باشد .و تواضع آن بود كه نفس خود را
مزيتي نشمرد بر كساني كه در جاه از او نازلترند .و حميت آن بود كه نفس در محافظت
خويش از محرمات تهاون ننمايد .و رقت آن بود كه نفس را بياضطراب از مشاهدة تألم
ديگران تأثيري حاصل آيد.
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فضايل صادره از عفت -انواعي كه در تحت جنس عفت ميباشد ،دوازده نوع است:
اول  -حيا
دوم  -رفق
سوم  -حسن سيرت
چهارم  -مسالمت
پنجم َ -د َعت
ششم  -صبر
هفتم  -قناعت
هشتم  -وقار
نهم  -ورع
دهم  -انتظام
يازدهم  -حرّيت
دوازدهم  -سخا
اما حيا ،و آن انحصار نفس بود در وقت استشعار از ارتكاب قبايح به جهت احتراز از
استحقاق مذمت .و رفق ،انقياد نفس است اموري را كه حادث شود ،از طريق تبرع .و حسن
سيرت آن بود كه نفس را براي تكميل خويش به تحصيل حليتهاي معنوي رغبتي صادق حاصل
آيد .و مسالمت آن بود كه نفس مجاملت كند در وقت تنازع احوال مختلفه و متباينه از سر
قدرت و ملكه بيآن كه اضطراب بر او تطرّق يابد .و دَ َعت آن بود كه نفس ساكن باشد در
وقت حركت شهوت و به تمام معني مالك خويش باشد .و صبر آن بود كه نفس مقاومت كند
در برابر هوي تا قبايح از او صادر نشود .و قناعت آن بود كه نفس راضي باشد به لوازم دنيوي
از مآكل و مشارب و مالبس ،چندان كه سد خلل كند .و وقار آن بود كه نفس در قبال ناماليمات
از حد اعتدال قدم بيرون ننهد .و ورع آن بود كه افعال نيكو او را ملكه بود .و انتظام آن بود كه
نفس را رعايت نظم و ترتيب در امور معنوي به وجه اتمّ حاصل آيد .و حريت آن بود كه
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نفس متمكّن باشد بر اكتساب لوازم دنيوي به وجوه مكاسب جميله به حد اعتدال و مصارف
آن در وجوه الهيه و اِعراض از اكتساب مال به وجوه مكاسب ذميمه .و سخا آن بود كه به وجه
اعتدال انفاق مال و مقتنيات بر او سهل شود و آن را به مصبّ استحقاق برساند.
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فضيلت سخا  -سخا صفتي است كه در تحت آن انواع بسيار ميباشد كه مهمترين آنها
هشت نوع است:
اول  -كرم
دوم  -ايثار
سوم  -عفو
چهارم  -مروت
پنجم  -نُبل
ششم  -مواسات
هفتم  -سماحت
هشتم  -مسامحت
اما كَرَم آن بود كه نفس را سهل نمايد انفاق مال در امور عام المنفعه بر وجهي كه
مصلحت اقتضا كند .اما ايثار آن بود كه بر نفس آسان باشد از سر مايحتاجي كه به خاصة او
تعلق داشته باشد ،برخاستن و بذل كردن در وجه كسي كه استحقاق او ثابت باشد .اما عفو آن
بود كه بر نفس آسان باشد ترك مجازات به بدي يا طلب مكافات به نيكي با حصول قدرت
و تمكن .و مروّت آن بود كه نفس را رغبتي صادق بود بر تحلّي به زينت افادت و بذل .و نُبل
آن بود كه نفس ابتهاج نمايد به مالزمت افعال پسنديده و مداومت سيرت ستوده .و مواسات،
معاونت ياران و دوستان و مستحقين بود در معيشت و شركت دادن ايشان را تا حدي در
بعضي چيزهايي كه متعلق است به او .و سماحت بذل كردن بعضي است از چيزهايي كه
واجب نبود بذل آن بر او .و مسامحت ،ترك گرفتن بعضي است از چيزهايي كه ترك گرفتن
آن واجب نبود.
عامل بيداري از خواب غفلت -از كالم حضرت محمد باقر عليه السالم مستفاد ميگردد
كه فرمودهاند :در دل هركسي نقطه سفيدي است و چون مرتكب گناهي شود بر آن نقطة سفيد
سياهي به هم رسد ،و اگر از آن توبه كند آن سياهي زايل ميگردد و اگر در گناه اصرار ورزد
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و ارتكاب مناهي را متمادي گرداند ،آن سياهي زيادتر شده و به جايي رسد كه آن نقطة سفيد
پوشيده شود و صاحب آن دل ديگر به خير بازگشت نميكند .پس پيش از آن كه كار به اينجا
گرايد و عمارت دل به سيالب معاصي منهدم گردد ،بايد انسان چارة خود جويد و طريق
تدارك آن را به قدم سعي پويد تا وقتي كه صرصر اجل بر بوستان زندگي وزد انگشت تأسف
به دندان حسرت نبرد.
محركي كه انسان را از خواب غفلت بيدار ميكند ،تفكر و درك فيض حضور رهبران و
راهنمايان خدايي است ،و فضيلت درك حضور ايشان به طريق عقل مستغني از بيان و بينياز
از اقامة دليل و برهان است.
رهبر و راهنماي حقيقي پيش از همه كس بايد نفس خود را از ارتكاب معاصي نصيحت
نمايد و ابالغ مطالب حقه را وسيله خودنمايي نداند ،بلكه كلمه حق را از جهت خيرخواهي
خاليق و رضاي خالق طالب باشد تا از مثوبات جاوداني بهرهمند گردد.
راهنماي حقيقي بايد به علم خود عامل باشد و ديدة بصيرت خود را از خواب غفلت
بگشايد تا خفتگان ديگر را بتواند بيدار كند .بزرگان فرمودهاند :راهنمايي كه به علم خود عمل
نكند پند و نصيحتش از دلها چون باران از سنگ مي لغزد .و نَفَسي كه از درون پر خيال جيفة
دنيا برخيزد مانند نسيمي است كه از مزبله خيزد ،و شعلة سخن تا از سينة پرشور بلند نگردد
افسرده دلي را نسوزاند ،و شرار گفتگو تا از آتش دل برنخيزد چراغ مرده دلي را نيفروزد.
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نرم گفتاري -عالم رباني بايد در اعالم كلمة حق جز رضاي خالق متعال منظور ديگري
نداشته باشد ،تا سخن در قلوب مستعده اثر كاملي نهاده و از نعم جاوداني حظ و نصيب وافي
داشته باشد  .ديگر آن كه به حكم آيه شريفه «ُادْعُ إِلِى َسبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»،
در بحثها طريق نرم گفتاري را شعار خود ساخته و مطلب را به ماليمت ادا كند و زبان بيان
را به زهر تلخ گفتاري نيااليد ،چه پند و نصيحت در اول اكثر طبايع را غير ماليم است و چون
اداي آن نيز غيرماليم بود ،دلنشين ايشان نخواهد شد.
وقتي كه خداوند متعال حضرت موسي و هارون را به افسر نبوت سرافراز فرمود ،ايشان
را به دعوت فرعون مأمور ساخت «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّينًا َّلعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى»
 :يعني اي موسي و هارون ،بسوي فرعون برويد به درستي كه او در كفر و عصيان خود طغيان
كرده و با او به نرمي سخن گوييد شايد كه پند گيرد و يا بترسد .پس هر واعظ بايد مراعات
چنين شيوة مرضيه را بر خود الزم داند و به اشفاق و مهرباني چراغ آگاهي در ظلمت سراي
قلوب غافلين بر افروزد.
فضايل صادره از عدالت -اما انواعي كه در تحت جنس عدالت ميباشند ،دوازده نوع
است:
اول  -صداقت
دوم  -الفت
سوم  -وفا
چهارم  -شفقت
پنجم  -صله ارحام
ششم  -مكافات
هفتم  -حسن شركت
هشتم  -حسن قضا
نهم  -تودّد
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دهم  -تسليم
يازدهم  -توكل
دوازدهم  -عبادت
اما صداقت آن بود كه باعث شود بر اهتمام جملگي اسباب فراغت صديق و ايثار هر
چيزي كه ممكن باشد بر او .و الفت آن بود كه رأيها و اعتقادات گروهي در معاونت يكديگر
به جهت تدبير معيشت متفق شوند .و وفا آن بود كه از التزام طريق مواسات و معاونت تجاوز
جايز نشمرد .و شفقت آن بود كه از حال غيرماليمي كه به كسي رسد مستعشر بود و همت
بر ازالة آن مقصور دارد .و صلة ارحام آن بود كه خويشان و پيوستگان را با خود در خيرات
دنيوي شركت دهد .و مكافات آن بود احساني كه به او كنند مانند آن يا به زياده از آن مقابله
كند و در اسائت به كمتر از آن ،يا عفو كند .و حسن شركت آن بود كه دادن و ستدن در
معامالت به وجه اعتدال بود ،چنان كه موافق طبايع ديگران شود .و حسن قضا آن بود كه
حقوق ديگران را كه به وجه مجازات ميگذارد ،از منت و ندامت خالي باشد .و تودد آن بود
كه طلب كند مودّت اهل حق را با چيزهايي كه مستدعي اين معني بود .و تسليم آن بود فعلي
كه تعلق دارد به خدا و كساني كه اعتراض برايشان جايز نيست ،رضا دهد اگرچه موافق طبع
او نباشد .و توكل آن بود كارهايي كه حوالة آن به قدرت و كفايت بشري نيست و خلق را
مجال تصرف در آن صورت نميبندد ،زياده و نقصان و تعجيل و تأخير نطلبد .و عبادت در
آن بود كه تعظيم و تمجيد باريتعالي و مقربين او را بر خود واجب شمرد و اطاعت و متابعت
ايشان را شعار و دثار خود سازد.
اين است حصر انواع فضايل ،و از تركيب بعضي با بعضي فضيلتهاي بيشمار ميتوان
تصور كرد ،والل وليّ التوفيق.
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آمادگي پذيرش حقايق -نخستين امري كه مستمعين مطالب حقه را ضروري ميباشد آن
است كه تحصيل رضاي الهي را مقصود اصلي خود ساخته و از شنيدن آن مطالب ،همت بر
اصالح خود گمارند و توجه خاطر را تنها به شنيدن مقصور نداشته بلكه از موائد فوائد آن

مجلس كه فردوس برين اهل يقين است ،قوت روحي خود بردارند و جامة طبيعت را از اوساخ
صفات ذميمه به آب نصايح شستشو دهند ،و ساحت باطن را از خس و خاشاك خياالت
فاسده به جاروب مواعظ الهيه رُفت و روب نمايند ،و خارستان حرص را با آن كلمات دلسوز
درهم سوزند ،و شمع نگاه عاقبت بيني را در لگن ديده هاي دروني به نور معرفت برافروزند
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،
غبار معاصي از خود افشانند و از استماع بشارات دلنواز ،پرواز مرغ روح خود را به اوج مرتبة
مقربين رسانند و به وزيدن نسايم جانفزاي هدايت و ارشاد ،دل را از مستي غفلت هشيار
سازند.
اگر اهل حق را خطايي افتد و در سلوك طريق سخنوري لغزشي واقع شود ،بايد اغماض
كنند و عيب بيني را بر خود هنر نشمارند و خردهگيري را نشانة زيركي و استقامت طبع خود
نپندارند .چه جز حضرات معصومين عليهم السالم ساير مردم را از خطا و سهو و نسيان گزيري
و گريزي نيست و در تنزّه از اين معني به حد كمال ،چاره و تدبيري نيست  .اگر كسي را از اين
سخن شبههاي در دل رود ،سيري در كالم بزرگان نموده و تفكر و تعقل نمايد تا بر صدق اين
مقال گواهي دهد و خاطرش به طوق اذعان اين سخن گردن نهد.
چون فضايل در چهار جنس محصور است ،اضداد آن نيز چهار جنس تواند بود؛ و آن
جهل ميباشد كه ضد حكمت است ،و جبن كه ضد شجاعت است ،و شره كه ضد عفت
است ،و جور كه ضد عدالت ميباشد.
اما هر فضيلتي را حدي است كه چون از آن حد تجاوز نمايد ،چه در طرف افراط و چه
در طرف تفريط ،آن فضيلت رذيلت گردد .اين است كه بزرگان فرمودهاند :فضايل به منزلة
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مركز است و ضد او كه رذايل باشد به منزلة اطراف ،چنان كه بر سطح دايره نقطهاي كه مركز
اوست دورترين نقطه هاست از محيط ،و اگر چيزي در روي اين نقطه مركزي واقع شود
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.
پس بنابر قاعدة مذكور ،در مقابل هر فضيلت رذيلتهاي بيشماري است زيرا كه وسط
محدود است و اطراف نامحدود .و نيز فرمودهاند :مالزمت فضيلت مانند حركتي است در روي
خط مستقيم ،و ارتكاب رذايل مانند انحراف از آن خط مستقيم است .و ظاهر است كه ميان
دو حد ،خط مستقيم بيش از يكي نتواند بود ليكن خطوط غيرمستقيم بي نهايت است از اين
جهت است صعوبتي كه در التزام طريقة فضايل واقع شود ،و اين كه به اشارت آمده است كه
صراط خدا از موي باريكتر و از شمشير تيزتر است ،عبارت از همين معني ميباشد.

