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مقحمه

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
در این مقطع از زمان که به برکت انقالب اسالمی و زعامت امام خمینی قدس سرّه و
رهبر عظیمالشأن و روحانیت پیرو خط ائمه اطهار علیهم السّالم قلم و بیان ،آزادی اصیل
خود را در بیان علوم و حقایق باز یافته است ،هفتمین کتاب مطبوع خود را در اختیار
دانشمندان و دانشپژوهان اسالمی میگذارم.
کتابی که آن را مطالعه میکنید تقریباً با هشتاد درصد مطالب بیسابقه ،شما را در
جریان معارف مقام والیت و امتیازات وجودی ائمه اطهار علیهم السّالم قرار میدهد .در
این کتاب مطالبی اصیل و عمیق در شرح دعای مکارماالخالق و شرح بیسابقه مندرجات
دعا و رابطه دعا و علم در اختیار شما قرار گرفته است .به دقت مطالعه کنید و مطالعه آن
را تکرار نمائید تا از این دعای شریف خط تکامل و حرکت به سوی خدای متعال را
دریابید و بدانید که با چه شرایطی در مسیر تکامل اخالقی ،مدینه فاضله به وجود میآید
و یا خدای نخواسته با فقدان این شرایط ،زندگی جهنّمی ساخته شده ،انسان را به کام
خود میکشد .هرگز خیال نکنید زندگی بهشتی یک پاداش تعارفی بوده و یا جهنّم
کیفری است که بر اساس حبّ و بغض به وجود میآید بلکه این دو زندگی ،صنعت انسان
است که بر اساس اجرای برنامه های اخالقی دینی و ضد آن ،بی دینی و بداخالقی به

وجود میآید .همانطور که زندگی دنیا را خودت ساخته ای زندگی آخرت را هم خودت
خواهی ساخت؛ فقط ائمه اطهار و پیشوایان دین برنامه ساخت زندگی بهشتی را به شما
دادهاند؛ میخواهی برای خودت بهشت بساز و یا خدای نخواسته جهنّم .من آنچه شرط
بالغ است با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل.

محمّد علی صالح غفاری

فروردین 0991

محینۀ باضله زگویه است
«مدینۀ فاضله» شهری است که از انسانهای فاضل و مؤمن تشکیل میشود؛ شهری است
که انسانها به طور خود کار ،بدون عاملی وادار کننده از طرف حکومت ،در نظام کامل
عقلی و علمی قرار میگیرند .شهری است که انسانها در آزادی کامل ،و با آزادی کامل
در نظام کامل قرار گرفتهاند .شهری است برابر وسعت آفرینش ،فاقد مرزهای زمانی و
مکانی و فاقد مرز کیفی و انسانی و فاقد مرز طبیعی .انسانهای آن شهر در بینهایت

عمرِ زمانی قرار میگیرند که خداوند میفرماید« :خ د د
َاِل َين دفهيَا
فضایی و مکانی که میفرمایدَ « :و َس دار ُعوا ا َ َٰل َم ْغ دف َر ٍة دِّمن ر دبِّ ُ ُْك َو َجن ٍة َع ْرضُ هَا الس َم َاو ُات
ِ
َو ْ َ
اْل ْر ُض»1؛ شهری که پهنه آن برابر آفرینش است.

َأبَدً ا» و همچنین فاقد مرز

و فاقد مرز کیفی؛ به معنای عدم محدودیت در کیفیت زندگی .قدرت آنها به ضعف
نمیگراید و سالمتی آنها به مرض نمیکشد ،حرکت و فعالیت آنها به خستگی
نمیرسد ،اشتهای آنها به بی اشتهایی و جوانی آنها به پیری و زیبائی آنها به زشتی
نمیگراید .دائم در تنوّع زندگیاند ،هر روز در وضع و حالی بهتر از گذشته به هر کاری
 1ال عمران :099 ،برای وصول به مغفرت خداوند بر یکدیگر سبقت گیرید تا خود را به بهشتی برسانید
که وسعت آن پهنه آسمانها و زمین است و برای متقین مهیا شده است

قادر و به هر چیزی عالمند ،به هر کجا که بخواهند بدون زحمت میروند و هر کجا که
رفتند ،بدون محدودیت و ممنوعیت زندگی میکنند ،به هر کجا بروند مال خود آنها
است ،نه این که در جایی غریب باشند ،به هر خانه و باغی که رفتند ،صاحب خانه و باغ
هستند ،نه این که میهمان صاحب خانه باشند ،در و دیواری و یا قفل و کلیدی روبروی
آنها نیست.
و امّا فقدان مرز انسانی؛ به معنای این که هر انسانی در عین حال که برادر انسانهای
دیگر است گوئی حاکم بر انسانها میباشد .به هر کسی اگر بخواهد دستور میدهد و به
هر کس دستور داد بدون چون و چرا دستور او را اجرا میکند زیرا دستور هر کس به
دیگری ،دستور عقل به عقل و دستور علم به علم است .دستور به معنای حاکمیت علم
بر جهل نیست که در یکی ذلّت به وجود آورد و در دیگری نخوت پیدا شود .هر یک از
انسانهای مدینۀ فاضله مالک کل آفرینش اند زیرا به هر جای عالم که بخواهند میروند
و در هر جای عالم که بخواهند جای میگیرند .مجهّز به علم و قدرتی هستند که حاکم
بر کائناتند .انسانهای مدینۀ فاضله مجهز به علم و قدرت الهی هستند؛ آنچه را خدا به
علم خود الزم میداند آنها هم به علم خود الزم میدانند و آنچه را خدا غلط میداند
آنها هم غلط میدانند .رابطۀ بین آنها و خدا رابطۀ بین حاکم و محکوم نیست بلکه
رابطۀ پدر بر فرزندان رشید است .خدایی که آنها را خلیفه خود شناخته و مدیریت
زندگی و آفرینندگی را به خود آنها واگذار کرده است .بین آنها و خدای متعال
اختالفی وجود ندارد؛ خدا آنها را مجهّز به ارادۀ کُن فَیَکونی کرده است که هرچه را
بخواهند به محض خواستن ،شده است .بین خواستن و شدنِ آنچه خواستهاند فاصله ای
نیست .به آنچه آرزو دارند رسیدهاند ،رقم رنج و زحمت صفر ،رقم بهرهبرداری و موفّقیّت
بینهایت.
مدینۀ فاضله ،شهر حرمت و کرامت است .انسانهای شهر ،بینهایت کریم و عزیز و
مشمول لطف و اکرام و احترام خداوند متعالند .محبّت خدا به انسانها و محبّت انسانها

به خدا و محبّت انسانها به انسانها بینهایت است .اتاق مسکونی و خلوت آنها اتاقی
است در بینهایت فضا و مکان .عشق و عالقۀ بین انسانهای مدینۀ فاضله آنقدر شدید
است که بزرگترین لذّت آنها ،لذّت مالقات با یکدیگر و مالقات با خدا و اولیاء خدا
میباشد .انسانهای مدینۀ فاضله مجهّز به اخالق مکارم االخالقند .رشد اخالقی آنها
چنان است که امام چهارم

(ع)

در این دعا مطرح کرده است .زن و مرد در مدینۀ فاضله

در آزادی مطلق و در نظام مطلق قرار گرفتهاند .نیّت تجاوز و گناه در کسی وجود ندارد
چه برسد به گناه و تجاوز .زنان حوریان بهشتند و مردان غلمان بهشت .زمان و سال و
ماه بر انسانها نمیگذرد .گاهی یک سال و ده سال برای آنها یک دقیقه به حساب آمده
است ،زیرا رنج و زحمتی بر آنها عارض نمیشود تا برای بر طرف شدن آن به انتظار
بنشینند و ساعت و دقیقه بشمارند .گاهی یک رابطۀ بین آنها سالها طول کشیده و
آنها در غفلت و لذّت بودهاند.
اینها که گفته شد ،یک جمله از میلیونها صفحه و کتاب است .ایده آل و خیاالت
نیست بلکه واقعیت و حقیقت است .وعدههایی است که خداوند به بندگان خود داده

است و « :ان اللـ َه ََل ُ ُْي دل ُف الْ دمي َعا َد.»1

ِ

مدینۀ فاضله آنچنان لطیف و نظیف و زیباست که ظرف میلیونها سال گرد و غباری به
دامن کسی نمینشیند .انسانها ،حیوانها ،برگها و درختان ،همه چون برگ گل است.
یک گرم غذا و میوۀ آن شهر برابر یک تن غذا و میوۀ دنیا نیرو و انرژی میدهد و به
صورت عطر و مشک دفع میگردد .شهری است که خدا ساخته و آنچه توانسته ،زیبا

ي.»2
ساخته است « :دفيهَا َما ت َ ْش َتهدي ده ْ َاْلن ُف ُس َوت َ ذَل ْ َاْل ْع ُ ُ

 0ال عمرانَ :3 ،ربنَا ان َك َجا دم ُع الن داس دل َي ْو ٍم َل َريْ َب دفي ده ان اللـ َه ََل ُ ُْي دل ُف الْ دمي َعا َد.
ِ
ِ
 4زخرف :90 ،ي ُ َط ُاف عَل َ ْيهدم ب ددص َح ٍاف د ِّمن َذه ٍَب َو َأ ْك َو ٍاب َو دفيهَا َما ت َ ْش تَهدي ده ْ َاْلن ُف ُس َوت َ ذَل ْ َاْلعْ ُ ُي َو َأ ُ ْنُت دفيهَا
ون.
خ د َُاِل َ

تعریف دعای م ارم
ابتدا در توضیح دعای «مکارم االخالق» و تعریف آن میگوییم که امام چهارم علیهالسالم
در دعای مکارم االخالق از خداوند تبارک و تعالی تقاضا میکند تا در تمامی صفات و
غرائز و عواطف وجودی او را بپروراند و به ثمر برساند تا در نهایت ،یک شجرۀ با ثمر و