تعليم و تربيت و ارشاد

289

گفتار 107
ضرورت وعظ خدايي  -احتياج عامة خلق بر وعظ خدايي به كمال وضوح رسيده و
وجوب و فضيلت وعظ گفتن به طريق عقل مستغني از بيان است .پس اگر كسي از طريق
مستقيم منحرف شده و راه بيابان آوارگي پيش گيرد ،بر ديگران الزم است در صورت امكان
و اجتماع شرايط ،او را داللت نموده و از طريق ضاللت به طريق حقيقت برگردانند.
در طي مراحل تكليفات كه همه بر يك رهگذرند ،و در طريق عبوديت كه جملگي با
يكديگر همسفرند ،اگر كسي پاي خويش از طريق حق بيرون نهد و به اغواي غوالن هوي و
هوس طريق بادية غفلت و ضاللت را مسلوك دارد ،بر ديگران الزم است كه او را به طريق
حق رهنمايي كنند.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمودهاند :هيچ هديه كه مسلماني به برادر ديني خود فرستد
بهتر از كلمة حكمتي نيست كه سبب زيادتي هدايت او شود .و نيز فرموده :هيچ صدقه از
مؤمن در نزد حق تعالي خوشتر و پسنديدهتر از اين نيست قومي را كه آراء مختلفه در راه
بندگي از هم جدا ساخته يا عداوت دنيوي باعث شده كه از هم جدا شوند ،ايشان را به يك
طريقه جمع سازد و به صيقل مطالب حقه از مرآت بواطن ايشان زنگ كدورت را بزدايد .و
نيز فرمود :اين عمل نزد حق تعالي از عبادت يك ساله بهتر است.
رذايل اصلي و فرعي -چون انحرافات دو نوع است كه يكي از مجاوزت در طرف افراط
و ديگري از مجاوزت در طرف تفريط حاصل آيد ،پس مقابل هر فضيلت دو رذيلت بود و آن
فضيلت وسط ،و دو رذيلت دو طرف آن فضيلت بود.
چنان كه قبالً گفته شد ،اجناس فضايل چهار است پس بنابر قاعدة مذكور ،اجناس رذايل
هشت بود .دو از آن مقابل حكمت :سَفَه بود و بُله؛ و دو از آن مقابل شجاعت :تهوّر بود و
جبن؛ و دو از آن مقابل عفّت :شَرَه بود و خمود شهوت؛ و دو از آن مقابل عدالت :ظلم بود و
انظالم.
اما سَفَه كه در طرف افراط است ،استعمال قوة فكري است در آنچه واجب نبود يا زياده
از آنچه واجب بود؛ و بُله در طرف تفريط است ،تعطيل قوه فكري است به اراده نه از روي
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خلقت .اما تهوّر كه در طرف افراط است ،اقدامي است كه شرعًا اقدام بر آن جميل نبود؛ و
جبن كه در طرف تفريط است ،حذر كردن از چيزي است كه شرعًا حذر از آن محمود نبود.
اما َش َره كه در طرف افراط است و آن را ولوع نيز گويند ،طلب لذت است زياده از مقدار
مشروع؛ و خمود شهوت كه در طرف تفريط است ،سكون بود از حركت بر طلب لذت
ضروري كه عقل و شرع بر طلب آن رخصت داده باشند ،از روي اختيار نه از روي نقصان
خلقت .اما ظلم كه در طرف افراط است ،تحصيل اسباب معيشت دنيوي است به وجوه ذميمه؛
و انظالم كه در طرف تفريط است ،تمكين طالب معيشت دنيوي است بر ستم ظالم و انقياد او
از فرا گرفتن آن به طريق مذلت.

تعليم و تربيت و ارشاد
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ميانه روي در تحصيل معاش( - )1غناي مطلق مخصوص ذات پاك آفريدگاري است كه
دامن وجودش از لوث امكان منزه و معرّا و ساحت عزتش از خس و خاشاك افتقار و احتياج
منزه و مبرّ است .هر موجودي كه از مشيمة نيستي به كنار امّهات هستي افتاده ،و هر ذيحياتي
كه از مَطمُورة عدم به معمورة وجود پا نهاده ،به زنجير احتياج اسير و از تحصيل ضروريات
ناچار و ناگزير است.
مقيّدين سلسلة زمان و ساكنين قلمرو امكان را بالكليّه دست از دنيا كشيدن و ديدة
خواهش از مقتضاي طبيعت بشري پوشيدن ،از حوصله طاقت مخلوقيت بيرون است .و صانع
بي چون به حكم آيه شريفه«الَ يُكَلفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا»  ،به آن تكليف ننموده و به سبب
خواهش مايحتاج و طلب وجه معاش ،احدي را مالمت نفرموده است.
خداوند متعال تحصيل ضروريات را بر همه الزم و واجب نموده و جلب منافع به قدر
كفاف و دفع مضّار جوع و عطش و حرّ و بَرد را بر همه فرض و متحتّم ساخته است.
احوال آدمي در طلب دنيا از سه قسم بيرون نيست :يكي آن كه به قدر توسعة معاش به
حد اعتدال از وجه حالل در طلب دنيا تالش نمايد و زنگ عسرت را از احوال خود و از آيينة
حال جمعي كه شرعًا رعايت ايشان بر او واجب است ،بزدايد  .اين مرتبه از مراتب طلب دنيا
از جمله سنن ،و در شريعت غرّا ممدوح و مستحسن است و ترك آن ،و سالك طريق رهبانيت
بودن ،مذموم است .چنان كه حضرت صادق عليه السالم فرمايد :از ما نيست كسي كه به جهت
اشتغال به امور اخرويه دست از طلب دنيا بردارد و كسي كه چشم از آخرت پوشيده همت بر
تحصيل دنيا گمارد.
خداوند متعال در قرآن مجيد فرمايد«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَال

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»  .خالصة معني آية شريفه اين است كه  :اي مؤمنين حرام
مگردانيد و خود را منع مكنيد از چيزهاي پاكيزه لذيذ ،آنچه حق تعالي بر شما حالل كرده ،و
از حدود الهي و شريعت پا بيرون ننهيد به درستي كه خداوند متعال تعدّي كنندگان را دوست
نميدارد.
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قسم دوم از اقسام طلب دنيا آن است كه به قدر توسعة معاش به حد اعتدال اكتفا ننموده
و از ممرّ حالل در تحصيل مال و منال و اسباب حشمت و جالل كوشد .اين قسم از اقسام
طلب دنيا اگرچه في نفسه حالل و مباح است ،اما مورث بسي مفاسد عظيمه و منتج بسياري
از خسارتهاي اخرويّه است كه از اوج درجات سعادت به حضيض دركات شقاوت مياندازد
و تراكم بخار نخوتش چراغ عقل را فرو مينشاند.
ارباب عقول سليمه ثروت دنيا را به آب شور تشبيه كردهاند ،هركه بيشتر نوشد تشنهتر
گردد .بنابراين عشقة حرص و طمع در گلشن ضمير او قوت ميگيرد ،و نهال ورع و تقوي
دم به دم ضعف و ناتواني ميپذيرد ،و رفته رفته به ارتكاب مكروهات و اتخاذ شبهات دلير
ميسازد و از آنجا به مهالك محرّمات و نامشروعات مياندازد.
خداوند متعال ميفرمايد « كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى اَنْ رَاهُ اسَْتغْني» :وقتي انسان خود را مستغني
و بي نياز ديد ،هر آينه طغيان كند .از اين جهت است كه ارباب خرد مال و منال اين دار غرور
را به آب باران تمثيل كردهاند ،تا به حد اعتدال ميبارد باعث آبادي جهان و سبب رفاهيت
جهانيان است ،و چون از حد اعتدال درگذرد ،سبب خرابي عالم و علت تنگي احوال بني آدم
ميگردد .مال و منال دنيا هم تا به حد اعتدال است ،موجب آبادي دين و دنياست و چون از
حد اعتدال درگذرد موجب حصول بال شده و سيالب خانه دين و دل ميگردد.

تعليم و تربيت و ارشاد
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ميانه روي در تحصيل معاش( - )2حضرت صادق (ع) فرمايد :بايد در جستجوي وجه
معاش ميانهرو باشي و سعي تو در اين باب ،بيش از كسي باشد كه در امر معيشت قصور
ميكند ،و كمتر از حريصي كه از عقبي به دنياي خود راضي گشته و دل بر آن مي نهد .
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :كسي كه طلب دنيا از وجه حالل جهت بسياري مال كند،

با خداي تعالي مالقات نمايد در حالي كه بر او غضبناك شود .در مذمت اين قسم از اقسام طلب
دنيا همين بس كه آدمي به شومي اشتغال به دنيا از ذكر حضرت ذوالجالل باز ميماند.
قسم سوم از اقسام طلب دنيا آن است كه ديدة ورع از مالحظة حالل و حرام و رعايت
جانب حق و اداي حقوق شرعيه بپوشد و همت خود را بر جمع آوري مال دنيا مقصور گرداند،
و سلسلة توالي ايام و ليالي را سبحه شمار درهم و دينار دانسته و روزشمار را به هيچ نشمارد،
و به مال و منال دنيا فريفته گشته دين خود را به دنيا فروشد و چشم از ناز و نعمت سرمدي
بپوشد.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد «نِعمَ العَطِيَّةُ وَ نِعمَ الهَدِيَّةُ المُوعِظَةُ»  :يعني چه خوب

است عطا و هديه موعظه .مأثور است كه در خدمت آن شافع يوم نشور گفتگوي دو شخصي
شد كه هريكي از ايشان به صفتي آراسته و عارض احوال ايشان به زيور كمال پيراسته .طريقة
يكي آن كه بعد از اداي نماز واجبي جاهالن را تعليم خير و صالح ميفرمود و به سرانگشت
بيان حكمت ،راه فالح و رستگاري را به خاليق مينمود .و شيوة ديگري آن كه روزها را روزه
ميداشت و شبها لواي بندگي ميافراشت .چون آن حضرت صفت آن دو شخص را شنيدند
و متاع قدر ايشان به ميزان امتياز سنجيدند  ،چنين فرمودند «فَضْل االَوَّلِ َعلَي الثّاني کَفَضلي عَلي
اَ ْدناکُم»  :يعني فضيلت شخص اولي كه هدايت و ارشاد را شعار خود ساخته بر شخص دومي،
مانند فضيلت من است بر كمترين شما.

مؤيدات فضيلت وعظ از حد گذشته و كثرت شواهد اين مدعا به مرتبة شياع پيوسته و
داليل آن راه شك و شبهه را فرو بسته.
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در انواعي كه تحت اجناس فضايل باشند بايد علم حاصل كرد تا به عدد هر نوعي دو
رذيلت مقابل آن معلوم شود؛ يكي در جانب افراط و ديگري در جانب تفريط .از جهت مثال،
رذايل مقابل نوعي چند ذكر ميشود تا رذايل انواع ديگر نيز بر اين قياس معلوم گردد.
قبالً از انواع حكمت هفت نوع شمرديم :ذكاء و سرعت فهم و صفاي ذهن و سهولت
تعلم و حسن تعقل و تحفظ و تذكر.
اما ذكاء وسط بود ميان خبث و بالدت .خبث در جانب افراط و بالدت در جانب تفريط،
در صورتي كه بالدت از سوي اختيار بود نه از جهت نقصان خلقت .اما سرعت فهم وسط بود
ميان سرعت تخيلي كه بر سبيل اختطاف افتد بياحكام فهم ،و ابطايي كه از تأخير تفهّم ملكه
شود .اما صفاي ذهن وسط بود ميان التهابي كه به سبب مجاوزت مقدار ،نفس را از مطلوب
باز دارد ،و ظلمتي كه در نفس حادث شود و در استنباط نتايج تأخير افتد .اما سهولت تعلّم
وسط بود ميان مبادرتي كه استثبات صوَر را مجال ندهد ،و تصعّب موانعي كه در استثبات
صور بود .اما حسن تعقل وسط بود ميان صرف فكر به ادراك چيزي كه در تعقل مطلوب زايد
بود ،و قصور فكر از تعقل تمامي مطلوب .اما تحفظ وسط بود ميان عنايتي زايد به ضبط آنچه
ضبطش بيفايده بود ،و غفلتي از ضبط مطالبي كه حفظش مهم باشد .اما تذكر وسط بود ميان
فرط استعراضي كه اقتضاي تضييع روزگار و كاللت آلت كند ،و نسياني كه از اهمال آنچه
رعايت آن الزم بود حاصل آيد.

تعليم و تربيت و ارشاد
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فضيلت نمايي -در بابي كه به بيان سعادت حقيقي مقصور بود ،ياد كرديم كه موجبات
سعادت تكميل قواي ناقصه است و نيز بيان كرديم كه تكميل اين قوا به تحصيل فضايل
چهارگانه ممكن است .پس سعيد كسي است كه ذات او مجمع اين فضايل باشد.
اما جماعتي باشند كه بيان هر نكتهاي از نكات حقايق را كه به طريق تقليد ظاهري فرا
گرفتهاند بر وجهي ايراد كنند كه مستمعين تعجب نمايند و بر وفور علم و كمال فضل او
گواهي دهند ،اما در حقيقت ضماير ايشان از ثمرة حكمت خالي باشد .بنابراين ،خالصة عقايد
و حاصل معارف ايشان تشكّك و حيرت بود.
آثار اين جماعت و امثال ايشان حكمت حقيقي نبود ،بلكه به ظاهر شبيه بود به آثار
حكماء ،بدان جهت كه مصدر حكمت ،نفس است  .و همچنين عمل اَ ِعفّاء از ايشان صادر
شود ليكن عفيف النفس نباشند ،مانند كساني كه از شهوات و لذات دنيوي اعراض كنند از
جهت انتظار چيزي ،و يا اين كه از احساس بعضي اجناس فضايل بينصيب بوده و ذوق آن
نيافته در غفلت ماندهاند .عمل اَ ِع ّفاء از ايشان صادر شود و حال آن كه ذوات ايشان به صفت
عفت موصوف نباشد  .عفيف در حقيقت كسي است كه حد و حق عفّت را نگاهدارد و باعث
او بر ايثار اين فضيلت آن بود كه طلب لذت به حد اعتدال كند و به زينت قوة نفساني ،كه
بقاي نوع انساني بدون آن ممتنع است ،متحلّي شود بيشائبة غرضي و در مشتهيات به قدر
احتياج مشروع به اقتضاي مصلحت اقدام نمايد.
همچنين عمل اَسخياء از ايشان صادر شود ولي سخاوت حقيقي از ايشان منتفي باشد،
مثالً بذل مال كنند از جهت تمتع شهواني يا مزيد جاه ،يا بذل مال از جهت توقع زياده كنند.
اين فعل مانند افعال اهل مرابحه بود و علت صدور اين اعمال كه شبيه اعمال اسخياء بود ،اين
است كه بعضي به طبيعت حرص و شره مبتال باشند و برخي به ربح طلبيدن ،و گروهي نيز
بذل ايشان بر سبيل تبذير بود.
همچنين عمل شبيه شجاعت از ايشان صادر شود كه در حقيقت شجاعت نبود ،و به
اهوال و خطرات و حروب اقدام نمايند از جهت طلب مالي يا چيز ديگري از انواع رغايب،
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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
عظيم اقدام نمودن ،نهايت خساست همت و ركاكت طبع بود .چه بسيار اهل فساد كه به اَعفّاء
و اَسخياء مشابهت نمايند در صورتي كه از فضل و فضيلت دورترين خاليقند.

تعليم و تربيت و ارشاد
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دنياي بيوفا -بيوفايي دنياي غدّار و ذمايم و قبايح آن به طريق اطالق و اجمال بر آيينة
ضمير خردمندان صاحبدل و شوريدگان زنجير عالئق گسل ،كه به دست خرد گلهاي تجربه
از خارستان دار غرور چيده و به سرانگشت نگاه اعتبار ديدة بصيرت را از خواب گران غفلت
ماليدهاند ،ظاهر و روشن است كه سرمنزل دنياي ناپايدار گذاشتني است و رشته سست نهاد
امتدادش دل نبستني؛ ساغر سرور لبالب غرورش ريختني و شكستني است.
دنيا غدّارهاي است كه بسي ناموسها دريده و بسيار گلبرگها در خاك و خون كشيده.
ملك و مالش نهالي است كه جز دشمني ثمرهاي ندارد ،و شيريني آن باعث تلخكامي عقبي
است ،و زينت سرخش مورث زرد رويي روز جزا.
بدبخت كسي كه به لذات فانيش از جا رود و دوستي دنيا را سعادتي داند .بيحاصل آن
كه در زمين دل تخم محبتش افشاند ،آواره سالكي كه راه طلبش به قدم سعي پويد؛ بيچاره
دردمندي كه چاره درد خويش از آن جويد .چهرة تمثال اين پيرزال را در سورة حديد ،خامة
وحي الهي چنين نگاشته و صورت احوال اين هستي سريع الزوال را در آيينة تبيان اشياء بدين
وجه نموده است:
حيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَ ْهوٌ» :اي
حاصل مضمون اين آية سراپا هدايت اين است كه«اعْلَمُوا أَنَّمَا الْ َ
طالبان و شيفتگان دنيا و گرفتاران زنجير محبت اين دشمن دوست نما ،كه زندگاني آن بازي
است و لهو ،مانند گياهي كه به آبياري باران نمو كند و طراوت و شادابيش زارعين را به تعجب
آورد و بعد از آن خشك و زرد شود سپس درهم شكسته و نابود گردد .كشتزار دنيا و گلشن
آن چند روزي آب و رنگ دارد ،عاقبت به حوادث دوران و تندباد اجل بي امان ،طراوتش به
نهايت رسد و خرّميش به شكسته رنگي مبدل گردد.
چنان كه آدمي در وقت مرض اش تهاي طعام را با آن كه به آن زنده است ندارد ،دل نيز به
علت تسلط هوي و استيالي حب دنيا از ذكر پروردگار متعال كه خالق اوست ،باز ميماند .مانند
طعام كه هرچند لذيذ شود در مذاق بيمار لذت ندارد ،دل نيز چون به مرض وسوسه دنيا مبتال
شد ،از كالم بزرگان و از نعمت اطاعت و عبادت و بندگي خدا متلذّذ نميگردد.
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خداوند متعال در سوره حديد ميفرمايد « :وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ»  ،و در سورة
مؤمن ميفرمايد« :إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ َوإِنَّ اآلخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ» .خداوند متعال در آيات
مذكوره تحقير دنيا نموده و بيان بيثباتي اين سرا و بيوفايي اين عجوزة خودآرا فرموده است،
تا بندگان به كرشمة لذات فانيش دل نداده و به دانه ريزي اقبال دو روزه ،پاي به دامن فريبش
ننهند و به گران خوابي غفلت ،چشم از سعادت سرمدي نپوشند و يوسف دل را به دراهم پنج
روزة عيش و شادكامي نفروشند ،بلكه در امور آن به ديدة خرد جز حقارت نبينند و از حدائق
عاليقش به دست فكرت جز گل عبرت نچينند.

تعليم و تربيت و ارشاد
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شجاعت واقعي -چنان كه قبالً ذكر كرديم يكي از فضايل چهارگانه شجاعت است ،و
عمل شبيه شجاعت صادر شود از بعضي كه شجاعت حقيقي در ايشان موجود نباشد .چه بسا
عيّار پيشگان كه به َاعِفّاء و شجاعان مشابهت نمايند با آن كه دورترين مردم باشند از عفت و
شجاعت ،به حدي كه اعراض از شهوات و صبر بر عقوبات شديد ،مانند قطع اعضاء و اصناف
جراحات كه آن را التيام نبود ،از ايشان صادر شود ،و باشد كه به اقصي مراتب صبر رسند و
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.
همچنين شجاعت نمايد كسي كه از مالمت قوم و عشيره يا از خوف حاكم يا از سقوط
جاهي محترز باشد ،و همچنين بعضي عشاق در طلب معشوق از غايت رغبت و فرط حرص
تمتع از مشاهدة او ،خويشتن را در ورطههاي مخوف اندازند و مرگ را بر حيات اختيار كنند.
شجاعت شير و ساير حيوانات اگرچه شبيه شجاع است ،اما در حقيقت شجاعت نيست.
چه شير به قوت و تفوّق خود وثوق دارد و اقدام او به طبيعت غلبه و قوّت و قدرت است نه
به طبيعت شجاعت ،مثل مبارز مسلحي كه قصد ضعيف بيسالحي كند .ليكن شجاع به حقيقت
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
عذاب شديد و خوف هالكت شود ،ليكن در عاقبت امور احساس افتد چه در دنيا و چه بعد
از مفارقت ،خاصه آن جا كه بذل نفس در حمايت حق و در راه حق تعالي نسبت به سايرين

باشد  .كسي كه اين سيرت دامنگير او شود ميداند كه زندگي اين عالم فاني چند روز معدودي
است و هر آينه سرانجام كار مرگ است ،اين است كه رأي او در محبت حق و قدم او در
طلب فضيلت ثابت و استوار شود و در راه خدا از جهاد اعراض ننمايد.
شخص شجاع ميداند كه بددل در اختيار فرار از جهاد ،طلب بقاي چيزي ميكند كه باقي
نخواهد ماند و اگر چند روزي هم مهلت يابد ،عيش او منغّض و حيات او مكدّر خواهد بود
و به خواري و مذلت روزگار خود را به پايان رساند .اين است كه مرگ با فضيلت شجاعت
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و ذكر باقي و سعادت سرمدي را دوستتر دارد از زندگي پر محنت و آفت ،و حال شجاع در
مقاومت با هواي نفس و تجنّب از شهوات چنين بود.
هر كه حد شجاعت را تصور كند ،معلومش گردد نه هر كه بر اهوال اقدام كند و از
فضايح نينديشد ،شجاع باشد و كسي كه از ذهاب شرافت باك ندارد و از امور هائله مانند
زالزِل سخت و صواعق متواتر و علتهاي مزمن و امراض مُولِم و از فراق ياران و دوستان و
موج و آشوب دريا و ساير عاهات خوف ندارد ،به جنونيّت و وقاحت نزديكتر است از
شجاعت.
كسي كه در مقام امن و فراغت خود را به خطر افكند ،مثالً از جاي بلند بجهد يا خود را
به گردابي افكند و در سباحت نيز ماهر نبود ،تا به قدرت و قوت مادي خود را به مردم بنمايد،
اين كس به حماقت نزديكتر است از شجاعت.
كساني كه انتحار ميكنند از خوف فقري يا زوال جاهي ،عمل ايشان به طبيعت جبن بود نه
به طبيعت شجاعت ،زيرا كه شخص شجاع صبور بود و بر تحمل شدايد قادر ،و هر حالي كه
او را حادث شود فعلي مناسب آن حال از او صادر گردد ،اين است كه تعظيم و تكريم شجاعان
واقعي بر همه فرض شده است.
شجاعترين و قويترين مردان كسي است كه بر نفس خويش غالب آيد ،چنان كه يكي از
بزرگان فرموده :اشخاص زياد با من عداوت كردند و با دشمنان قوي مبارزه كردم ،هيچ دشمني
را قويتر از نفس خويش نديدم .و نيز بزرگان فرمودهاند :بدون شجاعت  ،عدم تجاوز به حقوق
ديگران و حفظ شرافت و صيانت دين حاصل نشود  ،اين است كه شجاعت از صفات بارزة
مردان الهي است.
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محنتکده دنيا  -يكي از بزرگان فرمايد به قدر اندوهي كه از جهت دنيا تو را بهم رسد،

اندوه آخرت از دلت بيرون رود  ،و چندان كه غبار مالل از رهگذر عقبي بر آيينة خاطرت
مينشيند ،غم دنيا از دل برميخيزد.
دون همتاني كه خود را به متاع قليل دنيا راضي ساختهاند ،از سعادت باقي عقبي محروم
خواهند ماند .نفس پرستاني كه كج نهادي دنياي بدكيش را محراب سجود خويش ساختهاند،
در صف حقپرستان گردن دعوي نخواهند افراخت ،و سياه مستاني كه در جادة زندگي عنان
اختيار به دست قائد آمال خويش دادهاند ،جز در مقر سَقَر بار اقامت نخواهند انداخت.
اي دل غافل ،دوستي دنياي بيقرار ،آبروي اعتبار از چهرة حسنات فرو ميريزد .اي آن
كه از بادة غفلت مستي ،تفكر نما و در چارة كار خود با پير عقل شوري فرما كه اگر فرضًا
مالك روي زمين گردي ،و بساط مُلك جميع شهرياران را به سرپنجة تسخير درنوردي ،و
سركشان عالم چون كمان ،سر بر خط فرمانت نهند ،و گردنكشان روزگار خدنگدار به طوق
بندگيت تن در دهند ،و ديدة بخت بيدارت هرگز روي ناخوشي نبيند ،و غبار ماللي بر آيينة
خاطر ننشيند ،و چهرة اقبالت از گزند روزگار مصون ماند ،و گونة حالت را ناخن مصائب
روزگار نخراشد ،و نهال دولتت در جويبار زمان جوان و نوخيز بود ،و ساغر دورانت از بادة
تعيّش و طرب سرشار و لبريز گردد ،آخر االمر چون طبل رحيل فروكوبند و ساحت جهان از
وجودت روبند ،و دست اقتدار را به رسن ضعف بندند ،در آن وقت مال و منال و جاه و جالل
سودي نخواهد داد.
نهال سعادت ظاهري اين جهاني جز شقاوت جاوداني ثمري ندهد ،زيرا هيچ نوشي
نيست كه به رنج انديشه نيالوده  .لذايذ دنيوي در حقيقت تند سيلي است كه بسي بناهاي
دوستي ويران ساخته ،و كهنه گرگي است كه بسيار يوسف بدست برادران در چاه انداخته.
دنيا جاي محنت است نه جاي راحت ،جاي خون گريستن است نه منزل خشنودي ،هر
سودي از آن متضمن زيانيست و هر كمال ظاهري آبستن نقصاني ،در روي هر گنجي مار رنجي

خفته و زير هر طربي دام تعبي نهفته .پس اهل تميز به نقد عمر عزيز ،متاع قليل جهان با چندين
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عيب نمايان چرا ميخرند؟ و ذائقه داران روزگار از شهد آغشتة آن به هزارگونه زهر بال چگونه
لذت ميبرند؟ جز اين نيست كه غافالن ،ياد مرگ و خدا از دل محو كرده و روي دل به
تحصيل شهوات نفساني آوردهاند.
احتياج انسان به حيات اجتماعي از اين راه است كه طبعًا به امور زايده و تكلفات زندگاني
مايل است و علت افتقار ،زيادتي حرص ايشان است و آمال انسان را نهايت نيست و حظوظ
و لذايذ را كرانه نِي .و انسان نيز نميتواند آرزوهاي خويش را نابود كند زيرا گسيختن آرزوها و
گسيختن حيات يكي است  ،ليكن ميتواند بر آمال خويش تغييراتي دهد و صاحبان فضيلت عفت
ميتوانند آمال خود را به طرز لطيفتر و شريفتر درآورند.

نوعي از انواع دوازده گانه عفت ،حيا است و بدون حيا در تعيّش و زندگاني خيري
نيست .بايد دانست كه تأثير اين فضيلت در انتظام هيئت اجتماعيه و پاك كردن نفوس از
ارتكاب افعال قبيحه ،از صدها قانون و هزاران محتسب بيشتر است و اين سجيّهايست كه
انسان را با آداب حسنه مزّين نموده و از رذايل دورتر ميسازد.