باروری باشد ،آنچنان که خداوند در قرآن تعریف میکند و میفرمایدَ « :أ ْصلُهَا ََثب ٌدت
َوف َ ْر ُعهَا دِف الس َما دء »1یعنی درختی که به تمامی دلها و زمینها ریشه دوانیده ،از همه
چیز تغذیه میکند و بهرهبرداری مینماید و ثمرات وجودی خود را در اختیار همه کس و
همه چیز قرار میدهد.
این دعا را خود آن حضرت و یا دیگران با کلمه «مکارم االخالق» نام گذاری کردهاند ،و
«مکارم» جمع مکرمت ،و مکرمت ،آخرین مقام از صفت کرامت است .انسان در ارتباط با
بندگان خدا ابتدا با کلمۀ سخاء و سخی و بعد با کلمۀ جواد و در انتها با کلمۀ کرم و
کرامت شناخته میشود .کرم و کرامت ،مرحله کمال صفت جود و سخاوت میباشد که
انسان در بهره رسانی و بهره دهی به بندگان خدا ،رشد میکند تا به مرحلۀ کرامت برسد؛
از یک طرف مشمول کرم خدا شده و از طرف دیگر بندگان خدا را مشمول کرم خود
میگرداند.
مکارم ،جمع مکرمت است .هر خُلقی از اخالقیات انسان بذری است که در فطرت انسان
کاشته شده ،رشد میکند و از مسیر تربیت الهی به ثمر میرسد و به شجره ای تبدیل
میشود؛ ثمراتش آنقدر عظیم است که کائنات را میتواند زیر سایۀ خود قرار دهد و آنها
را از ثمرات خود بهرهمند کند .هر یک از این بذرها که پایۀ خُلقی از اخالق نیک میشود
ابتدا چون بذر است که در زمینۀ وجود انسان کاشته شده ،پس از چندی نهالی شده ،و
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در نهایت ،شجرۀ عظیم و باروری که ثمراتش را در اختیار بندگان خدا میگذارد؛ که از
آن ثمرات تعبیر به کرامت و مکرمت میشود.
به همین مناسبت ،امام (ع) در این قسمت از دعای خود از خداوند متعال خواهش میکند
که این بذرها و نهالهای وجودی را آنچنان بپروراند و به ثمر برساند که هر یک از آنها
به کرم و کرامت شناخته شود .کرامت به آن صفتی میگویند که شخص کریم بینهایت
در فیض رسانی و بهره رسانی شوق و ذوق پیدا میکند و با حرص هر چه تمامتر سرعت
دارد که برکات وجودی خود را به بندگان خدا برساند؛ و تمام شوق و شعف و لذّت او
همان جایی پیدا میشود که مشاهده میکند انسانی را به ثمر رسانده و او را در
خوشبختی و سعادت قرار داده است.
قیافه و چهرۀ انسانهایی که از بذل و بخشش شخص کریم شکفته میشوند آنچنان برای
شخص کریم لذّت بخش و نشاط آور است که قابل تصور نیست؛ به همین دلیل که
بزرگترین رقم لذّت و آسایش خود را در بهره رسانی به دیگران میداند سعی میکند که
هر چه بیشتر بهره برساند تا لذّت و نشاط بیشتری پیدا کند .به همین مناسبت امام
چهارم علیهالسالم در این دعای پر برکت و در آن ساعات و حاالتی که با خداوند در
ارتباط بوده است بزرگترین رقم نعمت و لذّت را از خدا خواسته که همان اخالق کریمه
باشد.
دعای مکارم االخالق از نظر مضمون و محتوی در وضعی قرار گرفته که اگر برای انسان
مستجاب شود ،یعنی انسان آنچنان شود که در این جمالت از خدا میخواهد ،در انتهای
چنان شدنی که مطابق خواستن است ،انسان در وضعی قرار میگیرد که گم شده ای
ندارد؛ یعنی بذل و بخشش خدا در ارتباط با این انسان بینهایت میشود و بذل و
بخشش انسانی که دعاهای او مستجاب شده است در ارتباط با مردم بینهایت میشود.
انسانی که در مسیر این خواهشها چنان شده است که خواسته است یک انسان عظیم و

بینهایت است که میتوانیم بگوییم برابر خدا و مثل خدا و در آن وضعی که خدا خواسته
است انسان را به کمال مطلق برساند و در مقام خالفت خود بنشاند و مخلوقات را به او
واگذار نماید ،شده است و این انسان در مقام خالفت الهی آنچنان میتواند جهان و انسان
را اداره کند که خدا اداره میکند.
حضرت در این دعای با برکت از هر صفتی کاملترین آن را خواسته که چون صفات
انسانی کامل گردد ،فیض الهی نیز دربارۀ او کامل میگردد.

معایی خلق و اخالن
ابتدا در کلمه خُلق و اخالق و رابطۀ این کلمات با خلقت توضیحاتی الزم است و بعد از
آن ،موارد و مواضعی که صفات اخالقی در انسان بروز میکند و به کمال میرسد .اخالق
جمع کلمۀ خُلق ،از ریشۀ خَلق و خِلقت ،داللت دارد بر نمایش دادن آنچه در خلقت
انسان نهفته شده است؛ یعنی انسان آنچنان خود را بروز بدهد و به نمایش بگذارد که
خلق شده است .کلمه خُلق بر وزن فُعل ،نمایش یک جُنگ و خالصه ای از مادۀ اصلی
خود میباشد .در قواعد ادبی صرف و نحو ،مصادر مشتقات مخصوصی دارد که هر یک از
آن مشتقات در معنای خاصّی استعمال میشود .از مادۀ خلق به معنای آفریدن ،کلمات
خالق ،مخلوق ،خلّاق ،خلّاقه و مِخالق ،و از آن جمله خُلق و خُالقه اشتقاق پیدا میکند.
این وزن مخصوص به شکل فُعل و فُعال ،به معنای نمایش پیدا کردن مادّۀ فِعل است؛
مانند طُعمه از طَعَمَ یَطعَمُ ،به معنای خوردن ،و لُقمه از لَقَمَ یَلقَمُ ،به معنای بلعیدن .در
این جا آن مقدار غذایی را که برای خوردن و به دهان گذاشتن آماده شده است طعمه و
لقمه مینامند .از این جاست که میگوییم وزن «فُعل و فُعله و فُعاله» ،مانند لقمه و طعمه
و قُالمه و کَناسه؛ از آن جمله :خُلق ،داللت میکند بر آن چیزی که از مادّۀ فِعل به وجود
آمده و به نمایش گذاشته شده است؛ آنچنان که از طعام خود مقداری را به نمایش

میگذاری و یا از لقمه ای و یا از تراشیدن نوک قلم تراشه ای را آماده میکنی .یک
چنین معانی از مادّۀ فِعل به شکل فُعل و فُعاله استعمال میشود.
در این رابطه« ،خُلق و اخالق» به نمایش گذاشتن جُنگی از خلقت است .انسان با اخالق و
رفتار خود خلقت و فطرت خود را به نمایش میگذارد و آنچه در نهاد و فطرت خود
دارد به دیگران نشان میدهد .پس در واقع خُلق و اخالق به نمایش گذاشتن خلقت است
که کلمۀ اخالق و خُلق به خوب و بد تعریف میشود .میگویند خُلق خوب ،خُلق بد.
(سَیّیء الخُلق ،حَسَنُ الخُلق) .کسی که فطرت و خلقت خود را در قالب زیان و ضرر و
اذیّت به نمایش بگذارد به سوء خُلق شناخته میشود و میگویند بد اخالق است و آن
دیگری که خلقت و فطرت خود را در مسیر بهره رسانی و منفعت رسانی و آسایش
دیگران به نمایش بگذارد آنچنان که از این نمایش بندگان خدا بهرهمند شوند با کلمۀ
خوش اخالق و حَسَنُ الخُلق و خوش خُلق شناخته میشود .پس به طور کلّی خُلق به
معنای نمایش خلقت است خواه در لباس بهره رسانی باشد یا ضرر رسانی ،که انسان
خلقت خود را به نمایش بگذارد و خود را چنان که هست در ارتباط با دیگران وانمود
کند.

سئوال و جواب در تشریح خلقت
در این رابطه سئوال و جوابی به وجود میآید که به دنبالۀ آن سئوال و جواب که در واقع
آفرینش انسان را تشریح میکند ،به کیفیّت پیدایش خُلق و اخالق نیک در توضیح
همین دعای شریفه میپردازیم.
سئوال این است که اگر خُلق به معنای به نمایش گذاشتن خلقت است چگونه میشود
که خلقت انسان که در واقع خوب است نمایش بد داشته باشد ،با اعتراف به این که
انسان در خلقت خود کامل است و خداوند در بهترین قالب و هندسه و عالیترین صورت
انسان را آفریده است؟ این انسان که در خلقت خود صد درصد کامل و عالی میباشد
چطور میشود نمایش بد داشته باشد تا به سوء خُلق شناخته شود؟

خداوند در کتاب خود خلقتِ انسان را به « َاحسن
خود را به « َاحسن اخلالقي» وصف میکند ،که این دو جملۀ احسن الخالقین و احسن
التِّقومي» معرّفی میکند و در این رابطه

التّقویم داللت دارد بر این که انسان در کاملترین هندسه و بهترین صورت آفریده شده
است .در خلقت و آفرینش انسان چیز بد و یا هندسۀ غلطی قرار نگرفته است .مثال اگر
خداوند از موّاد خبیثه مادّه ای در فطرت انسان قرار دهد تا آن موّاد خبیثه منشاء
پیدایش خُبث گردد ،مثال انسان را از طینتی بسازد که از آن طینت درندگان و حیوانات
وحشی را آفریده است قهرا اقتضای آن طینت در وجود انسان درندگی و وحشی گری
میباشد و یا از موادّ خبیثه از آن چیزهائی که حشرات و حیوانات خبیث را آفریده در
خلقت انسان بکار ببرد تا به اقتضای آن طینتِ خبیث ،انسانها خود را مگس طبیعت
جلوه دهند و مانند حشرات خبیثه جلوه های خبیثی داشته باشند ،و یا این که خداوند
متعال مغز و سازمان فکر انسان را طوری مهندسی کند که منحرف گردد و خوبیها در
نظر او بد جلوه کند که از آن تعبیر به ضاللت و انحراف فکری میکنند؛ اگر یک چنین
طینتهای خبیثی در خلقت انسان بکار رفته باشد تا به اقتضای آن طینت خبیث ،خُبث