تعليم و تربيت و ارشاد
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عدالت  -يكي از فضايل چهارگانه عدالت است و لفظ عدالت از روي داليل مُنبي است
از معني مساوات ،و تعقل مساوات بياعتبار وحدت ،ممتنع است  .چنان كه وحدت به مرتبة
اقصي و درجة اعلي از مراتب و مدارج شرف و كمال ممتاز است ،و سريان آثار او از مبدأ
اول  -كه واحد حقيقي اوست  -در جملگي معدودات ،مانند فيضان انوار وجود است از علت
اولي -كه وجود مطلق اوست  -در جملگي موجودات .پس هر كه به وحدت نزديكتر ،وجود
او شريفتر و به اين سبب ،نسبت مساوات شريفترين نسبتهاست.
در فضايل ،فضيلت عدالت كاملترين آنهاست ،چه وسط حقيقي عدالت است و هرچه
جز اوست نسبت به او اطرافند .چنان كه وحدت مقتضي شرف ،بل موجب ثبات و قوام

موجودات است ،كثرت مستدعي خساست ،بل مستدعي فساد و بطالن موجودات است.
اعتدال ظل وحدت است كه سمت قلت و كثرت و نقصان و زيادت از اصناف متباين
بگيرد و به حلية وحدت ،آن را از حضيض نقصان و رذيلت فساد ،به اوج كمال و فضيلت
رساند .اگر اعتدال نبودي دايره وجود بهم نرسيدي ،چنان كه توالد مواليد ثالثه از عناصر اصلية
ماديّه مشروط است به امتزاجات معتدل.
عدالت و مساوات مقتضي نظام مختلفاتند و در اموري كه نظامي بود ،به وجهي از وجوه
عدالت در آن موجود است ،و اال مرجع آن به فساد و اختالل باشد .و بيانش آن است كه
نسبت مساوات بعينها آنجا بود كه مماثلت در جوهر يا كميت حاصل آيد ،و اگر مماثلت مفقود
بود اعتدال كامله برقرار نشود ،مانند نسبتهاي ديگر كه در انواع منتسبات به منتسبات بكار رود
 ،مانند نسبت عددي و نسبت هندسي و نسبت تأليفي و ساير نسبتها.
پس چون اعتبار عدالت كنند در اموري كه نظامي در معيشت بوده و اراده را در آن
مدخلي باشد ،آن امور سه نوع است:
اول  -آنچه تعلّق به قسمت اموال و كرامات دارد.
دوم  -آنچه تعلق به قسمت معامالت و معاوضات دارد.
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سوم  -آنچه تعلق به قسمت اموري دارد كه تعدّي را در آن مدخلي باشد چون تأديبات
و سياسات.
عادل كسي است كه مناسبت و مساوات دهد هر چيز نامتناسب و نامتساوي را ،مثالً
چيزي كه از حيث ظاهر بالخصوص از جهت باطن به دو قسمت مختلف تقسيم شده ،اگر
خواهند آنها را به حد تساوي برند بايد مقداري از زايد كسر كنند و بر ناقص افزايند تا تساوي
حاصل گردد و قلت و كثرت و نقصان و زيادت منتفي شود.
كسي تا به اوساط امور اصليه واقف نشود ردّ اطراف از او نتواند ،اين است كه علم و
معرفت به اوساط امور اصليه و باطنيه از فرايض است و بدون اين علم ،سوق امور انحرافي
به مركز صورت نبندد و تا كسي به اين علم عالم و عامل نباشد به حقيقت نرسد.
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اصناف مضرات و علل آنها  -چنان كه بزرگان فرمودهاند واضع تساوي و عدالت ناموس
الهي است زيرا كه منبع وحدت است .مقابل عادل ،جائر بود و آن كسي كه ابطال تساوي كند،
و جائر اعظم كسي است كه ناموس الهي را منقاد نباشد  .كسي كه بر ناموس الهي متمسك
باشد ،عمل به طبيعت مساوات كند ،چه از منبع وحدت جز جميل صادر نگردد.
اسباب جملگي اصناف مضرّات محصور است در چهار نوع:
اول  -شهوت ،كه ردائت تابع آن افتد.
دوم  -شرارت ،كه جور تابع آن افتد.
سوم  -خطا ،كه حزن تابع آن افتد.
چهارم  -شقاوت ،كه حيرتي مقارن مذلت و اندوه تابع آن افتد.
اما شهوت چون باعث شود بر اِضرار غير ،مردم را در آن التذاذي صورت نبندد مگر آن
كه چون در طريق توصل به مشتهي واقع شده باشد ،بالعرض به آن رضا دهد .و گاهي بود كه
كراهت آن اِضرار احساس كند و معذلك قوه شهوي،آن مكروه را حمل نمايد.
اما شرارت اين است كه شرير تعمدًا اضرار غير كند و از آن التذاذ يابد مانند كسي كه
سعايت كند پيش ظالم ،تا توسط آن نعمت غيري زايل گرداند بيآن كه نفعي به او رسد ،ليكن
مكروهي كه به آن كس رسد ،او را لذتي حاصل آيد بر وجه تشفي ،از حسد يا سبب ديگر.
اما خطا ،كه سبب اضرار غير شود ،نه بر وجه قصد و نه از جهت التذاذ باشد ،مانند تيري
كه نه به قصد بَر شخصي آيد ،كه او را در اين حالت حزني بود.
اما شقاوت ،مبدأ فعل در آن سببي خارج از ذات صاحبش باشد ،و او را درآن اختياري
و ارادهاي نبود ،مانند آسيبي كه از ستور رياضت نايافته كه شخصي بر او نشسته به كسي
حاصل آيد و آن شخص كه به او دلبستگي دارد ،هالكت او را مشاهده كند .چنين شخصي
شقي و مرحوم بود و در اين واقعه غير ملوم؛ ليكن اگر به سبب مستي يا خشم باشد عقوبت
و عتاب از او ساقط نميشود .زيرا مبدأ اين افعال كه تناول مسكر و انقياد قوه شهويه و غضبيه،
كه صدور قبح به تبعيت آنها الزم آمده ،به اختيار و ارادة او بوده است.
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اقسام عدالت  -عدالت سه قسم است:
اول  -آنچه مردم بدان قيام بايد نمود اداي حق واجب تعالي است ،كه واهب خيرات و
ُمفيض كرامات است كه عدالت اقتضا ميكند كه انسان در اموري كه ميان او و معبود اوست،
به قدر طاقت خود طريق افضل مسلوك دارد.
دوم  -آنچه مردم بدان قيام بايد نمود اداي حقوق ابناي جنس و تعظيم بزرگان و رد
امانات و انصاف در ره معامالت است.
سوم  -اداي حقوق اسالف است.
دليل اداي حقوق واجبي آن است كه آثار عدالت بايد در انسان ظاهر شود و در مقابل
اين همه عطيات و ايادي نامتناهي ،انسان بايد جد و اجتهاد خود را بر عبادت و اطاعت مقصور
دارد و در اهمال و تقصير ،خويشتن را نامعذور شناسد.
اي سالك طريق حق ،به خود آي و دل را به زيور عدل بياراي و تفكر نما و از تخيل
بپرهيز كه در اين مقام وجود تو آن شجرة طيّبه را ماند كه اصلش در ارض سفالي عالم ناسوت
ثابت ،و فروعش در عوالم روحانيه مُوَرّق.
دَوَران روح در عالم محسوسات تخيل ،و سير و جوالن روح در عالم معقوالت تفكر.
تخيل و عدم تفكر است كه حايل و حجابي شده انسان را از مشاهدة انوار حقه باز ميدارد .و
تفكر در حقايق است كه گاهي حالت تجرد ايجاد كرده و انسان كالبد عنصري را از خود خلع
نموده و از قيد و سجن طبيعت رسته و تلؤلؤ و صفايي در او پديد آمده و به عوالم مجرده
ارتقاء يافته و گلشن عوالم نوريه را مشاهده ميكند.
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مقامات قرب الهي  -در قيام به حقوق خالق رحمان كه هر ساعت و هر لحظه عطيّات و
ي نامتناهي او به نفوس و اجسام ما ميرسد به حيز حصر نتوان آورد .پس اهمال در اداي
اياد ّ
حقوق او و شكران نعمت تا چه غايت مذموم و منكر تواند بود .چنان كه اگراز نعمت اول
بگوييم كه وجود است ،آنرا بدلي در تصور نميآيد و اگر از تركيب بنيه و تهذيب صور گوييم،
مصنّفين كتاب تشريح و مؤلّفين كتاب منافع اعضاء ،از دريا قطرهاي در معرض تعريف نياورده
و از عهدة معرفت نكتهاي از نكات آن برنيامدهاند .و اگر از نفوس و قوا و ارواح گوييم مددي
كه از فيض عقل و نور و بها و مجد و سنا و خيرات و بركات او به نفس ما ميرسد ،عبارت
و اشارت را در آن مجالي نمييابيم .و اگر خواهيم از نعمت بقاي ابدي و مُلك سرمدي و
جوار رحمت احدي سخن گوييم ،از ما جز حيرت و تقصير و عجز صادر نگردد.
انسان را در قرب به حضرت الهيت مقاماتي است:
اول  -مقام اهل يقين كه ايشان را موقنين نامند ،و اين مرتبة حكماي بزرگ و علماي كبار
ميباشد.
دوم  -مقام اهل احسان كه ايشان را محسنين خوانند و اين مرتبة كساني بود كه با كمال
علم به حلية عمل و فضايل متحلّي باشند.
سوم  -مقام ابرار و ايشان جماعتي باشند كه به اصالح عباد مشغول شده و سعي خود
را بر تكميل نفوس خاليق مقصور دارند.
چهارم  -مقام اهل فوز كه ايشان را فائزين و مخلَصين خوانند و اين مرتبه حضرات انبياء

و اوصياء و اولياء بود و نهايت اين مقام ،مرتبه اتحاد است و وراي آن انسان را مرتبة ديگر
صورت نپذيرد.
استعداد بر مقامات مذكور بر چهار خصلت است:
اول  -حرص و نشاط در طلب حقايق.
دوم  -تحصيل علوم حقيقي و معارف يقيني.
سوم  -حيا از جهل و نقصان قريحتي كه نتيجة اهمال بود و كمال اراده بر تالفي آن.
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چهارم  -مالزمت سلوك طريق فضايل به حسب طاقت.
و اين اسباب را اسباب اتصال به حضرت احديّت خوانند .و در نتيجه عدم رعايت شرايط
مذكور او را سقوطي باشد:
اول  -سقوطي كه موجب اِعراض بود.
دوم  -سقوطي كه مقتضي حجاب باشد.
سوم  -سقوطي كه موجب دوري از حضرت احديت باشد.
چهارم  -سقوطي كه موجب طرد بود.
اسباب شقاوت ابدي نيز چهار است:
اول  -عدم تفكر كه تضييع عمر تابع آن افتد.
دوم  -جهل كه از ترك نظر و رياضت نفس به تعليم حاصل شود.
سوم  -وقاحتي كه از تبعيت شهوات حاصل آيد.
چهارم  -از خود راضي شدن به رذايلي كه از استمرار قبايح و ترك انابت الزم آيد.
بدان اي سالك طريق حق كه محبت اين دنيا به منزلة درختي است كه به باغهاي وساوس
شيطاني در آب و هواي همنشيني ابناي زمان نشو و نما كرده و ريشة شهوات و آرزوهاي نامشروع
در زمين دل محكم نموده ،و اين شجرة ملعونه را شكوفه جز ارتكاب مناهي و ثمرة آن جز
نااميدي از رحمت الهي نيست .تا اين درخت را از زمين قلب ريشه كن نكني ،پرتو آفتاب عرفان
در آن نتابد و گلهاي حقايق نشو و نما ننمايد .طريق برطرف نمودن اين درخت اين است كه
به تيشة مواعظ و نصايح الهيه به قطع ريشة آرزوهاي نامشروع و شهوات بپردازي و ساحت
دل را از آاليش غير رحماني پاك سازي ،تا بتواني به قوة ايماني و توفيق سبحاني آن درخت
را از پا درآوري.
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تفضّل و عدالت  -عدالت مستلزم همة فضايل است و نيز نفس به اداي فعل خاص خود
بر فاضلترين وجهي كه ممكن باشد قادر است  ،و اين حالت غايت قرب نفس انساني است
به حق تعالي.
توسط فضيلت عدالت مانند توسط ساير فضايل نيست ،از جهت آن كه هر دو طرف
عدالت جور است و جور ،هم طلب زيادت بود و هم طلب نقصان .چه جائر در آنچه نافع
بود ،خويش را زيادت طلبد و ديگران را نقصان ،و در آنچه ضار بود ،خويش را نقصان طلبد
و ديگران را زيادت.
عدالت امري است اختياري كه از جهت تحصيل فضيلت و استحقاق محمدت كسب
كنند ،و جور نيز امري است اختياري كه از جهت تحصيل رذيلت و استحقاق مذمت كسب
كنند ،و اختيار عاقل رذيلت و مذمت را بعيد تواند بود.
چون انسان داراي قواي مختلفه ميباشد ممكن است كه بعضي باعث شود بر فعلي كه
مخالف مقتضاي قوة ديگر باشد ،مانند آن كه صاحب غضب يا صاحب شهوت به افراط ،يا
كسي در حال مستي افعالي اختيار كند بيمشاورت عقل كه بعد از معاودتش پشيمان شود.
سببش آن است كه چون غلبه قوهاي را باشد كه در آن حال عقل را استخدام خود كرده ،اين
است كه عقل را مجال اعتراض نبود و بعد از سكون سورَت آن قوه ،قبح و فساد آن فعل به
طور كامل ظاهر گردد  .ليكن كساني كه به سعادت فضيلت موسوم باشند ،هيچ وقت عقل
ايشان مغلوب نگردد و صدور افعال حميده ايشان را ملكه باشد.
بعضي گفتهاند كه عدالت مساوات است و تفضل زيادت ،و ما گفتهايم كه عدالت جامع
فضايل است كه خود مرتبه وسط را داراست .چنان كه نقصان از وسط مذموم است ،زيادت
از وسط هم مذموم باشد ،پس در اين صورت تفضل مذموم خواهد شد.
جواب اين كه تفضل مبالغه و احتياط در عدالت است تا انسان از نقصان آن ايمن گردد ،و
توسط همة فضايل بر يك منوال نيست .مثالً سخاوت با آن كه وسط است ميان اسراف و
بخل ،در رعايت عدالت زيادت در او به احتياط نزديكتر است از نقصان ،و يا عفت با آن كه
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وسط است ميان شره و خمود ،در رعايت شرايط عدالت ،نقصان در او به احتياط نزديكتر
است از زيادت .چه عادل محتاط در آنچه نافع بود ،خويش را كمتر دهد و ديگران را بيشتر و
در آنچه ضار بود خويش را بيشتر دهد و ديگران را نقصان .پس تفضل خارج از عدالت نيست
بلكه آن ،مبالغه و احتياط در عدالت است.
عدالت كه مساوات بود گاهي در جوهر و گاهي در كمّ و گاهي در كيف شود ،مثالً اين
كه گوييم آب و هوا متكافياند ،در كيفيت است نه در كميت .چه اگر در كميت مساوي
بودندي وزن يا مساحت آنها يكسان بودي ،در اين صورت از لحاظ كيفيت تفاضل افتادي و
فاضل بر مفضول غالب شدي ،و اين موجب افناء مفضول ميگشت .ليكن خداوند متعال از
روي فضل و عنايت خويش چنان مقدور فرموده كه آنها را از لحاظ كيفيت متكافي باشند كه
يكي ديگري را افناء نكند.
اين كه گفتيم تفضل مبالغه و احتياط در عدالت است ،اين احتياط ،عادل را جز در نصيب
خود نتواند بود .مثالً اگر كسي حاكم شود ميان دو نفر ،در هيچ يك از آنها تفضل نتواند كرد
و جز رعايت عدل محض و تساوي مطلق ،از او قبيح آيد.
واجب است كه انسان عدالت را اول در نفس خود بكار برد و آن ،تعديل قوا و تكميل
ملكات است .چه اگر كسي تعديل قوا نكند ،شهوت او را وادار كند بر امري كه ماليم طبيعت
خويش است و همچنين غضب ،تا به دواعي مختلف طالب اصناف و انواع شهوت گردد  .از
اضطراب و انقالب اين احوال و تجاذب قوا ،اجناس شر و ضرر حادث شود و كسي كه حال
او از انقالب و تجاذب قوا چنين شود ،مانند اين است كه او را از دو جانب مي كشند تا به
دو نيمه كنند يا از جوانب مختلف كه پاره پاره كنند .پس بايد انسان قوة تميز را كه خليفة
خداست حاكم وجود خود گرداند ،تا او شرايط عدل و تساوي را نگاهدارد و هريكي به حق
خود رسند و سوء نظامي كه از صدور افعال كثيره حاصل بود ،مرتفع گردد.
هدفهايي را كه قرآن مجيد براي بعثت حضرات انبياء سالم الل عليهم بيان كرده است،
اگر دقت كنيم اعتراف خواهيم كرد كه يگانه عامل سعادت ،عدالت است و اين خود يكي از
بزرگترين اهداف سفراي الهي بود «لَقَدْ أَ ْرسَلْنَا رُ ُسلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