خود را نمایش دهد در این صورت ،خلقت انسان منشاء حُسن و قُبح میگردد و این
بدیها و سوء خلقها از منشاء خلقت و فطرت انسان پیدا شده و گناه بدیها و
نمایشهای غلط به گردن کسی میباشد که انسان را بد ساخته و طینتهای خبیث در
خلقت انسان بکار برده است نه به گردن خود انسان ،که بر پایۀ خلقت بد ،خود را به
شکل قبیح و خبیث به نمایش گذاشته است.
در اینجا برای توضیح بیشترِ سئوال میگوئیم که اگر بدیها در وجود انسان ریشه دارد و
طینت بد در خلقت انسان به کار رفته و انسان در اثر آن طینتها اخالقِ بدی پیدا
میکند ،در این صورت مسئولِ یک چنین اخالقی کسی خواهد بود که انسان را آفریده و
یکچنین طینتهای بدی در خلقتِ او به کار برده است و اگر یک چنین بدیها و
طینتهای بد و یا هندسۀ غلط در خلقتِ انسان وجود ندارد و انسان ،صد درصد در
آفرینش خود پاک و مجهّز است چگونه میتواند نمایش بد و غلط داشته باشد تا در
نتیجه ،به سوء خُلق و خُبثِ طینت شناخته شود ،بلکه الزم است قهراً و اجباراً بر پایۀ
خلقتِ کامل و مجهّزِ خود و بر منوالِ احسن التّقویم که خداوند خلقت او را وصف
میکند ،همه جا صد درصد نمایش نیکو داشته و به حُسنِ خُلق و حُسنِ طینت شناخته
شود و نتواند مرتکب عمل بد شود و خود را با وضعِ بدی به نمایش بگذارد تا در اثر آن
به کفر و فسق و گناه شناخته شود؛ زیرا انسان و هر مخلوقی قدرت ندارد که برخالفِ
اقتضای خلقت و فطرتش خود را نمایش دهد .گوسفند نمیتواند عمل گرگ را و یا
گرگ ،عملِ گوسفند را انجام دهد زیرا آنها اجبار دارند که در مسیر فطرت خود فعّالیّت
کنند .فطرت گرگ ،بروزِ صفات حرص و درندگی میباشد و فطرت گوسفند ،بروزِ صفات
گوسفندی .در این رابطه ،صاحب مثنوی میفرماید:

مَه فشاند نور و سگ عوعو کند

هر کسی بر طینت خود میتَنَد

نتیجۀ بحث این که اگر اخالق بد از خلقت انسان سرچشمه میگیرد قضاوت میکنیم که
التِّقومي» و

خلقت انسان بد و غلط است ،و با این فرضیّه نمیتوانیم جواب آیات« :احسن
احسن اخلالقي» را بدهیم ،و همچنین جواب قضاوت عقل سالم را که
«تبارک هللا
ُ
میگوید ممکن نیست خداوند بد بیآفریند و بد خلق کند و آن موجود بد را به خاطر
بدیها مجازات کند.
و اگر طبق آیات شریفه و قضاوت عقل سالم میگوئیم که انسان صد در صد در خلقت
خود پاک و مجهّز بوده و از طینت بد و مادّۀ خبیث چیزی در خلقت او به کار نرفته و در
هندسۀ آفرینش انسان ،خداوند به غلط و اشتباه نرفته و صد در صد انسان را کامل
مهندسی کرده است پس چگونه ممکن است از این انسان با احسن التّقویم و صد در صد
نیک و مجهّز به تمام نیکیها عمل بد سر زند و سوء خلق داشته باشد تا مأموریت پیدا
کند از شّر سوء خُلق به پناه خدا برود تا حسن خُلق پیدا کند؟ جواب سئواالت باال
چیست؟
جواب این است که انسان در دو مرحله موجودیّت پیدا میکند و به کمال میرسد:
مرحلۀ اوّل ،خلقت .مرحلۀ دوّم ،تربیت و حرکت در مسیر خلقت.
انسان در صورتی به کمال مطلق میرسد که این دو مرحله را به نحو احسن و اکمل طی
کند و به ثمر برساند .اگر در خلقت پاک و مجهّز باشد ولیکن در تربیت و حرکت اشتباه
کند ،در ضاللت و گمراهی قرار میگیرد .مانند طیّارۀ مدرن و مجهّزی که در بی راهه
حرکت میکند و عاقبت خود و سرنشینان خود را به هالکت میاندازد .در این جا پس از
آن که سقوط و هالکت سرنشینان هواپیما را بررسی کنند خواهند دانست که این
هالکت ،نتیجۀ حرکت غلط و مسیر اشتباه بوده است .در نتیجه ،رانندۀ هواپیما را
مجازات میکنند که چرا از خط منحرف شده است .انسانها درست مانند همین صنایع
ماشینی هستند که در دو مرحله فعالیت میکنند .ضرر و زیانی که متوجۀ آنها میشود

نتیجۀ اشتباه در یکی از دو مرحلۀ است .مرحلۀ اوّل ،خلقت کامل و مجهّز ،و مرحلۀ دوّم
حرکت و تربیت کامل و مجهّز تا وصول به مقصد .اگر انسان بتواند این دو مرحله را به
نحو احسن و اکمل به انتها برساند بدون این که کوچکترین شّر و فسادی و یا کفر و
گناهی از او سر زند به نتیجۀ مطلوب میرسد .خلقت و آفرینش به ارادۀ خداوند متعال
انجام میگیرد ولیکن حرکت و تربیت ،گاهی به اراده و آزادی انسان و گاهی به ارادۀ
خداوند متعال واقع میشود.
خلقت انسان بر اساس گفتۀ قرآن و دالئلی عقلی و نقلی صد در صد بی عیب و نقص و
مجهّز است .انسانها هرکدام بر اساس فطرت خود و بر اساس آنچه خداوند در نهاد آنها
به کار برده است کامال مجهّز و مرتّب هستند ،به کیفیّتی که خداوند در طینت آنها
کوچکترین مادّۀ خبیثی قرار نداده تا منشاء شّر و فساد باشد؛ و همچنین در هندسۀ
آفرینش انسان کوچکترین نقصی و اشتباهی پیدا نشده است .خداوند سازمان مادّی و
مزاجی انسان را مجهّز به تمامی مواد و طینتهای طیب و طاهر کرده است .از هر
طینتی ،نیک آن را درخلقت انسان به کار برده و از به کار بردن طینت بد خودداری
کرده است به طوری که اگر انسان در محیطی قرار گیرد که صد در صد به فطرت خود
واگذار شود و تحت تأثیر تربیتهای بد و غلط واقع نشود در مسیر فطرت ،سالم و آزاد و
در خط مستقیم حرکت خواهد کرد؛ این ادعا در دو جا دلیل کتابی و دلیل عملی و
عینی دارد :دلیل نقلی در کتاب خدا و حدیث مشهور از رسول خدا (ص).

دلیل کتابی ،سورۀ روم است که خداوند به پیغمبر اکرم میفرماید« :فَأَ دق ْم َو ْ َْج َك دل ِّدل دين
َح دني ًفا دف ْط َر َت اللـ ده ال دِت فَ َط َر الن َاس عَلَ ْيهَا ََل تَ ْب ددي َ
ل دل َخلْ دق اللـ ده .»1تو ای پیغمبر خود را
برای اقامۀ دینی آماده کن که بر اساس آن ،خداوند انسان را آفریده است و به همان

 1روم : 91 ،فَأَ دق ْم َو ْْج ََك دل ِّدل دين َح دني ًفا دف ْط َر َت اللـ ده ال دِت فَ َط َر الن َاس عَل َ ْيهَا ََل ت َ ْب ددي َل دل َخلْ دق اللـ ده َذَٰ د َِل ا ِّ دِل ُين الْ َق د ِّ ُِي
ون
َول َ ٰـ دكن َأ ْك َ َث الن داس ََل ي َ ْعل َ ُم َ

کیفیتی که انسان را آفریده دستور میدهد و راهنمائی میکند .خلقت انسان عوض
نمیشود تا دینی که مطابق خلقت ،قضاوت میکند عوض شود.
این آیۀ شریفه داللت میکند که آیات قرآن و دین اسالم مطابق خلقت و فطرت انسان
سخن میگوید و دستور میدهد .مثال اگر خداوند یک طینت خبیث در خلقت انسان به
کار برده باشد و او را از آن موادی بیآفریند که مگس را آفریده است ،نمیتواند مانع
تمایل انسان به عمل خبیث و یا غذای خبیث گردد ولی نظر به این که انسان را از موّاد
طیب و طاهر و طینت خوب آفریده به او دستور میدهد که از غذاهای طیّب و طاهر
بخورد و عمل نیک انجام دهد و از آلودگی به غذاهای خبیث بپرهیزد.
و امّا حدیث در بیان خلقت انسان :مطابق همین آیۀ شریفه در حدیث مشهور از رسول

خدا است که فرمودندُ ُ « :
ُک َمولُو ٍد يُ َ ُ
طره ُ َُث دان َابَوا ُه ُ َُي ِّدودان َه َو يُ َم د ِّجسان َه َو
وِل عَيل ال دف َ
يُنَ د ِّّصان َه .»1یعنی هر انسانی بر اساس نقشۀ قرآن و اسالم ساخته میشود و فطرت او
مطابق اسالم است اال اینکه پدر و مادرش در اثر تربیت غلط او را به یهودیّت و نصّرانیت
و مجوسّیت میکشانند و منحرف میکنند .پس این حدیث هم مطابق آیه داللت میکند
بر این که انسان در فطرت و خلقت خود یک قرآن و اسالم مجسم است .همانطور که در
صنایع انسانی ،مثال صنعت دارو ،مهندس سازنده آنچنان که دارو را ساخته است دستور
مصرف آن را میدهد و مطابق ساخت و صنعت دارو ،قانون گذاری میکند و همراه
هرصنعتی دفترچه ای هم صادر میکند خداوند متعال هم همراه صنعت انسان و خلقت
او دفترچه ای به نام قرآن صادر کرده و انسان را آنچنان که ساخته ،امر و نهی کرده
است.
و امّا نمونه های عملی بر پایۀ فطرت ،حرکت و تربیت پیغمبران است .مسّلما پیغمبران
برای رسیدن به علم و نبوت استاد بشری و انسانی نداشتهاند و هرگز در عالم دانشگاهی
0بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،01ص019 :

به وجود نیامده که پیغمبر تربیت کند و به او مأموریت الهی بدهد .تمامی پیغمبران از
مکتب طبیعت و در ارتباط با خدا پیدا شدهاند .پیغمبران غالبا در بیابانها همراه شغل
گوسفند داری و یا کشاورزی به مقام نبوت رسیدهاند .کتاب فطرت و طبیعت خود را
خواندهاند و از خط فطرت به خدای خود مربوط شدهاند و در همین ارتباط از خدا و
طبیعت علم و دانش آموختهاند و به مقام نبوت رسیدهاند .هر پیغمبری علم خود را از
خدا و طبیعت در ارتباط با فطرت خود گرفته است .این انسانها که مکتب بشری و
استاد انسانی ندیدهاند و بنا به قضاوت مردم زمان ،بی سواد بودهاند بهترین معلم و
آموزگار بشر شناخته شده و بهترین درسها و قانونها و روشهای زندگی را به وجود
آوردهاند؛ و مخصوصا آخرین آنها حضرت خاتم االنبیاء صَلّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلهِ که فقط در بیابان
و کوه و صحرا به تفکر مشغول بوده است .در شهری که هر روز دانش آموزان و
دانشجویان قلم و کاغذ به دست میگرفتند و به مدرسهها میرفتند ،رسول خدا هر روز از
شهر مکه خارج شده به طرف کوه حراء و غار ثور میرفت و در میان کوهها و وادیها
کتاب طبیعت را میخواند .در ارتباط با ستارگان و خدای ستارگان تفّکر میکرد تا
باالخره به نبوت مبعوث شد و یک چنین کتابی به نام قرآن به بشریت تقدیم کرد.
پیغمبری که خواندن و نوشتن نیآموخته بود .شاید اگر یک قرآن خطی پیش روی آن
حضرت بگذارند و از او خواهش کنند که بخواند یا بنویسد ،نتواند بخواند و بنویسد با این
که خود او کسی است که این آیات و عبارات را در اختیار مردم گذاشته است .کتاب او
فاتح تمام درهای عالم است؛ طبیعیّات و انسانیات و الهیات چنان که هست گفته و
نوشته شده است .چنین انسانهائی به نام پیغمبر یا امام ،از مکتب خدا و طبیعت فارغ
التحصیل شدهاند .استاد بشری ندیده و نداشتهاند و در عین حال کاملترین علمها و
دانشها را به وجود آوردهاند .پیغمبران نمونه های عینی و عملی کتاب فطرت و طبیعت
هستند.

پس دالئل عقلی و نقلی و نمونه های عینی هرکدام داللت دارد بر این که انسانها در
خلقت کامل و مجهّز هستند و در آفرینش آنها عیب و نقصی به وجود نیآمده ،و اگر هم
گاهی خداوند متعال انسانی را ناقص بیآفریند ،آن چنان که نابینا متوّلد شود یا اختالل
مغزی داشته باشد خداوند تکلیف را از یک چنین انسانی برمیدارد .یک چنین
انسانهائی را ناقص به نمایش میگذارد تا معانی نقص و کمال در نظر مردم کامال
مشهود و معلوم گردد .پس هرگز دلیل عقلی یا نقلی و یا نمونه های عینی و عملی
نداریم که داللت کند بر نقص فطرت و خلقت انسان و هندسۀ وجود .از این جا کشف
میکنیم که تمامی عیب و نقصها ،شّر و فسادها و کفر و گناهها از خط حرکت و تربیت
انسان پیدا میشود نه از خلقت و فطرت او.
در این جا الزم است در ترسیم حرکت و تربیت انسان و همان صراط مستقیمی که در
آن صراط ،انسانها میتوانند درست حرکت کنند و بی عیب و نقص به مقصد برسند و از
خلقت خود بهترین ثمرات را بچینند بحث خود را ادامه دهیم.

ترسیم و توصیف صراط مستقیم:
در ترسیم و توصیف صراط مستقیم گفتهاند که آن ،راهی است از موی باریکتر و از
شمشیر برنده تر .اگر انسان سالک در این راه مستقیم حرکت کند بدون تمایل به چپ و
راست ،به مقصد میرسد و اگر کوچکترین تمایلی به چپ و راست در او پیدا شود
سقوطش حتمی است .در داستان معراج حضرت رسول

صَلّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلهِ

آمده است که

ایشان فرمودند :آنگاه که به معراج حرکت کردم یک منادی از طرف راست مرا به خود
دعوت کرد اعتناء نکردم و منادی دیگر از طرف چپ مرا به خود دعوت کرد اعتناء نکردم
و یک منادی از طرف روبرو و از خط مستقیم مرا دعوت کرد ،اجابت کردم .فرشته وحی
این منادیان چپ و راست را برای حضرت رسول توصیف کرده ،فرمود اگر به طرف راست

متمایل میشدی خود و امتت نصرانی میشدید و اگر منادی طرف چپ را اجابت
میکردی یهودی میشدید و اکنون که به خط مستقیم حرکت کردی خیلی زود به

مقصد رسیدی .در این رابطه جملۀ « َ
َلَشقيِّ ٍة َو

َلغَرب ِّي ده» را در سورۀ نور ،آیۀ نور ،به کار

بردهاند.
صراط مستقیم در این جا خط حرکت و تربیت انسان است .از خود میپرسیم اکنون که
ما در خلقت مجهز و مکمل هستیم و کوچکترین نقص و قصوری در ساخت ما وجود
ندارد بر اساس این فطرت و خلقتِ مجهز چگونه حرکت کنیم؟ به کجا برویم و چطور
برویم که شجرۀ وجود ما به ثمر برسد و ما چنان بشویم که خلق شدهایم؟ دراین کیفیتِ
رفتن و شدن ،خداوند برنامه های دینی ما را طرح و تنظیم کرده است .کتابچه های
دینی و آسمانی خود را به نام قرآن و آیات و روایات در اختیار ما گذاشته تا این کتابها
منبع تغذیۀ فکری و روحی ما باشد .مجموعۀ آیات قرآن و توضیحات ائمۀ معصومین و
دعاهای واردۀ از آنها ،تمام این مجموعهها تشریحی از خلقت ما میباشد و خالصۀ
هریک از این جمالت و آیات همین است که تو چنین خلق شده ای و چنین بایستی
بروی و مقصد تو کجا میباشد .هر یک از آیات قرآن و دعاها و احادیث آل محمّد

علیهم

السالم در وجود ما یک ریشه و نمونۀ قابل درک و قابل کشف دارد .مثال اوّلین جملۀ زبان

قرآن و یا دعوت حضرت رسول (ص) اعتراف به وجود خدا و وحدانیّت اوست؛ کلمۀ «َل دا َهل
دا ََل هللا» و شهادت به این وحدانیّت .انسان وقتی یک بار این کلمه را با فطرت خود مقابله
کند و بار دیگر ضد این کلمه را؛ بگوید :خدا هست ،خدا نیست ،در این دو حال انسان یا
امیدوار به خدا میشود و یا امیدوار به خدا نمیشود .اگر خوب انصاف بدهیم میبینیم
خدا و امیدواری به خدا با فطرت ما ارتباط مستقیم دارد که بدون تأمل تصدیق میکنیم
و میگوئیم خدا هست و به امید خدا حرکت میکنیم؛ و آن جملۀ دیگر که «خدا نیست
و امیدی به او وجود ندارد» در خلقت ما ریشه ندارد و نامناسب است .تمامی مسائل دینی
به همین کیفیّت است .مثال ایمان و کفر بر پآیۀ همان دو کلمۀ اوّل :خدا هست ،خدا

نیست ،میباشد .به محض این که فطرت ما خدا را میپذیرد و قبول میکند ،امیدوار
میشود و عامل حرکت تکاملی در او تحریک میگردد .این حرکت تکاملی درست مانند
حرکت به بیابانها و صحراها میباشد .همانطور که در حرکت به بیابان و صحرا برای
رسیدن به مقصد یک وسیلۀ امنی الزم دارد ،در این حرکت تکاملی هم وسیله امنی الزم
دارد که این وسیلۀ امن در ایمان مطرح شده است .ایمان یعنی خدا را وسیلۀ امنیّت قرار
دادن و از قدرت او برای حرکت استفاده نمودن .ایمان به خدا درحرکت تکاملی امنیّت به
وجود میآورد ،همانطور که اسلحه و تجهیزات در حرکتها و عبور از بیابانها امنیّت به
وجود میآورد .پس تمامی آیات و دعاها فهرستی است از حقایقی که در وجود ما خلق
شده است.
در بعضی از احادیث و روایتها این طور تعبیر کردهاند که خداوند بذر علم و حکمت در
وجود انسان کاشته و پیغمبران همچون دهقان هستند که آن بذر و نهالها را آبیاری
نموده و پرورش میدهند تا روزی که به ثمر برسند .بذر علم و حکمت ،همین مسائل
علمی و فطری است که آنها را در وجود خود مییابیم؛ ایمان به خدا بیاورید ،خدا و
مردم را دوست داشته باشید ،به مردم خدمت کنید ،به کسی خیانت نکنید ،از خود
انصاف بدهید ،به خدا پناهنده شوید ... ،تمام این کلمات که میتوانیم تناسب آنها را با
وجود خود دریابیم ،ظهور این تناسب مربوط به ریشۀ این کلمات و بذر آنها میباشد که
در وجود ما خلق شده است .در این رابطه برای انسان یک مکتب مقّرر شده و یک
حرکت ،که از مکتب تغذیه شود و به طرف مقصد حرکت کند .مکتب همان چیزهایی را
به ما تذکّر میدهد و روی کاغذ میآورد که خداوند ریشۀ آن را در وجود ما خلق کرده
است .در واقع مکتب ،تشریح و توضیحی است از آنچه که در کتاب وجود انسان به