النَّاسُ بِالْقِسْطِ» .
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آزادي ،روح اسالم  -هر گاه بخواهيم روح و رسالت اسالم را در يک کلمه خالصه کنيم،
آن کلمه جز «آزادي» نخواهد بود.
«آزادي» بمعناي بسيار وسيع و دامنهدار ،آزادي از هر قدرت و سلطهاي که پيشرفت
بشريت را تعطيل و يا راکد سازد و کاروان مدنيت را از پيمودن در راه خير به تعويق اندازد.
آزادي از سلطه و اقتدار جباران و بيدادگراني که نيروي خالقه بشري را در راه اغراض
شخصي خود استخدام ميکنند و مردم را با قهر و تهديد خوار و زبون ميدارند  ،و مقررات
و قوانين خالف حق بر آنان تحميل ميکنند و عِرض و شرف و آبرو و مال و جان ايشان را
ميربايند.
آزادي از طغيان و بيداد جباران ،بوسيله منحصر ساختن کليه شؤون و قدرت سلطنت به
ذات باريتعالي ،که تنها او بر همه قاهر و غالب است و ديگران بندگان اويند و از جانب خود
مالک نفع و ضرري نيستند ،و همگي در روز عظيم قيامت به معرض حساب جلب خواهند
شد.
آزادي از قيد و بند شهوات و لذات مادي ،زيرا بدون آزادي از قيد و بند شهوت و لذت
نميتوان از بند اسارت جباران و ستمگران رست .زيرا شهوت پرستي و پيروي از لذات مادي
 ،مهمترين سالحي است که جباران و ستمگران در راه تسخير و استعباد بندگان بکار برده و
ميبرند.
هرگاه مردم در بند و قيد شهوات گرفتار نميشدند ،تن به خواري و زبوني نميدادند و
در برابر ظلم و بيداد سکوت نميکردند .به همين جهت است که اسالم در آزاد ساختن مردم
از قيد شهوات اصرار و پافشاري فراوان بکار برده ،و بدين وسيله مردم را در ميدان مبارزه
جباران مجهز ساخته و از تسليم و خصوع در برابر ايشان باز داشته است .قرآن کريم در اين
باب با بيانات متنوّع و نافذ در چندين آيه بحث ميکند؛ از جمله در آيه  24سوره توبه
ميفرمايد:
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«بگو هر گاه پدران و برادران و فرزندان و همسران و قوم و عشيره و مالي که اندوختهايد
و تجارتي که از کساد آن بيم داريد و منزلهايي که پسند خاطرتان ميباشد ،بيش از خدا و
رسول او(ص) و جهاد در راه خدا دوست ميداريد ،پس در همان حال باشيد تا خدا عذاب
و خشم خود را بسوي شما بفرستد و خدا قوم فاسق را هدايت نميکند».
چنان که معلوم ميگردد خداوند متعال در اين آيه شريفه ،همه شهوات و دلبستگيهاي
مادي را در يک کفه نهاده و محبت خدا و رسولش(ص) و جهاد در راه خدا را به کفه مقابل
نهاده ،و کفه اخير يعني محبت خدا و رسول و جهاد را بر کفه ديگر راجح ساخته و عقيده به
اين رجحان را شرط ايمان شمرده است.
سه نوع جهاد -گرچه عنوان «جهاد» در اسالم رکن است اما اگر به مفهوم و جهات
مختلف آن بذل توجهي نگردد ،چه بسا موضوعي بدين اهميت ،خود بخود از صحنه فعال
زندگي اسالمي حذف شده و يا به جهت اکتفاء به الفاظ و عناوين و عادت بدانها ،هرگز در
تغيير و تحول سرنوشت مسلمانان منشأ کمترين اثري نگردد  .بدين لحاظ است که براي کسب
«آزادي» واقعي الزم است بذل توجهي به معنا و مفهوم چنين عنواني صورت گيرد:
«جهاد» لفظي است که غالبًا توجه آدمي را به کشتار جنگي و زد و خورد خوني معطوف
ميسازد ،و کمتر اتفاق ميافتد که لفظ «جهاد» نظر شخص را به جهاد ادبي يا دعوت به هدايت
متوجه سازد  .در محاورات و گفتگوهاي اسالمي ،خواه در کتاب خدا يا در سنت حضرت
رسول اکرم(ص) لفظ «جهاد» ،به جهاد ادبي نيز اطالق شده و ديگر اين که خداوند متعال در
قرآن مجيد دعوت به هدايت را به وسيله قرآن جهاد کبير فرموده؛ چنان که در آيه  52سوره
فرقان فرمايد «َفلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا »  ،در اين آيه مبارکه «ِبهِ» يعني بالقرآن.
در حديث صحيح از حضرت رسول اکرم(ص) آمده که آن حضرت چون از يکي از
غزوات برگشت فرمود :از جهاد کوچکتر به جهاد بزرگتر برگشتيم .گفتند  :اي رسول خدا
جهاد بزرگتر کدام است؟
فرمود  :جهاد با نفس .و در حديث ديگر آمده که آن حضرت فرمود:
جهاد مرد با نفس از جهاد با کفار افضل است .آن حضرت اين جهاد را بزرگترين انواع
جهاد فرموده زيرا که اين جهاد ،مبارزه با بزرگترين و نيرومندترين دشمنان است که عبارتست
از شيطان و نفس اماره.
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خداوند متعال جهاد قرآني را به جهاتي کبيره فرموده :اول اين که اين جهاد اختصاص به
مردم سالم و توانا ندارد ،و بيماران و کوران و ناتوانان از اين جهاد مستثني نيستند  .ولي در
جهاد حربي منطقه دايره آن تنگ است و مخصوصًا جهاد با کساني است که به حدود و ثغور
بالد ما هجوم آور شدهاند يا ما به بالد و مرزهاي ايشان هجوم بريم.
هدفهاي جهاد قرآني گوناگون و بسيار وسيع است ،اما هدفهاي جهاد حربي محدود است
به بسط خاک و توسعه حاکميت و خاضع کردن ساير ملل و مردم غير مسلمان.
اما جهاد اکبر ،جهاد با نفس و هويهاي نفساني است ،و از آن جهت به اين فضيلت
مخصوص گشته که مبارزه با بزرگترين و نيرومندترين دشمنان است .چنان که حضرت رسول
اکرم(ص) فرمود :بزرگترين دشمنانت نفس توست.
به اين اعتبار جهاد بر سه قسم است:
 -1جهاد حربي يا خوني.
 -2جهاد اخالقي يا نفسي.
 -3جهاد قرآني يعني دعوت به هدايت عموم.
بايد توجه کرد که منظور اسالم از آزادي تنها مقاومت در برابر جباران و ستمکاران نيست،
بلکه عالوه بر اين منظور ،مزيت ديگر نيز در نظر است و آن آزادي از قيد و بند شهوات و
لذات است ،و اين خود از اهداف عاليهاي است که آثار آن در سعادت و سيادت بشر پوشيده
نيست.
کساني که در شهوات و لذات مادي فرو رفتهاند ،چنين ميپندارند که از لذات مادي بيش از
ديگران کامروا هستند  .اين پندار غلط طولي نخواهد کشيد که ايشان را در بند غرايز و شهوات
گرفتار نموده و عذاب و رنج مستمري ببار خواهد آورد .زيرا هيچ شهوتي بوسيله افزون طلبي در
راه آن شهوت اشباع و اقناع نخواهد شد ،بلکه پيروي از مقتضاي هر شهوت بر افروختگي و
اشتعال آن خواهد افزود.
جاي ترديد و شک نيست که کاروان بشريت وقتي ميتواند به سير سريع خود در راه
ترقي ادامه دهد ،که از فشار شهوات و لذات مادي رهايي يابد و با آزادي کامل گام بسپارد و
هر يک از افراد و طبقات اجتماع در راه ترقي ايفاء وظيفه کند ،به همين جهت اسالم در آزاد
ساختن مردم از بند شهوات و لذات اصرار و پافشاري کرده است.
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اسالم براي دعوت به رهبانيت و تحريم طيّبات و لذات مشروع نيامده است ،بلکه مقصود
از اين باب رعايت جانب حکمت و عدالت در مقدار و کيفيت تمتع از لذايذ و خودداري از
افراط و توجه دادن نيروهاي بشري در راه سعادت اجتماع ميباشد.
به اين وسيله دو نتيجه حاصل ميگردد:
اول -نتيجه فردي يعني تأمين بهره عادالنه از تمتع و لذت و آسايش خاطر.
دوم -اين که نيروهاي بشري خود را در راه تقدم و ترقي اجتماع بکار بردن.
دقت در احکام و مسائل اين شريعت نشان ميدهد که اسالم در همه جا ،اين دو نتيجه
يعني نتايج فردي و اجتماعي را توأمًا منظور داشته است.
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آزادي از بند خرافات -نوع ديگر «آزادي» از نظر اسالم ،آزادي عقل از بند اسارت
خرافات و اوهام است .اسالم اين وظيفه خطير را وقتي بعهده گرفت که جهان بشريت در
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
ميدادند ،و اين ناشي از جهالتي بود که «عقل» در دوران کودکي در آن ميزيست.
اسالم در ضمن وظايف خود اين وظيفه را نيز بعهده گرفت تا با خرافاتي که پيرامون
خدايان مصنوعي و افسانههاي يهود و کليسا و کاهنان بود ،مبارزه کند و خلق را به خالق
حقيقي متوجه سازد.
اسالم هيچگاه خرافات را وسيله ايمان به خدا قرار نداده و در راه ايمان به خدا مردم را
از فراگرفتن علوم منع ننموده ،بلکه بيش از ساير اديان بشر را به تحصيل علوم تحريض و ترغيب
نموده است ،و هر حقيقت علمي که مکشوف شده و هر نفع مشروعي که بچنگ او افتاده آن
را عنايت و توفيق الهي دانسته است.
ما از کساني که پنداشتهاند حلّال همه مشکالت تنها «علم» است و قوانين و مقررات
اسالمي ارزش و تازگي خود را از دست داده و به بايگانيهاي تاريخ در پيوسته ،سؤال ميکنيم
که:
آيا بشر در اين عصر علمي از بند اسارت خرافات رهايي يافته و يا از ظلم و بيداد جباران
آزاد شده و از طغيان غرايز و غوغاي شهوات به آسودگي رسيده؟
امروز نصف کره زمين همچنان در ظلمت به سر ميبرند و عده کثيري در هندوستان و چين
و ساير نقاط زمين به بت ،ستايش و نيايش ميکنند.
در مقابل آن بتپرستان  ،عده کثيري نيز به بت ديگر ستايش ميکنند که خطرش از آن
بت ها کمتر نبوده ،بلکه بيشتر است و آن بت خطرناک در عصر حاضر بنام «علم» خوانده
ميشود.
ايشان ميگويند و چنين عقيده دارند که خداي يگانه و معبود يکتا «علم» است ،و بايد
همه طرق معرفت بجز طريق علم مسدود شود  .اين عقيده سبب انحراف مردم بوده و آنان را
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در افقي محدود  ،محبوس نموده و جوالنگاه مواهب و مشاعر بشري را در ميدان فعاليت علوم
تجربي و حواس ظاهر محصور و محدود ميکند.
شک و ترديدي نيست که علم يکي از وسايل و طرق معرفت بوده و کاروان بشريت را
تا مسافتهاي زيادي در راه ترقي پيش برده است ،ليکن نه چنان است که «علم» بدون «ايمان»
حالل مشکالت جهان باشد.