دست قدرت خدا خلق شده است که در این رابطه موال علی علیه السالم میفرمایدَ « :ا ُلص َور ُة

کَب ُح َج ده د
تاب الَِت کَ َت َب ُه
ا دَلنسان ِّي ده يه اَ َ ُ
هللا عَيل خَل دق ده َو يه ال دک ُ

دب َي دد ده .»1این صورت

انسانی بزرگترین حجّت خدا و کاملترین کتابی است که خدا آن را نوشته است.
کتابهای آسمانی و پیغمبران و تبلیغات و تعلیمات آنها تماما توضیح و تشریح همین
بذر و نهالها است که در وجود ما کاشته شده ،که فقط از مسیر آگاهی ما تربیت
میشود و به ثمر میرسد نه در حال غفلت ما.
پرورش نهال علم و حکمت در وجود انسان غیر از پرورش بذر و نهال در زمین زراعتی
میباشد .خداوند بذر و نهال طبیعت را خود میپروراند و به ثمر میرساند ،بدون این که
طبیعت از آن آگاهی داشته باشد .در حال غفلت و بی اطالعی زمین و یا در حال غفلت و
بی اطالعی ما بذر و نهال کرۀ زمین میروید و به ثمر میرسد .اما بذر و نهال علم و
حکمت که در زمینۀ وجود انسان کاشته شده است در حال غفلت و بی اطالعی ما رشد
و نمو نمیکند .خداوند زندگی ما انسانها را اینطور مقّدر فرموده است که بذر نهال وجود
خود را بیابیم .پس از یافتن و دانستن ،از خدا بخواهیم که آن بذر و نهال را بپروراند و به
ثمر برساند ،و ما خود در حال دانستن ،تسلیم اراده و قدرت خدا باشیم .یعنی تمام اسرار
وجود ما در شعاع فکر ما و درک ما قابل پرورش میباشد نه در حال غفلت و یا جهل ما.
پس از آن که دانستیم در وجود ما نهالی به نام حیاء و عفت کاشته شده است و دانستیم
که اگر این نهال به ثمر برسد برکات بسیاری دارد ،مأموریت پیدا میکنیم که نهال
وجودی خود را در معرض ریزش باران رحمت خداوند متعال قرار دهیم و از او بخواهیم
که باران رحمت خود را بر وجود ما ریزش دهد و این بذر و نهالها را بپروراند تا به ثمر
برسند .دعاها درست برای توجیه و تشریح همین دو حقیقت ،یعنی دانستن و خواستن و
به دنبالۀ آن ،شدن و به ثمر رسیدن مطرح شده است.
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در اوّلین قدم پیغمبران و اولیاء خدا و یا شخص خداوند متعال درهای مکتب را به روی
ما باز میکنند .بخوان و بدان .اوّلین سوره ای که بر حضرت رسول اکرم (ص) نازل میشود
سورهای است که درآن دستور خواندن و دانستن است و به دنبالۀ این خواندن و دانستن،
حرکت در حال دعا و نیایش .0تو دانستی که علم چشمۀ آب حیات است؛ از خدا بخواه تا
این چشمه را جاری کند؛ و تو دانستی که ایمان یگانه وسیلۀ امنیت در حرکت است؛ از
خدا بخواه که به تو ایمان و امنیّت بدهد؛ و همین طور تو میدانی که خداوند برای تو
بینهایت لذّت و نعمت آفریده است .از خدا بخواه که تو را به آن لذتها و نعمتها
برساند .بدان و بخواه و به دنبال دانستن و خواستن ،حرکت کن .آیات قرآن و دعاهای
وارده انسانها را در همین سه بعد قرار میدهد؛ دانستن و حرکت کردن برای یافتن ،و
خواستن از خدا برای شدن و به ثمر رسیدن .دین منهای این سه کلمه به صفر میرسد.
دینی که در آن دانستن نیست صفر است و چون دانستن ندارد خواستن و حرکت کردن
هم ندارد و در انتها ،شدن هم ممکن نیست .دین هائی که منهای مکتب است یک حبس
خانه بیشتر نیست و هرگز نتواسته است در خود دانشمندی بپرورد و دانشی تحویل
جامعه بدهد و نیز دینی که مکتب و دانستن دارد ولیکن خواستن و حرکت کردن ندارد،
مانند علماء و دانشمندانی که دین را میدانند ولیکن عمل به آنچه میدانند نمیکنند؛
به اصطالح ما عالم بی عمل .عالم بی عمل کسی است که درس دین را منهای خواستن
و حرکت کردن فرا گرفته؛ آدرس گنج را گرفته ولیکن برای استخراج آن قدمی بر
نداشته است؛ و باز اگر دانستن و حرکت کردن باشد ولیکن خواستن و ارتباط یافتن به
خداوند متعال نباشد .مانند انسانهائی که میدانند خداوند نعمتهای بسیاری به نام
بهشت آفریده ،فعّالیت هم میکنند برای رسیدن به بهشت و یا کسب موفقیّت در دنیا،
ولیکن آن فعالیتها توأم با ایمان و استعانت از خدا نیست .مرتاضان قدیم و جدید چنین
اند .مرتاضان کسانی هستند که میدانند معنویّات و غیبیات بسیاری هست .میدانند که
1
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روح هست و میشود از روح استفاده کرد ،جّن و ملک هست و میشود از جن و ملک
استفاده کرد .برای استفاده از غیبیات به صورت ریاضت تالش و کوشش میکنند ،بدن
خود را ضعیف و الغر میکنند و در این بدن ضعیف و الغر روحیه و ارادۀ آنها تا اندازه
ای تقویت میشود ولیکن با خدا و توحید و دعا و نیایش هیچ ارتباطی ندارند و ملزم به
رعایت اصول تقوی و حرام و حالل نیستند .ریاضت آنها توأم با اطاعت نیست .در حالی
که ریاضت میکشد کافر به خدا میباشد .دین انبیاء و اسالم را قبول ندارد و به کیفیّت
دعا و نیایش با خدای خود مربوط نیست .مرتاضان به این شکل غالبا در تاریخ کاهن و
جادوگر و یا امثال آنها بوده و گاهی با پیغمبران به جنگ و مبارزه برخاسته و کافر از
دنیا رفتهاند .اینها انسانهائی هستند که در دو بعد حرکت میکنند؛ یعنی میدانند
غیبیات و معنویاتی هست و میدانند که آن غیبیات به وسیلۀ انسان قابل بهرهبرداری
میباشد ولیکن نمیدانند که آن غیبیات و معنویّات از خط اطاعت و نیایش و خواهش به
ثمرمیرسد نه فقط از خط ریاضت .به همین مناسبت چندین برابر پیغمبران رنج میبرند
و خود را به مشقت میاندازند اما از نظر بهرهبرداری در قیاس با پیامبران صفرند و بلکه
کافر و مشرک از دنیا میروند.
معروف است که یک مرتاض مسیحی خدمت امام پنجم

علیه السّالم

رسید .او از طریق

ریاضت خود از نیتهای مردم آگاه میشد و بسیاری از گمشدهها را پیدا میکرد .امام
پنجم

علیه السالم

ابتدا چیزی را میان مشت خود پنهان کردند و از او خواستند که خبر

دهد و او خبر داد که چیست .حضرت فرمودند :چه کردی که به یک چنین مقامی
رسیدی؟ عرض کرد :ریاضت کشیدم و برخالف هوای نفسم کار کردم .حضرت فرمودند:
آیا مسلمان شدن مطابق میلت هست یا نه؟ عرض کرد نه! دوست ندارم که مسلمان
شوم .حضرت فرمود :اکنون بایستی برخالف میلت و به خالف هوای نفست کار کنی و
مسلمان شوی! .روی اعتقاد خودش مجبور شد که مسلمانی را اختیار کند؛ مسلمان شد
و آن حالت غیب گوئی و غیب جوئی از کف او رفت؛ دیگر نتوانست از غیبها خبر دهد و

گم شدهها را پیدا کند .عرض کرد یا بن رسول اهلل این چه دینی بود!؟ چرا حالت قبلی از
من سلب شد!؟ حضرت فرمودند تا حاال که کافر بودی خدا اجر ریاضت را در دنیا به تو
میداد و اکنون که مسلمان شدی به آخرت افتاده است.
این کیفیت ریاضت است که توأم با اطاعت و خواهش و نیایش نیست .این انسانها در دو
بعد حرکت میکنند :دانستن و حرکت کردن .دین مقدّس اسالم مکتب و تمام حرکات و
فعالیتهایی را که در اثر آن تکامل پیدا میشود در سه بعد قرار داده است :اوّل ،دانستن.
بدون دانستن هیچ کاری به ثمر نمیرسد و در انسان فعالیت و حرکت پیدا نمیشود .بعد
دوم حرکت و فعالیت؛ خواه با ریاضت توأم باشد مانند روزه گرفتن و یا مسافرتهای پر
زحمت مانند حج و جهاد ،خواه توأم با کمی لذت و استراحت باشد مانند زن گرفتن و
زندگی کردن و تالش و کوشش برای آباد کردن؛ و اما بعد سوم ،خواهش و نیایش .مثال
زراعت کاری را در نظر میگیریم؛ دستور کاشتن به انسان میدهد و آن کاشتن توأم با
خواستن است .بذر گندم بکار و از خدا بخواه تا آن را به ثمر برساند .هر روز که سر
زراعت آمدی چه دعایی را بخوان و یا هر وقت خواستی مسافرت کنی چه دعائی را
بایستی بخوانی .اسالم همراه هر نوع فعالیت دعا را مطرح کرده است .دواها را بدان و
استخراج کن و شفا را از خدا بخواه؛ و از این قبیل .مشاهده میکنیم که تمامی
موفقیتها در مکتب اسالم و ائمه اطهار (ع) در همین سه بعد مطرح میشود .دانستن و
حرکت کردن و خواستن ،و به دنبالۀ آن شدن .دانستم که مقصدی هست ،به سوی
مقصد حرکت کردم و باز از خدا خواستم که مرا به مقصد برساند.