اين ميدان به هر اندازه هم که وسيع باشد نسبت به نيروهاي باطني بشر بسيار ناچيز
است ،و به هر پايهاي هم که بلند باشد کوتاهتر از ارتفاعي است که بشر ميتواند با بال و پر
ايمان و عشق بر اوج و قله آن صعود کند.
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گفتار 120
اسارت در علم -خرافت ديگري که در پيرامون علم دامنگير ملل غرب شده ،اين است
که ايشان چنين پنداشتهاند که علم ميتواند بشر را به همگي اسرار آفرينش و زندگي آشنايي
بخشد .همچنين گمان کردهاند که حق  ،منحصر در اموري است که علم آنرا اثبات کرده است،
و هر چيزي که علم قادر بر اثبات آن نيست در عداد خرافات است.
بايد دانست که علم هنوز در دوران کودکي بسر ميبرد .علم درباره بسياري از حقايق
قادر نيست گامهاي استوار بردارد  ،بلکه بين نفي و اثبات متحير است و از درک کنه و باطن
و حقيقت آن عاجز ميماند.
با وجود اين ،پرستندگان علم در کار علم شتابزدگي کرده و منکر روح ميشوند و ارتباط
و اتصال انسان را با عالم غيب و معني انکار ميکنند  .اين انکار بدان جهت است که علوم
تجربي اين حقايق را با موازين خود اثبات نميکند .به وجود خدا اعتراف ندارند چون خدا
در البراتوار ايشان منعکس نيست؛ به عقيده ايشان هر چيزي که در البراتوار آنان منعکس نباشد
وجود ندارد.
با توجه به اين ضاللتها که دامنگير بشر شده  ،بشريت کنوني نياز شديد به اسالم و
دعوت اسالمي دارد تا مگر گريبانش را از چنگ خرافات و اوهام برهاند ،اعم از اين که اين
خرافات به عنوان پرستش بتها بروز کند ،يا بصورت پرستش علوم مادي در صحنه زندگي
ملل غرب پديدار گردد.
بشريت در عصر آشفته و دنياي پر آشوب کنوني نياز شديد به اسالم دارد ،تا مگر ميان
علم و دين صلح و صفايي برقرار سازد ،و بتواند اين بشر رنجديده را از ورطه هالکت برهاند
و به او ثابت کند که ميان احتياج به علم و احتياج به خدا منافاتي نيست.
بشريت دنياي کنوني نياز شديد به اسالم دارد ،تا گريبانش را از چنگ بقاياي روح پليد
يوناني برهاند؛ اين روح پليد همان روحي است که اروپا بوسيله امپراطوري روم از يونانيان به
ارث برده است.
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اين روح پليد رابطه ميان بشر و خدايان را بر اساس جنگ و کين و عناد استوار ساخته
است .به عقيده ايشان هر سرّي از اسرار معرفت و هر خيري که نصيب بشريت ميگردد،
موضوعي است که به قهر و غلبه بر خدايان انتزاع شده است  .به مقتضاي اين عقيده فاسد
است که ملل غرب ،هر اکتشاف علمي را يک نوع پيروزي و غلبه در برابر خدايان و يک قسم
تشفّي و انتقام از ايشان ميدانند.
اين روح پليد هنوز در هوش نهان اروپاييان قرار گرفته است و در طي تعبيراتي بروز
ميکند؛ از جمله عبارت «پيروزي انسان بر طبيعت» يا عبارت «علم اسرار را به چنگ ميآورد»
و امثال اين عبارتها است .وارثان فکر و فرهنگ يوناني معتقدند عجز بشر او را به خضوع در
برابر خدا وادار ميکند .بنابراين هر اکتشاف علمي که نصيب بشر ميشود يک درجه مقام او
را باال برده و به همان نسبت يک درجه مقام خدا را پايين ميآورد ،و اين صعود و هبوط تا
آن زمان ادامه دارد که علم به همگي اسرار واقف شود.
بشريت دنياي کنوني احتياج شديد و نياز مبرم به اسالم دارد تا مگر او را از گمراهي نجات
دهد ،و آرامش و سکون و اطمينان را بر روح و قلبش باز گرداند و مذاق جانش را با طعم مهر و
محبت الهي برخوردار سازد ،و به او بفهماند که هر سرّي که مکشوف ميگردد و هر خيري که
نصيب بشر مي شود  ،عطايي است که خدا از سر بخشندگي و بنده نوازي کرامت فرموده است.
ممکن است اعتراض کنند که اگر اسالم بشر را از قيد و بند ميرهاند ،چرا پيروان خود
را از ستم جباراني که بنام اسالم گلوي خلق را ميفشارند و خونشان را ميمکند رهايي
نبخشيده ؟ چرا در بعضي ممالک اسالميشديدترين تعدّيات جريان دارد؟
جواب اين سؤال چنين است که اسالم در اين ممالک حکومتي ندارد و ايشان جز لفظ
از اسالم بهرهاي ندارند  ،چنان که خداوند متعال ميفرمايد « وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ

هُمُ الْكَافِرُونَ » :يعني کساني که بر طبق احکام منزله الهي حکم نميکنند ،ايشان کافرانند .پس
در اجتماعي که قوانين غير اسالمي حکمفرما است ،اساسًا اجتماعي اسالمي نيست.
مسلمًا اسالمي که به آن دعوت ميشود و درباره آن سخن گفته ميشود ،اسالمي نيست
کـه بعضي از حکّام شرق خـود را بدان نسبت دادهاند .زيرا آنان تحت اين عنوان با همگـي
قوانين الهي مخالفت کرده و گاهي در حکومت خود قوانين اروپا را بکار ميبندند ،و حتي
خرافات عهد جاهليت را مالک عمل قرار ميدهند ،که در هيچ يک از اين دو صورت عدل و
داد را منظور نميدارند.
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اسالمي که به آن دعوت ميشود ،اسالمي است که عالئم آن به حداقل در عصر حاضر
پديدار گشته است که اگر بياري حق تقويت يابد  ،جباران را تابع خود کرده و يا از صفحه
حيات براندازد.
ديگر در اين وقت در سراسر عالم اسالمي جبّاري وجود نخواهد داشت  .زيرا اسالم
واقعي با جباري و جباران سازگار نيست ،و در آن احدي قادر نيست به هواي نفس و به
خواهش دل بر خلق حکومت کند.
در آن روزگار که اسالم زمام امور را بدست گيرد ،هيچ حاکمي قدرت نخواهد داشت
که جز احکام الهي را اجرا و تنفيذ کند ،و جز بهرهاي برابر با بهره ساير افراد مسلمان در مال
و در حقوق اجتماعي و مدني داشته باشد.
حضرت علي عليه السالم که بهترين و بارزترين نمونه حاکم اسالم است ،ميفرمايد« :آگاه
باشيد که امام شما از دنياي شما به دو جامه ،و از طعام هايش به دو قرص نان جوين اکتفا کرده
است ،تا اگر در دورترين نقاط کشور اسالمي فقيري و گرسنهاي باشد آزرده دل نشود و چون نان
جوين را برخوان خويش نهد ،سفرهاش برابر با سفره حاکم و زمامدار اسالم گردد».
در آن روز که اسالم بر خلق حکومت کند ،نه تنها مسلمين از ستم جباران داخل در امان
خواهند شد ،بلکه از جور و ستم اجانب نيز آسوده خواهند ماند و استعمار و استثمار براي ابد
از صفحه حيات رخت برخواهد بست.
اسالم دين عزت و افتخار و آزادي بوده  ،و از قبول ذلت استعمار سخت بيزار است و
براي پذيرفتن خواري و زبوني ،مسؤوليت بزرگي را در پيشگاه الهي قائل است؛ بنابراين پيروان
خود را موظف و مکلف بسازد که با ستمکاران مقاومت و مبارزه کنند.
عالم اسالم يکي از سنگينترين سنگهاي وزنه ترازوي تاريخ است ،و در تحوالت
سياسي و فرهنگي اثر مهم و غير قابل انکار دارد  .اين اثر مهم از اوائل قرن هفتم تا آغاز قرن
نوزدهم ميالدي يعني در حدود هزار و دويست سال استمرار داشته ،و امروز هم با تحمل
محنتها و شدايد و مصائب طاقت فرسا و با عوامل فساد که با شدت هر چه تمامتر بر آن
هجوم ميآورند ،باز قدرت حيات خود را حفظ کرده است.
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اسارت در اميال -دنياي امروز به دو دسته بزرگ تقسيم شده ،در يک طرف دسته
سرمايهداري و در طرف ديگر دسته کمونيسم قرار گرفته است.
اين دو مجموعه بشري براي برقرار کردن نفوذ و اشغال معادن و مخازن ثروت و نقاط
حساس با يکديگر در نزاع دائم و رقابت مستمرند  ،ولي در حقيقت هر يک از اين دو دسته
با اسالم در جدال و نزاعند ،و آنچه را که اين دو دسته در حساب نميآورند حقوق مسلمانان
است.
شک نيست که هرگاه عالم اسالمي ،قدرت و شخصيت گذشته خود را به چنگ آورد،
اين نزاع و جدال عظيمي که جهان را به خرابي و ويراني تهديد ميکند از ميان خواهد رفت،
و جبهه ديگري در ميان جبهه ها بوجود خواهد آمد که شاهنگ ترازوي نيروي جهاني را
بدست خواهد گرفت .در اين مقام است که نيروهاي چپ و راست ديگر تاب مقاومت معارضه
و مبارزه با اسالم را نخواهند داشت.
به اين مناسبت مسلم است که جهان کنوني احتياج به پيروزي اسالم دارد؛ زيرا تنها
پيروزي اسالم است که ميتواند جهان را از ترس و پريشاني دائم و جنگهاي پياپي آسوده و
فارغ سازد.
ديگر از علل احتياج جهان کنوني به تعاليم اسالمي ،قدرت بيپايان و روز افزون شهوات
است ،چنان که اروپاي امروز در گرداب عميق شهوات پليد حيواني فرو رفته و نيروي خالصي
از آنرا ندارد.
ميگويند در «علم» اروپا و غرب ترقي و تقدم يافته ،البته ترقي اروپا و غرب در علم
قابل انکار نيست .ولي نکته جالب توجه اين است که بشريت از اين ترقي و تقدم علمي بهره
و نصيبي شايسته نبرده ،زيرا هيچگاه ممکن نيست بشريت با اسارت شهوات ،راه ترقي واقعي
را بپيمايد.
اکتشافات علمي و اختراعات صنعتي اروپا و غرب بعضي از مردم کوته بين را شيفته و
مفتون خود ساخته ،اين عده هواپيماهاي سبک پرواز و بمب اتمي و راديو و تلويزيون و امثال
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آنها را ميزان و مقياس ترقي و تقدم پنداشتهاند .ولي جاي ترديد نيست که اين ميزان و مقياس
بسيار ناقص و نارسا است .
ميزان صحيح و خطا ناپذير در ترقي ،آن قدرت و تسلطي است که انسان به هواي نفس و
خواهش هاي دل داشته باشد  .اگر وقتي با اين ميزان ارزش بشريت را بسنجيم ،خواهيم ديد که
بشر تا کجا سقوط و هبوط کرده است.
بايد در نظر داشت که اين ميزان و مقياسي که به آن اشاره شد ،موضوعي نيست که اديان
و علم اخالق آن را بدون مبناي واقعي وضع کرده باشند ،بلکه اين تنها ميزاني است که نظام
دقيق طبيعت ،وزن و ارزش اقوام و ملل گذشته را با آن تعيين کرده و صورت و سياهي آن را
در صفحات تاريخ ثبت و ضبط کرده است.
به همين دليل است که قوم و ملتي يافت نخواهد شد که در عين آلودگي و شهوتراني،
نيرومند و پايدار مانده و در راه ترقي و تقدم و اصالح و خير بشريت گامي برداشته باشد.
کدام علت بود که مجد و عظمت تاريخي يونان را درهم شکست و روم را نابود ساخت
و دولت ساساني را بدست زوال و فنا سپرد؟
کدام علت بود که سبب شد فرانسه در جنگ جهاني اخير در اولين ضربه بزانو در آيد و
عظمت و مجد تاريخي خود را از دست بدهد؟
آيا جز اين بود که افراط در شهوات حيواني ،نيروي مادي و معنوي او را فرو کاست ،و
دون همتي را به جايي رسانيد که شرف و حيثيت خود را از دست داد و آبرو و مجد و شکوه
تاريخي خود را فداي کاباره ها و مراکز فسق و فجور کرد؟
ممکن است مردم مغفّل و شهوتران براي معارضه با ادله قوي و براهين نيرومند اسالم،
کشور و ملت آمريکا را مستند خود قرار دهند و بگويند کشور و ملت آمريکا است که در
بحبوحه شهوتراني و زندگي حيواني ،باز نيروي سرشار خود را حفظ کرده و از جهت قدرت
سياسي و صنعتي در رأس اقوام و ملل جهان قرار گرفته است.
جواب اين شبهه اين است ،قدرت و نيرويي که آمريکا در اختيار دارد ،مربوط به وضع
حاضر آن کشور نيست ،بلکه مربوط به دسترنج و زحمت مردان صابر و فعال مانند توماس
اديسون است ،که روزهاي متوالي در آزمايشگاه خود مانند زاهدي صومعه نشين بسر ميبرد
و با اکتفا و قناعت به چند پاره نان خشک و چند جرعه آب ،به مطالعات علمي و تجربيات
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صنعتي خود اشتغال داشت؛ حتي در شب عروسي از مجلس جشن خود فرار کرد ،و بياختيار
و ديوانهوار به آزمايشگاه خود داخل شد و به تحقيقات علمي و صنعتي خود ادامه داد.
آري اين مردان صابر و فعال ،قدرت و نيروي آمريکا را پايه گذاري کرده و به درجه
کشفيات و اختراعات ارتقا دارند.
ولي اين توليد و تثمير عظيم و سرشار امريکا مربوط به توليدات مادي است .يعني آمريکا
با وجود ثروت فراوان و قدرت و نيروي عظيمي که دارد  ،در عالم معارف و فضيلت و معاني
عاليه انساني ،توليدات قابل ذکري ندارد.
زيرا شهوترانيها و هوسرانيها ،مجال اين امور را از وي سلب کرده ،و اندکي دقت و
مطالعه در طرز رفتار ملت آمريکا با سياهپوستان آن سرزمين ،براي نشان دادن سطح اخالقي
و طرز روحيه آمريکايي کافي است.
دليل بارز ديگر اين که هيچ قومي از رهگذر سقوط و هبوط در دره وحشتزا و هولناک
شهوات ،به ترقي واقعي نخواهد رسيد.
بنابراين جهان کنوني مانند هزار و سيصد سال قبل احتياج به اسالم و دعوت اسالميدارد،
تا او را از قيد و بند شهوات برهاند و نيروي سرشار و عظيمش را در راه باال بردن سطح
زندگي روحي و انجام اعمال خير بکار برد ،و دل او را براي اخذ کماالت انساني مستعد
گرداند.
ممکن است بعضي از مردم کوتهبين ،چنين معتقد شوند که رسيدن به آن مقصد عالي
آرزويي ببيش نيست ،زيرا بشر با گرفتاريهايي که از نظر غرائز و رذايل اخالقي دارد نميتواند
به اوج و قله آن هدف رسد.
جواب اين که مدتها پيش جامعه انسانيت در طي تجربهاي نشان داده است که ميتوان
بر آن اوج و قله و ارتفاع صعود نمود ،زيرا امري که يکبار صورت گرفت و جامعه عمل
پوشيد ،بار ديگر نيز ميتواند واقع شود.
بشريت در روزگار قبل از اسالم در پرتگاهي نظير اين پرتگاه کنوني سقوط کرده بود و
مانند وضع کنوني در شهوتراني و هوسراني بسر ميبرد  .امپراطوري روم و ساسانيان نيز غرق
در شهوتراني و هرج و مرج و سقوط اخالقي ،مانند هرج و مرج و سقوط اخالقي که امروز
در کشورهاي کمونيستي و سرمايهداري رايج است ،واقع شده بود .با وجود اين ،اسالم همه
اين مفاسد را اصالح کرد و زندگي فاسد و منحط آن عصر را به زندگي عالي و توأم با فضيلت
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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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إِنَّ الَّذِينَ كَ َفرُواْ َسوَاءٌ َعلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِ ْرهُمْ َال يُؤْمِنُونَ

بقره6/

48،265

خَتَمَ اللّهُ َعلَى ُقلُوبِهمْ وَ َعلَى سَ ْمعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَا ِرهِمْ غِشَا َوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ

بقره7/

265

فِي ُقلُوبِهِم مَّرَضٌ َفزَا َدهُمُ اللّهُ َمرَضًا...

بقره10/

257

جعُونَ
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ َال َيرْ ِ

بقره18/

75

سكُمْ وَأَنتُمْ تَْتلُونَ الْكِتَابَ أََفالَ َتعْ ِقلُونَ
س ْونَ أَنفُ َ
أَتَأْ ُمرُونَ النَّاسَ بِالْبِر وَتَن َ

بقره44/

218

جرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ َيرْجُونَ رَحْمَتَ  ...بقره218/
اِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَا َ

196

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ  ...وَ َانْ َتعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوى...

بقره237/

211

َال ُيكَلفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُ ْسعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...

بقره286/

100،291

خلِفُ الْمِيعَادَ
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لَِيوْم َّال رَيْبَ ِفيهِ إِنَّ اللّهَ َال يُ ْ

آل عمران9/

109

حزَنُوا َوأَنتُمُ األَ ْعَل ْونَ ِإنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
وَالَ تَهِنُوا وَالَ تَ ْ

آل عمران139/

119

حوْلِكَ...
فَبِمَا رَحْمَة منَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وََلوْ كُنتَ فَظًّا َغلِيظَ الْ َقلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ َ

آل عمران159/

212

ضكُمْ َعلَى َبعْض...
وَالَ تَتَمََّن ْواْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ َبعْ َ

نساء32/

250

شرِكُواْ بِهِ  ...إِنَّ اللّهَ الَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَاالً فَخُورًا
وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُ ْ

نساء36/

121

وَالَ تَهِنُواْ فِي ابِْتغَاء الْ َق ْومِ إِن َتكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ ...

نساء104/

77

التوْرَاةَ  ...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ اْلكَاِفرُونَ
إِنَّا أَنزَلْنَا َّ

مائده44/

318

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ...ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

مائده87/

291

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ َال تُحِلُّواْ َشعَآِئرَ اللّهِ ...وََتعَاوَنُواْ َعلَى الْبر وَالتَّ ْقوَى....

مائده2/

19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن َيرْتَدَّ  ...يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ َلوْمَةَ الئِم

مائده54/

111

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا َبعْضَهُم بَِبعْض ليَقُولواْ اَهـؤُالء مَنَّ اللُ َعلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا...

انعام53/

225

شرِكِينَ
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ِللَّذِي فَ َطرَ السَّمَاوَاتِ وَاألَ ْرضَ حَنِيفًا َو مَا أََناْ مِنَ الْمُ ْ

انعام79/

201

صرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَِّبعُوهُ وَالَ تَتَِّبعُواْ السُّبُلَ...
َوأَنَّ هَذَا ِ

انعام153/

25
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خرَجَ لِعِبَادِهِ ...
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَ ْ

ا عراف32 /

37

أَفَأَمِنُواْ َم ْكرَ اللّهِ َفالَ يَأْمَنُ َم ْكرَ اللّهِ إِالَّ الْقَ ْومُ الْخَا ِسرُونَ

اعراف99/

191

لُ أُوْلَـئِكَ هُمُ اْلغَاِفلُونَ
وَلَقَدْ ذَ َرأْنَا لِجَهَنَّمَ ...أُوْلَـئِكَ كَاألَْنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَ ّ

اعراف179/

76،167،260

وَلَمَّا َسكَتَ عَن مُّوسَى اْلغَضَبُ  ...هُدًي وَرَحْمَةٌ ّلِلَّذِينَهُمْ ِلرَبِّهِمْ ي ْرهَبُونَ

اعراف154/

193

خُذِ اْلعَ ْفوَ وَأُْمرْ بِاْل ُعرْفِ َوأَ ْع ِرضْ عَنِ الْجَا ِهلِينَ

اعراف199/

244،211

خ َرةِ إِالّ قَليلٌ
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ما َلكُمْ ...اثّاَقلْتُمْ إِلَى اْألَ ْرضِ  ...فِي اْآل ِ

توبه38/

200

حزَنُونَ
خوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ ُهمْ يَ ْ
أَال ِإنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ َال َ

يونس62/

160

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ ُقلُوبُهُم بِذِ ْكرِ اللّهِ اَال بِذِکرِاللِ تَطمَئِنُ ال ُقلُوبُ

رعد28/

ََإِذَا َسوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَ َقعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ

28

حجر29/

165،123،43

فَسَجَدَ الْ َملَاِئكَةُ كُلُّهُمْ أَجْ َمعُونَ

حجر30/

166

ج َرمَ أَنَّ اللّهَ َي ْعلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا ُي ْعلِنُونَ إِنَّهُ َال يُحِبُّ الْمُسَْتكْبِرِينَ
َال َ

نحل23/

223

خلُوا أَْبوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيَها َفلَبِئْسَ مَْثوَى الْمُتَكَبِّرينَ
فَادْ ُ

نحل29/

223

إ َّن اللّهَ يَأْ ُمرُ بِاْلعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ

نحل90/

19

حكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ...
اُدْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبكَ بِالْ ِ

نحل125/

285

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آ َدمَ...

اسراء70/

123

وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَ ُهوَ فِي اآلخِرَةِ أَعْمَى َوأَضَلُّ سَبِيلًا

اسراء72/

75

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ ...كَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَ َر شَيْء جَدَالً

کهف54/

74

َو کُلُّهُمْ آتيهِ َي ْومَ الْقِيامَهِ َفرْدًا

مريم95/

104

َكرُ أَوْ يَخْشَى
ا ْذهَبَا إِلَى فِرْ َع ْونَ إِنَّهُ َطغَى فَقُولَا لَهُ َقوْلًا لَّينًا َّلعَلَّهُ يَتَذ َّ

طه43/و44

285

خلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل...
ُ

انبياء37/

73

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ ُمغَاضِبًا  ...سُبْحَانَکَ إِني کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

انبياء87/

118

خلَقْنَا النُّطْفَةَ َعلَقَةً  ...فَتَبَارَكَ اللَّهُاَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
ثُمَّ َ

مومنون14/

123

حزْبِ بِمَا لَدَيهِ ْم َفرِحُونَ
فَتَقَطعُوا أَمْ َرهُم بَيْنهُمْ زُبُرًا کلُّ ِ

مومنون53/

222

ادَْفعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيئَةَ...

مومنون96/

86

جعُونَ
خلَقْنَاكُمْ عَبَثًا َوأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا ُترْ َ
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا َ

مومنون115/

41

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ  ...أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْ ِفرَ اللَّهُ َلكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

نور22/

211

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ ْرضِ ...

نور35/

277

لَهُمْ مَا يَشاوُونَ فيها...

فرقان16/

166

َفلَا تُ ِطعِ اْلكَاِفرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

فرقان52/

312

َي ْومَ ال يَنْ َفعُ مالٌ وَالبَنُونَ اِالّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِ َقلْب سَليم

شعراء88/و89

312
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ض جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْ ُمؤْمِنِينَ
وَاخْفِ ْ

شعراء215/

224

َو جَحَدُوا بها و استَيْقَنَتْها أنفُسُهُم...

نمل14/

180

ج َعلُهَا لِلَّذِينَ لَا ُيرِيدُونَ ُعلُوًّا فِي الْأَ ْرضِ َولَا فَسَادًا...
خ َرةُ نَ ْ
ِتلْكَ الدَّارُ الْآ ِ

قصص83/

121

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَ َمعَ الْمُحْسِنِينَ

عنکبوت69/

فَإِنَّكَ َال تُسْ ِمعُ الْ َموْتَى وَالَ تُسْ ِمعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَّلَوْا مُدْبِرِينَ

روم52/

164

سلَهُ مِنْ سُاللَة مِنْ ماء َمهِين
جعَلَ نَ ْ
خلْقَ الْإِنْساَنِ مِنْ طِين ثُمَّ َ
َو بَ َدأَ َ

سجده7/و8

220

إِنَّا َعرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَ ْرضِ...إِنَّهُ كَانَ َظلُومًا جَهُوالً

احزاب72/

73

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاب وَالْأَْنعَامِ  ...إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ ِه اْل ُعلَمَاء...

فاطر28/

ج َعلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَ ْغالَلًا فَهِيَ إِلَى األَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ
إِنَّا َ

يس8/

48

صرُونَ
خلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُ ْم الَ يُبْ ِ
ج َعلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ َ
وَ َ

يس9/

48

َسوَاءٌ َعلَيْهِمْ َأأَنذَرْتَهُمْ َأمْ لَمْ تُنذِ ْرهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ

يس10/

325،265،48

ب فَبَشرْهُ بِمَغْ ِفرَة َوأَجْر َكرِيم
إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذ ْكرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِاْلغَيْ ِ

يس11/

49

شرٌ مِثْلُنَا...
قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَ َ

يس15/

225

قَالُوا إِنَّا تَطَّيَرْنَا ِبكُمْ...

يس18/

82

قَالُوا طَاِئرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكرْتُم...

يس19/

82

خلْقِ أََفلَا َيعْ ِقلُونَ
َو مَنْ نُعَمرْهُ نُنَكسْهُ فِي الْ َ

يس68/

190

ن
خلَصِي َ
قَالَ فَِبعِزَّتِكَ لَأُ ْغوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُ ْ

ص82/و83

لَهُم من َفوْقِهِمْ ُظلَلٌ منَ النَّارِ  ...ذَلِكَ يُخَوفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَه...

زمر16/

195

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَ ْسرَفُوا َعلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ...