کشف اسرار دعا
در این جا برای وضوح بیشتر سّر دعا سئوالی مطرح میشود که جواب آن سئوال حکمت
دعا را روشن میسازد .سئوال این است که پس از آن که مقصد را دانستم و به سوی
مقصد حرکت کردم قهراً خواهم رسید .پس خواستن در این جا چه برهانی دارد؟ من که
به سوی مقصد در حرکت هستم ،من که کار میکنم ،کوشش میکنم و به علم و عمل
مشغول هستم چه نیازی دارم که از خدا کمک بخواهم که او مرا برساند؟ کسی که به
سوی بهشت در حرکت است و راه بهشت را میداند قهرا میرسد .اگر موفقیّت در
خواهش و نیایش و کمک خداست ،حرکت و فعالیّت من چه برهانی دارد؟ و اگر
موفقیّت ،دنبالۀ حرکت و فعالیت من است دعا و خواهش چه نقشی دارد؟ و اگر درصدی
مربوط به دعا و خواهش و درصدی هم مربوط به کار و فعالیت بوده معنای این درصدها
چیست؟ چقدر از موفقیتها نتیجۀ دعا و نیایش است و چقدر از آنها نتیجۀ کار و
فعالیت من؟ و آیا میشود کاری کرد که فقط دانستن و توانستن باشد و دعا و نیایش از
برنامۀ تکامل حذف شود؟ و یا این که باید همیشه حرکت و فعالیت انسان و بهره گیری
توأم با این سه بعد باشد ،که اگر هر کدام از آنها نباشد هیچ نیست؟
راهنمائیهای دین مقدّس اسالم و ائمۀ اطهار

(ع)

از یک طرف دعاها و خواهشها را به

کیفیتی ترسیم کردهاند که تمام موفقیت انسان نتیجۀ اجابت دعاها و مستجاب شدن آن
میباشد و از سوی دیگر ،علم و عمل و مجاهدات را به کیفیتی تشویق نمودهاند که اگر
این مجاهدات به صفر برسد زندگی انسان و موفقیّت او در صفر قرار میگیرد ،هرچند دعا
و خواهشهایش زیاد باشد .به کیفیتی امر به دعا کردهاند که اگر دعا نباشد موفقیت صفر

است ،چنان که خدا میفرماید« :قُ ْل َما ي َ ْع َبأ دب ُ ُْك َر د ِِّب لَ ْو ََل

ُدعَا ُؤ ُ ْك »1بگو اگر شما از خدا

خواهشی نداشته باشید خداوند متعال هم به شما اعتنائی نمیکند؛ و جای دیگر
میفرماید:

ون َ َْج ََّن
ون َع ْن دع َباد دَت (اي عن دعايئ) َس َيدْ ُخلُ َ
«ان داذل َين ي َْس تَ ْك د َُب َ
ِ

ين .»2یعنی کسانی که تکبّر آنها را فرا میگیرد و به سوی خدای خود نمیروند و
دَا دخ در َ
از او چیزی نمیخواهند در طریق همین تکبر و عدم خواهش با ذلت و خواری گرفتار
آتش جهنم میشوند .این دو آیۀ شریفه و آیات و احادیث بسیاری مثل آن داللت دارند
بر این که دعا صد در صد عامل موفقیّت و یگانه عامل وصول به مقصد است ،و از آن
طرف ،ایمان و عمل صالح به همین کیفیت مطرح شده است .خداوند همه جا به انسانها

دستور ایمان و عمل صالح میدهد .کلمات «أ َم ُنوا َو َ دَع ُلوا

الصا دلحات» همه جا توأم با
ِّ

یکدیگر ذکر شده است و از همه بهتر ،این جمله است که خداوند میفرماید « :دالَي ده يَص َعدُ
َد
الَک ُم َ
الصا دل ُح يَرف َ ُعه .»3یعنی علم و دانش و کلمات حکیمانه شما را به
الط ِّي ُدب َو ال َعم ُل ِّ

سوی خدا جهت میدهد و فقط عمل صالح شما را به سوی خداوند باال میبرد .در این
آیه عمل صالح را همچون نردبانی معرّفی میکند که پآیۀ ترقی و تکامل است؛ و باز در

َلميان ُ َُكه
اخبار و احادیث وارده ،ائمۀ اطهار (ع) میفرمایندَ « :ا ُ

ََ
َعل »4یعنی ایمان تماما

عمل است نه این که فقط فکر و عقیده باشد؛ و از حضرت رضا علیه السالم روایت شده است

وفيق َو لَم ََي َتهدد فَقَد داس َت َهز َء
هللا ال َت َ
کهَ « :من َس ئ َل َ

دبنَ د
فس ده .»5یعنی کسی که از خدا

توفیق بخواهد و برای رسیدن به توفیق کوشش نکند خود را مسخره کرده است؛ و باز از
1

فرقان: 99،

قُ ْل َما ي َ ْع َبأ دب ُ ُْك َر د ِِّب ل َ ْو ََل ُدعَا ُؤ ُ ْك فَقَدْ

ون دل َزا ًما :به بندگان مومن بگو اگر از خدا
َكذبْ ُ ُْت فَ َس ْو َف يَ ُك ُ

خواهش و تمنائی نداشته باشید خدا هم به شما اعتنائی نمی کند .دین خدا را تکذیب نمودند بزودی
مالزم عذاب می شوند.
َ
ون َْج َََّن دَا دخ در َين
ون َع ْن دع َباد دَت َس َيدْ ُخلُ َ
 2مومنَ : 11،وقَا َل َرب ذ ُ ُُك ا ْدع دُوِن َأ ْس َتجد ْب ل ُ ُْك ان داذل َين ي َْس َت ْك د َُب َ

ِ
 3فاطرَ :01،من ََك َن يُ دريدُ الْ دعز َة فَ دللـ ده الْ دعز ُة َ دَجي ًعا ال َ ْي ده ي َ ْص َعدُ ْال َ دَک ُم الط د ِّي ُب َوالْ َع َم ُل الصا دل ُح يَ ْرفَ ُع ُه ...
ِ
4
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الکافی ،ج ،4ص91 :
بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،90ص901 :

همه بهتر آیۀ شریفه است که میفرمایدَ « :و داذل َين َجا َهدُ وا دفينَا لَنَهْ دديَنهُ ْم

ُس ُبلَنَا .»1ما فقط

کسانی را هدایت میکنیم که در راه ما به جهاد و حرکت مشغول باشند؛ و مشاهده
میکنیم که در حاشیۀ این همه آیات و احادیث برنامه های عملی برای ما ترسیم
کردهاند مثل :نماز ،روزه ،حج ،جهاد ،و مجاهدات مالی و عملی.

ون ُ ُ
ون ُ ُ
قالوا اي
ُک بَدَ ٍن َل يُ َز ِّّکَ ،مل ُع ٌ
پیغمبر اکرم (ص) فرمودَ « :مل ُع ٌ
ُک مالٍ َل يزّک .فَ ُ
السًلمُ :ش ٌ
سو َل د
وک ي ُ
َشوک ِف
هللا ا ِّما َزکو ُه املالد فَ َع َرفناها فَام َزکوة ال َبدَ دن؟ فَقال عليه ِّ
َر ُ
بيل د
هللا .»2یعنی هر بدنی که زکات خود را ندهد ملعون است و هر مالی که
بَدَ دن َک ِف َس د
زکاتش داده نشود ملعون است .عرض کردند یا رسول اهلل زکات مال را دانستیم ،زکات
بدن چیست؟ فرمودند :زکات بدن این است که تن خود را در راه اطاعت حق به رنج و
مشقت بیاندازی و در راه اطاعت خدا خاری به تن تو فرو رود و یا خارشی و مرضی تو را
فرا گیرد .همین رنج و مشقتها زکات بدن است.
مشاهده میکنیم که دین اسالم همه جا در ارتباط با خلق و خالق برنامه های عملی
برای ما ترسیم کرده و اجازۀ ترک آن برنامهها را به ما نداده است؛ اعمال واجب و
مستحب در ارتباط با خدا به صورت عبادتها ،و در ارتباط با خلق خدا به صورت خدمات
اجتماعی.
پس در این جا مشاهده میکنیم که گوئی صد در صد موفقیت انسان در گرو عمل و
جهاد میباشد .اگر این ما هستیم که بایستی حرکت کنیم چه نیازی به دعاها و
خواهشها داریم و اگر سرتا پای ما نیاز و خواهش است ،فقط بخواهیم و بگیریم؛ بهشت
و نعمتها را به سوی ما بیاورند نه این که ما به سوی بهشت و نعمتها برویم .اگر بهشت