زمر53/

194

ل َقلْبِ مُتَكَبّر جَبّار
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ  ...كَذلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلى ُك ّ

غافر35/

223

خ َرةَ هِيَ دَارُ الْ َقرَارِ
يَا َق ْومِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَِإنَّ اآل ِ

غافر39/

298

خلُونَ جَهَنَّمَ َداخِرِينَ
وَقَالَ رَُّبكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ ...سَيَدْ ُ

غافر60/

225

َط ْرنَ  ...بِحَمْدِ رَبِّهِمْ َو يَسَْتغْ ِفرُونَ لِمَنْ فِي الْأَ ْرضِ...
َتكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَف َّ

شوري5/

195

جرُهُ عَليَ اللّهِ...
جزَاء سَيئَة سَيئَةٌ مْثلُهَا فَمَنْ عَفي َو أَصَْلحَ َفأَ ْ
وَ َ

شوري40/

244

وَكَذَلِكَ مَا أَرْ َسلْنَا ...إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّة َو إِنَّا عَلى آثا ِرهِمْ مُقْتَدُونَ

زخرف23/

180

وَمَن يَعْشُ عَن ذِ ْكرِ الرَّحْمَنِ نُقَيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَ ُهوَ لَهُ َقرِينٌ

زخرف36/

27

َخرَ َلكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ ْرضِ ...
وَس َّ

جاثيه13/

123

أأََفلَا يَتَدََّبرُونَ الْقُرْآنَ امْ َعلَى ُقلُوب أَقْفَالُهَا

محمد24/

76

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَن َقلِبَ الرَّسُولُ  ...ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوءِ وَکُنْتُمْ َقوْمًا بُورًا

فتح12/

203

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا...

حجرات6/

203

270،198

193،192

25

328

فهرست روايات

متن آيه

سوره/آيه

صفحه

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا منَ الظَّن ...وَاتَّقُوا اللَّهَ ِإ َّن اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيم

حجرات12/

237،204

خلَقْنَاكُم من ذَكَر َوأُنثَى ِ ...إنَّ أَ ْكرَمَكُمْ عِنْ َد اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا َ

حجرات13/

116

قَالَتِ الْأَ ْعرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ ُتؤْمِنُوا وََلكِن قُولُوا أَ ْسلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ...

حجرات14/

180

خلَقْنَا الْإِنسَانَ  ...وَنَحْنُ أَْقرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اْلوَرِيدِ
وَلَقَدْ َ

ق16/

165

َوأَن لَّيْسَ ِللْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

نجم39/

32

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ جَنَّتَانِ

رحمان46/

193

ا ْعلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَ ْهوٌ  ...وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ِإلَّا مَتَاعُ اْل ُغرُورِ

حديد20/

298

سَابِقُوا إِلَي َمغْ ِفرَة مِّن رَّّبِکُمْ ...

حديد21/

251

لَقَدْ أَرْ َسلْنَا رُ ُسلَنَا بِالْبَينَاتِ َوأَنزَلْنَا َمعَهُمُ اْلكِتَابَ وَالْمِيزَا َن لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

حديد25/

310

وَلَا َتكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ...

حشر19/

40

حكْمَةَ...
ُهوَ الَّذِي َبعَثَ فِي الْأُميينَ رَسُولًا  ...وَُيعَلمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْ ِ

جمعه2/

72

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَ َفرُوا فَطُِبعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ...

منافقون3/

75

جعْنَا  ...وَ ِللَّهِ اْل ِعزَّةُ َو ِلرَسُولِهِ َو ِللْ ُمؤْمِنِينَ...
يَقُولُونَ لَئِن رَّ َ

منافقون8/

197

خلُق عَظِيم
َو إِنَّک َلعَلي ُ

قلم4/

213

هَمَّاز مَشَّاء بِنَمِيم مَنَّاع لِلْخَْيرِ ُمعْتَد أَثِيم عُتُلٍّ َبعْدَ ذََٰلِكَ َزنِيم

قلم11/تا13

246

خلِقَ َهلُوعًا
انَّ الْإِنْسانَ ُ

معارج19/

73

كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ َرهِينَةٌ

مدثر38/

َكرُ الْإِنسَانُ مَا َسعَى
َي ْومَ يَتَذ َّ

نازعات35/

32

خلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
خلَقَهُ مِن نُّطْفَة َ
قُتِلَ الْإِنسَانُ مَآ أَكْ َفرَهُ مِنْ أَى شَىْء َ

عبس17/تا19

215

يسرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَْبرَهُ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ
ثُمَّ السَّبِيلَ َّ

عبس20/تا22

215

كَلَّا بَلْ رَانَ َعلَى ُقلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

مطففين14/

76

خِتَامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذَلِكَ َفلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

مطففين26/

252

جعِي إِلَى رَبكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْ ِ

فجر27/و28

39

َوهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

بلد10/

38

قَدْ أَْفَلحَ مَن زَكَّاهَاوَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

شمس9/و10

51

ال يَصْليهَا إِالَّ الْأَشْقَي الَّذي کَذَّبَ َو َتوَلَّى

ليل15/و16

196

سوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فََترْضَى
وَلَ َ

ضحي5/

195

لَقَدْ خَلَقْنا االِنْسانَ في َاحْسَنِ التَقويم

تين4/

123

کَال َانَّ االنْسانَ لَيَطْغي َانْ رَاهُ اسْتَغْني

علق6/و7

292

100
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اَالِْفرَاطُ فِي الْ َملَامَهِ يَشُبُّ ِنيرَانَ اللَّجَاجَ

92

اَ ْكرِمُوا اَوْالدَكُمْ َو اَحْسِنُوا آداَبكُمْ

90

خلُقِ يَعْ ُمرَانِ الديَارَ َو َيزِيدَانِ فِي الْأَعْمَار
إِنَّ الْبِرَّ َو حُسْنَ الْ ُ

55

ح ْزنُ يَهْ ِدمُ الْجَسَدَ
اَلْ ُ

79

اَلْحَسُودُ غَضبانُ َعلَي الْقَدَر

179

الْحَسَدُ حَبْسُ الرُّوحِ

179

اَلْحَياءُ حَيائاَنِِ ،حَياءُ عَقْل َو حَياءُ حُمْق فَحَياءُ اْلعَقْل ُهوَ اْلعِلْمُ َو حَياءُ الْحُمْقِ هُوَ الْجَهْلُ

112

ضعْفٌ َو مِنْهُ ُق ّوَةٌ َو إسالمٌ َو إيمانٌ
اَلحَياءُ عَلى وَجهَينِ فَمِنهُ َ

112

اَلْخائِفُ ال عَيْشَ لَهُ

79

رَأسُ االيمَانِ حُسنُ الخُلقِ وَالتَّحليّ بِالصدقِ

51

خلُقُه
خلُقُهُ َو رُبَّ ذَلِيل أَعَزَّهُ ُ
رُبَّ عَزِيز أَذَلَّهُ ُ

55

رِضاءُ اْلعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ ُبرْهانُ سِخافَتِهِ

95

شَرُّ االُمُورِ الرِّضا عَنِ النَّفْسِ

95

اَلطَِّي َرةُ شِركُ

84

ت بِحَقّ
اَلطَِّيرَهُ لَيْسَ ْ

84

اَل ُعلَماءُ رَجُالنِ رَجُلٌ عالِمٌ آخِذٌ ِبعِلمِهِ فَهَذا ناج وَ عالِمٌ تارِکٌ ِبعِلمِهِ فَهَذا هالِکٌ

53

لَّمُ الْحَاللَ َو الْحَرامَ سَْبعَ سِنينَ
لَّمُ اْلکِتابَ سَْبعَ سِنينَ َو يََتعَ َ
اَْلغُالمُ َيْلعَبُ سَْبعَ سِنينَ َو يََتعَ َ

91

فَإِنَّ اْلعَالِمَ اْلعَامِلَ ِبغَيْرِ ِعلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَاِئرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِن جَهلِهِ

52

فَضْل االول عَلَي الثّاني کَفَضلي عَلي اَدْناکُم

293

فَهَبْنِي يَا إِلَهِي َو سَيِّدِي َو َموْالَيَ َو رَبِّي صَبَرْتُ َعلَى عَذَابِكَ َفكَيْفَ أَصْبِ ُر عَلَى ِفرَاقِكَ

192

فِي ِسعَةِ االَخالقِ کُنُوزُ االَرزَاقِ

55

قَالَ رَسُولُ اللِ(ص)ُ :بعِثْتُ بِ َمكَا ِرمَ الْأَخْلَاق َو مَحَاسِنِهَا

54

قالَ رَسُولُ اللِ صَلَّي اللُ َعلَيهِ َو آلِهِ  :عَلَيکُم بِمَکا ِرمَ االَ خالقِ َفاِ َّن اللَ َعزَّوَجَلَّ بَعَثَني بِها

56
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متن حديث

صفحه

قَدْرُ الرَّجُلِ عَلي قَدْ ِرهِمَّتِهِ

100

ال يَجِدُ عَبْدٌ َطعْمَ االيماَنِ حتّي يَتْرُكَ الْكِذْبَ هَزْلَهُ َو جِدَّهُ

110

خرُهُ جيفَةٌ الَيرْزُقُ نَفْسَهُ َواليَدَْفعُ حَتْفَهُ
خرُ اَوَّلَهُ نُطْفَةٌ وَآ ِ
ما البْنِ آدَمَ وَالْفَ ْ

217

مَغلُوبُ الشَّهوَهِ اَذَّلُ مِن مَملُوکِ الرِّقِ

51

مَنْ رَضِىَ عَنْ نَفْسِهِ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ الْمَعايِبُ

98

َزهَها عَن ذِلَّهِ المَطالِبِ
مَن َشرُفَ نَفسُهُ ن َّ

53

مَنْ رَجَعْتَهُ الطَِّيرَهُ عَنْ حاجَتِهِ فَقَدْ اَشْرَكَ

84

ي عَنْ نَفْسِهِ کَُثرَ السَّاخِطُونَ َعلَيْهِ
مَنْ رَضِ َ

95

نِعمَ العَطِيَّةُ َو نِعمَ الهَدِيَّةُ المُوعِظَةُ

293

َو ال تَأْتوُنى بِأنْسابکُم َو أتوُنى بِأعْماَلکُم

150

اَلْهَمُّ يُذِيبُ الْجَسَدَ

78

الْهَمُّ نِصْفُ الْ َهرَمِ

78

يُحْفَظُ االَطْفالُ بِصَالحِ آبائِهِمْ

102
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مدرسه111،125:
مذاهب فاسده222:
مذاهب باطله243:
مراقبت نفس129:
مربي(مربيان)53،87،90،93،94،105،106،109:

مکارم اخالق52،54،55،56،57،58،59:
مکان اسفل263:
مکان اعلي263:
مکتب توحيد117:
مکتب اسالم52،53،54،55:
مکتب تربيتي56:
مکتب کمونيسم58:
مکتب روانشناسي79:

126،127،128،129،130،131،134،256
مرگ ارادي157:
مرگ طبيعي157:

مالحان149:
مالمت و سرزنش92:
ملکوت اعلي20:
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َملک23،25،27:
ملل گذشته321:

نوزادان روحي227:
نيروهاي باطني316:

ملکه21،28:
ممالک اسالمي318:

و

منافسه251:

وجدان19،38،39،44،163،231:

منفي بافي115:

وحي17،222،287،297:

مورچه175:
موسيبن جعفر(ع):
موسي(ع)285:
موقنين307:

وساوس شيطانيه25،28:
وسوسه23،26،27،189،201،298:
وضع اقتصادي58:
وفا بعهد106،286:

کاظم(ع)

مهندس ساختمان91:

ولد صالح102:

ن
نازپرور94:
ناف73:

ه
هادي(ع)71،95:
هارون(ع)285:

نامحرم89،118،199:
ناميات273:

هدايت29،38،72،120،139،193،244،287:
289،293،297،312،313

نبوغ14:

هما178:

نحوست سيزده81:
نطفه123،137،216،217،254:

هندوستان315:
هوا27،47،97،165،166،232،265،310:

نفس اماره226،313:
نفس بهيمي273:
نفس حيواني40،272:
نفس سبعي273:

هوش نهان318:
هيولي15:
ي

نفوس قدسيه192:
نفس ملکي273:
نفس ناطقه41،43،44،126،261،272،273:
نگراني39،78،79،80،81،82،84،85،155:
نمرود225:
نوابغ116:
نور معرفت287:

ياد مرگ32،302:
يعقوب(ع)117،118:
يوسف(ع)22،79،118،301:
يوسف دل298:
يوناني(يونانيان)317،318:
يونان321:
يونس(ع)117،118:
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گزيده منابع و مآخذ

 1ـ قرآن مجيد
 2ـ نهج البالغه

امام علي(ع)

 3ـ اصول الكافي

محمد بن يعقوب كليني

 -4اخالق ناصري

خواجه نصيرالدين طوسي

 -5االشارات والتنبيهات

ابوعلي سينا

 6ـ اوصاف االشراف

خواجه نصيرالدين طوسي

 -7اهميت فن روانشناسي در تعليم و تربيت

حسين کاظم زاده ايرانشهر

 8ـ بحاراالنوار

عالمه محمد باقر مجلسي

 9ـ تداوي روحي

حسين کاظم زاده ايرانشهر

 10تحف العقول

ابن شعبه حراني

 11ـ جامع السعادات

مالمهدي نراقي

 -12رمز پيروزي مردان بزرگ

جعفر سبحاني

 -13زندگاني چهارده معصوم

محمد عباد زاده کرماني

 14ـ شرح نهج البالغه

ابن ابي الحديد

 15ـ غرر الحكم و درر الكلم

عبدالواحد بن محمد التميمي اآلمدي

 -16کودک ا ز نظر وراثت و تربيت

محمد تقي فلسفي

 -17مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز

محمد الهيجي

 -17مچموعه ورام

ورام بن ابي فراس

 18ـ مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه

امام صادق(ع)

 -19معراج السعاده

مال مهدي نراقي

 -20معنويت تشيع

عالمه سيد محمد حسين طباطبايي

 20ـ مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز
21ـ مفردات الفاظ القرآن

عبدالرزاق الهيجي
راغب اصفهاني

 22ـ مكارم االخالق

رضيالدين الحسن بن الفضل الطبرسي

 23ـ منية المريد

شهيد ثاني

24ـ الميزان في تفسيرالقرآن

عالمه سيد محمد حسين طباطبائي

 -25وجدان

محمد تقي جعفري

26ـ وسائل الشيعه

شيخ حر عاملي