 1عنکبوتَ : 13 ،و داذل َين َجاهَدُ وا دفينَا لَنَهْ دديَنهُ ْم ُس ُبلَنَا َوان اللـ َه ل َ َم َع الْ ُم ْح دس دني.
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به حرکت و رفتن است خواستن معنی ندارد و اگر بهشت به خواستن و تقاضا کردن
است ،در خانه خود بنشین تا بهشت را به سوی تو بیاورند .در زندگی دنیا مشاهده
میکنیم که هر چه را از دیگران بخواهیم این خواستن به معنای این است که آنها برای
ما بیاورند و الزم نیست ما به سوی آنها حرکت کنیم ،و آنچه را از کسی نمیخواهیم
به معنای این است که خود ،آنها را به دست بیاوریم و از کمک دیگران بی نیاز باشیم.
پس در ارتباط با انسانها خواستن ،عمل و حرکت الزم ندارد ،و عمل کردن و خود
حرکت کردن ،خواستن الزم ندارد .جهاد و خواهش در ارتباط انسان با انسان دو مسئلۀ
جدا از یکدیگر میباشد ولیکن در ارتباط با خداوند متعال به عکس است .عمل و
خواهش ،حرکت کردن و خواستن ،رفتن و گرفتن ،و یا رفتن و بردن ،هر دو توأم با
یکدیگر است؛ به کیفیتی که اگر ما رفتیم و خواستیم خداوند برای ما میآورد و
میرساند و اگر نرفتیم و نخواستیم ،خداوند نمیآورد و نمیرساند .رمز موفقیت ما را این
دانستهاند که قدمی ما برداریم و قدمی خداوند متعال .در حالت معراجی حضرت رسول
اکرم (ص) نقل شده است که ایشان فرمودند :شب معراج فرشتگان را میدیدم که مشغول
ساختن بهشت هستند و آنها در حال ساختن چنان وضعی دارند که گوئی به اراده و
اختیار خود نیستند .در حال ساختنِ برگی و درختی ساعتی یا چند ساعتی توقف
میکنند و باز در حال توقف ،شروع به ساختن .یک چنین ساختن و کار کردن که بعد از
آن استراحت نیست ،و یک چنان توقف پیدا کردن و استراحت کردنی که به دنبالۀ رنج و
زحمت نبوده است؛ سازندگی به این کیفیت مآیۀ تعجب من شده بود .از برادرم جبرائیل
پرسیدم این چه جور ساختن و آفریدن است؟ استراحت میکنند در حالیکه نباید
استراحت کنند و باز میسازند در حالی که استراحت نکرده اند .جبرئیل عرض کرد :یا
رسول اهلل این فرشتگان تابع عمل بندگان مؤمن خدا هستند .هر وقت بندگان مؤمن
اشتغال به عمل صالح پیدا میکنند فرشتگان بالفاصله برای آنها بهشت میسازند و هر

وقت بندگان مؤمن بی کار و غافل میشوند این فرشتگان هم از کار و سازندگی باز
میمانند.

0

یک چنین حالتی که فرشتگان سازنده بهشت دارند در واقع توضیحی از همین دعا و
عمل صالح است زیرا مسّلما فرشتگان اسباب و ابزاری به ارادۀ خدا هستند نه به ارادۀ
انسانها ،و معنای این حدیث معراجی این است که هر وقت انسانها عمل صالحی انجام
میدهند و از خدا خواهشی میکنند بالفاصله خواهش آنها اجابت میشود و فرشتگان
سازنده ،مشغول بکار میشوند .پس ما برای پیدا کردن حد وسط و اعتدال بین این دو
رشته از احادیث که یکجا صد در صد عمل ما را مؤثر میدانند و جای دیگر صد در صد
دعا را ،بایستی تالش کنیم تا بدانیم که چگونه برای پیدایش یک فایده و یک نتیجه ،دو
عامل صد در صدی الزم است؛ نه به کیفیت اشتراک دو عامل در سازندگی .اعمال ما را
به کیفیتی دستور دادهاند که سعادت ما صد در صد در گرو آن میباشد و باز دعاها و
خواهش و نیایشها را طوری ترسیم کردهاند که صد در صد موفقیّت ما نتیجۀ آن
خواهشها و نیایشها میباشد ،به کیفیتی که هریک از این دو نباشند هیچ نیست .جمع
بین این دو نوع دستور در این که بایستی انسان صد در صد مؤمن و عامل باشد و در
عین حال صد در صد در حال دعا و نیایش ،قابل توجّه است.

 0ارشاد القلوب-ترجمه سلگى ،ج ،0ص:403 :فرمود :در شب معراج وارد بهشت شدم ،دیدم فرشتگان
ساختمانى را در بیابانى با خشتى از طال و خشتى از نقره مىسازند ،و گاهى هم دست از کار مىکشند و
منتظر مىمانند ،از آنها پرسیدم :چرا منتظر مىمانید؟ گفتند:براى اینکه وسایلش برسد ،گفتم :وسائل
آن چیست؟ گفتند :ذکر مؤمن است که مىگوید:سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اکبر ،و
چون نگوید ،دست از کار مىکشیم.

آمادگی برای پذیرش یعمتها
در این جا ایراد چند بحث الزم است.
بحث اوّل این که ما انسانها به چه کیفیت و به چه صورت آمادگی برای پذیرش
بخششها و نعمتهای خداوند متعال پیدا میکنیم؟ آیا ما انسانها به همین دلیل که به
صورت انسان خلق شدهایم صد در صد آمادگی برای پذیرش نعمتهای خداوند متعال
داریم؟ در واقع آیا قابلیت ما به دلیل انسان بودن و مخلوق بودن ما به نام انسان است تا

در
این که جاعلیت خدا برای ما کامل باشد؛ چنان که گفتهاندَ « :ال َعطيات دبقَ د

القاب د
دليات»

یعنی بخششهای الهی به میزان قابلیت انسان است؟.
بحث دوّم این که آیا این اعمال و کارها و اخالقی که به ما دستور دادهاند آنها را انجام
دهیم و به تمرین آن اعمال و اخالق اشتغال پیدا کنیم ،آیا همین اعمال صد در صد
سازندۀ یک زندگی به نام بهشت است و یا این اعمال فقط برای پذیرش نعمتهای
خداوند متعال است ،که در ما آمادگی به وجود میآورد نه این که اعمال صد در صد
سازندۀ نعمتهای خداوند متعال باشد؟
و امّا بحث سوّم این که پیدایش استعداد و آمادگی برای پذیرش نعمتهای خداوند
متعال چگونه بر تمرین و تکرار یک چنین اعمالی به نام عبادت و یا خدمات اجتماعی
توقف دارد؟ که اگر چنین اعمالی را تمرین نکنیم استعداد ما باال نمیرود و قابلیت پیدا
نمیکنیم و در صورت عدم قابلیت ما دست جاعلیت الهی هم خود به خود تعطیل و
متوقف میگردد؟
با تکمیل بحثهای سه گانۀ باال کامال برای ما روشن میشود که دعا و نیایش در همان
حدودی الزم است که خداوند متعال و ائمۀ اطهار علیهم السّالم دستورداده اند و ازآن طرف
کوشش و خواهش هم در همان حدودی که برای ما مقرر داشتهاند.

در اطراف بحث اوّل میگوئیم که تکامل انسان در دو مرحله قابل ظهور و تصّور است که
اگر در یکی از این دو مرحله نقص و قصوری به وجود آید و یا توقف پیدا شود انسان در
یک چنان لیاقتی قرار نمیگیرد که بتواند نعمتهای الهی را قبول کند و استعداد
پذیرش فیوضات الهی را داشته باشد .مرحله اوّل این که انسان در خلقت کامل و مجهز
باشد ،در آفرینش نقصی نداشته باشد و چنان خلق شده باشد که اگر در شعاع تعلیمات
درست و تربیت صحیح قرار گیرد انسانی صد در صد کامل و در انتهای کمال باشد.
مشاهده میکنیم آیات قرآن از تکمیل خلقت ما خبر میدهد و گزارش میدهد که
انسانها در آفرینش منهای هر نوع نقص و قصوری میباشند و خدا هر کسی را در خلقت

حس دن
کامل و مجهّز آفریده است؛ چنان که میفرماید« :لَقَد َخلَقنَا داَل َ
نسان ِف َا َ

ت َقومي»1

انسان را به بهترین قوام و هندسه آفریدهایم ،آنچنان کامل و مجهز که در علم خدا نقطه
ضعفی و یا نقصی در آفرینش او وجود ندارد و کاملتر از این آفرینش قابل تصور نیست؛

نسان
و در این رابطه شاید درست باشد حدیث مشهوری که گفتهاند « :دان َ
هللا َخلَ َق داَل َ
ور دت ده »2یعنی خدا انسان را مطابق صورت خود خلق کرده است .بر این حدیث
عَيل ُص َ
(اگر حدیث باشد) ایراد گرفتهاند که مگر خدا صورت دارد تا انسان را مطابق صورت خود
بیآفریند؟ پس چون خدا صورت ندارد حدیث هم درست نیست! و گفتهاند شاید این
حدیث را عده ای ساخته باشند که آنها را (مجسمه) میگویند ،یعنی قائل به جسمانیت
و قد و قیافه برای خدا هستند؛ ولیکن با یک توجیهی که شاید صد در صد هم مطابق
واقع باشد و یک انسان حکیم و یا معصومی چنین حدیثی را گفته باشد میتوانیم بگوئیم
که البته خداوند صورت ندارد زیرا او یک وجودی نیست که محصول عرض و ترکیب
باشد بلکه او یک حقیقت بسیط و مجرد است .در ذات او کمیت و کیفیت وجود ندارد،
ولیکن انسان را طوری ساخته و مهندسی کرده است که میتواند با صفات الهی و اعمال
 0تین1 ،
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و اخالق خدا هماهنگی داشته باشد؛ یعنی چنان بداند که خدا میداند و چنان بتواند که
خدا میتواند؛ متصف به صفات الهی و متخلق به اخالق خدا شود؛ چنانکه فرمودهاند:

خًلق
« َ ََتل ُقوا دِب د

د
هللا »1یعنی خود را به اخالق و صفات الهی مجهز کنید .البته انسان

محصول کمیت و کیفیت و محصول هندسه و ترکیب است .هرچه کاملتر و بهتر
مهندسی شده باشد نمایش کاملتر و عالیتری دارد و هر چه در ساخت هندسۀ وجود
ناقص باشد قهرا نمایش ناقصتری خواهد داشت زیرا کار و فعالیت انسان بر پایه اسباب و
هندسه ای است که برابر آن ساخته شده باشد .پس خداوند طوری انسان را مهندسی
کرده است که میتواند خدا گونه حرکت کند و خدا گونه بداند و خدا گونه کار کند.
منظور از این که انسان بر طبق صورت خدا خلق شده این نیست که خدا صورتی داشته
باشد بلکه انسان چنان صورتی پیدا کرده و طوری منهدسی شده است که میتواند
هماهنگی با خدای خود داشته باشد و نقشه های الهی را در علم و عمل خود پیاده کند.
صحت حدیث نامبرده با یک چنین توجیهی هیچ مانعی ندارد بلکه از خلقت کامل انسان
خبر میدهد .آنچنان کامل و مکمل که میتواند خلیفۀ خدا باشد.
در هر صورت انسان در خلقت خود کامل و مجهز است .چنان ساخته شده که میتواند
در حرکت ،نمایش ،و صفات و اخالق مانند خدای خود باشد.
و اما مرحلۀ دوم ،مرحلۀ تربیت انسان است که اگر بر پایۀ خلقت ،تربیت نشود و رشد
پیدا نکند مانند یک گنج مدفون و بال استفاده میماند .خداوند انسان را عالِم نیآفریده
بلکه او را مجهز به وسایلی کرده است که میتواند عالم شود ،و همین طور قادر و مرید و
مختار نیآفریده است به کیفیتی که هنگام تولد قادر مطلق باشد ،بلکه او را به کیفیتی
آفریده که اگر خود را به کار بزند و به تربیت کامل برسد میتواند عالم و قادر مطلق
باشد .انسان یک ماشینی است که میتواند حرکت کند و بعد از حرکت ،خود را به مقصد
0
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برساند ولیکن در خلقت خود ،حرکت و مقصد نیست .از این رو خداوند برای انسان دو
مرحله قرار داده است که بعد از طی این دو مرحله یک انسان کامل و مطلوب خواهد
شد؛ براساس کمال خود میتواند نعمتهای الهی را بپذیرد و از آنچه خدا برای او خلق
کرده است بهرهبرداری کند .ائمه اطهار (علیهم السالم) در تبلیغات و تعلیمات خود به حرکت
انسان در مرحلۀ دوم خیلی نظر دارند و میفرمایند اگر انسان مراحل تربیتی خود را به

ثمر نرساند برای خدا و اولیای خدا اهلیت پیدا نمیکند .فرمودهاند« :لَ َيس دمنِّا َمن لَم ي ُ َوِل
1
َمرت َي » یعنی اگر انسان در مرتبۀ دوم تولد پیدا نکند ملحق به ما آل محمّد (علیهم السالم)
نمیشود و وابستۀ به ما نیست .منظور از تولد دوم ساخت تربیتی انسان است که خداوند

در سورۀ شمس میفرماید« :قَدْ َأفْلَ َح َمن

َزك ٰىهَا »2یعنی کسی رستگار میشود که خود را

تزکیه و بپروراند .با این حساب فقط تعلیم و تربیت است که خلقت انسان را به ثمر
میرساند و او را به صورت یک انسان کامل و الیق جلوه میدهد.
در این جا برای پیدایش تربیت و تزکیه نفس انسان الزم میشود بدانیم چه برنامههایی
الزم است که بعد از اجرای آن برنامهها انسان تولد دوم را پیدا میکند و در مرحلۀ دوم
قرار میگیرد .در این رابطه خواهیم دانست که تمامی دعاها و مجاهدات و اعمالی را که
به ما دستور دادهاند ،همۀ اینها بایستی اجراء شود و تمامی این تعلیم و تربیتها بایستی
بر انسان بگذرد تا انسان پس از طی مراحل تربیت شدن در یک استعداد و لیاقتی قرار
گیرد که بتواند از نعمتهای خدا در دنیا و آخرت استفاده کند.
و اما در اطراف بحث دوم میگوئیم اعمال و اخالق و دعاهایی که به ما دستور دادهاند
سازندۀ نعمتهایی به نام بهشت نیست که خداوند آن را وعده داده باشد ولیکن در ما
 1شرح اصول الکافى  ،صدرالمتالهین شیرازى  ،ج  ، 0ص  910و :109

مرتي:

لن يلج ملكوت السامء من مل يوِل

کسى که دو بار به دنیا نیامده باشد  ،در ملکوت آسمان سیر نمى کند.
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قَدْ َأفْل َ َح َمن َزك ٰىهَا

لیاقت و استعداد ذاتی و روانی به وجود میآورد که بر اساس همان استعداد و لیاقت
میتوانیم از نعمتهای بزرگ خدا در دنیا و آخرت بهرهبرداری کنیم .همانطور که در
گذشته روشن شد ،ما انسانها مانند فرزندان و کودکان یک پدر بینهایت ثروتمند و
قدرتمند هستیم که تمام همّت پدر این است که آن ثروت و قدرت نامتناهی را در
اختیار ما قرار دهد ،و میداند تنها سرمایه ای که ما را آماده میکند برای پذیرش آن
ثروت و قدرت ،علم و دانش و رشد استعداد های وجودی ما میباشد .ما از مسیر علم و
دانش بایستی آگاهی به ارقام ثروت و نعمت خدا پیدا کنیم و بدانیم که در انبار وجود
خدا و یا در آفرینش ،چه نعمتهایی برای ما ذخیره شده و خداوند چه چیزهایی برای ما
خلق کرده است .پس از دانستن ،پیدایش استعداد و توانایی برای تصرف و بهرهبرداری از
آنچه برای ما خلق شده الزم است .شاید ما با مطالعۀ کتابها و یا تفکّر در منابع
طبیعت بنوانیم یکایک نعمتهای خدا را بشناسیم و بشماریم ولیکن پیدایش قدرت و
استعداد برای اینطور فکر کردن و شناختن و شمردن به دست ما انسانها برای خود و
دیگران قابل وقوع نیست .قدرت و استعداد از نوع خلقت است و آنچه از نوع خلقت
است با ارادۀ خدا واقع میشود نه به ارادۀ خود انسان و یا انسانهای دیگر .برای مثال اگر
ما یک کودک کودکستانی را سر کالس دانشگاه ببریم و در ارتباط با یک استاد دانشمند
قرار دهیم برای این کودک چنان امکاناتی فراهم نیست که از دانش آن استاد استفاده
کند ،و یا برای استاد ممکن نیست که دانش خود را به آن کودک تعلیم دهد .تنها چیزی
که در این جا مانع بهرهبرداری میشود ضعف استعداد کودک است .کودک اآلن از هر
نوع نیرویی نمونه ای مانند بذر در وجود خود دارد که با این نمونهها نمیتواند بارهای
سنگین علم را قبول کند و تحمل نماید .بایستی سازمان مغز و اعصاب و روح و روان او
بیشتر از اینها قدرت پیدا کند و قوی شود تا بتواند از علوم دانشگاهی بهرهبرداری کند.
به همین مناسبت علم و دانش به صورت کالسیک باال و پایین میرود .به همین دلیل در
فراگیری علم و تعلیمات ،مراتبی را به وجود آوردهاند تا پیش از تعلّم ،ابتدا رقم استعداد

شاگرد باال رود و زیادتر شود و بعد علوم مربوط به همان درجه از استعداد به شاگرد
تعلیم داده شود .انسانها میتوانند علم و دانش را در کتابها و یا تذکرات و سخنرانیها
به شاگردان خود عرضه کنند ولی نمیتوانند در شاگردان خود قدرت و استعداد فراگیری
بیآفرینند .پیدایش این قدرت و استعداد به ارادۀ خداوند متعال پیدا میشود .به همین
مناسبت در بعضی آیات خداوند خبر میدهد که شما انسانها مانند بنائی نیستید که
ساخته شده و رها گردیده باشد بلکه یک بنائی هستید که دائم در اختیار مهندس و در

دست ساختمان است .در این رابطه میفرمایندَ « :أفَ َعيدينَا بدألْ َخلْ دق أ ْ َْلولد ب َ ْل ُ ُْه دِف لَبْ ٍس دِّم ْن
َخلْ ٍق َج ددي ٍد »1یعنی گمان میکنید که ما در آفریش ابتدایی جهان و انسان خسته
شدهایم و عالم را آفریده و به حال خود رها کردهایم؟ نه ،شما دائم در دست ساختمان
بوده و به کیفیت بهتر و تازه تر ساخته میشوید .هر روز لباسی نو در آفرینش به قامت
شما پوشیده میشود و لباس کهنه ای از آفرینش شما کنده میشود .به طوری که علم
طب و دانشمندان تحقیق کردهاند در هر هشت سال یک مرتبه ،تمام موجودیّت ژنی و
عصبی و خونی و گوشتی و استخوانی انسان از بین میرود و جای آنها گوشت و خونی
دیگر و اعصاب و استخوان هائی بهتر و قویتر پیدا میشود ،مانند رشد موهای بدن و
ناخنها ،که این موی و ناخن موجود در سر و بدن ما چند هفته ای بیشتر دوام ندارد ،از
بین میرود و به جای آنها مو و ناخنی دیگر میروید .تمامی موجودیّت بدن به همین
شکل است که بعد از دقت کامل خواهیم دید موجودیت دوم ما خیلی بهتر و عالیتر و
قویتر از موجودیت اول میباشد .این همان معنای آیۀ شریفه است که خداوند میفرماید
هر روز لباس تازه ای به قامت شما پوشیده میشود .البته لباس تازه در صورتی پیدا
میشود که لباس کهنه از بین برود .یک چنین آفرینشی را ظهور استعداد و ظهور انسان
از قوّه به فعل مینامند که انسانها در آفرینش دوّم و یا لباس دوّم از استعداد بیشتری
برخوردار هستند و توانایی دارند که مطالب عالیتری را درک کنند.
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در همین جا بحث سوّم مطرح میشود که مجاهدت و کوشش درست پا به پای دعاها و
عبادتها و نیایشها بایستی اجرا شود .دعاها و عبادتها از یک طرف مبادی علم است و
در انسان آگاهی به وجود میآورد که چه چیزها برای او خلق شده و در انبار خدا ذخیره
شده است ،و به دنبال این آگاهیها انسان اعمالی را در ارتباط با خدا انجام میدهد که
این اعمال و کوششها رقم استعداد و توانایی انسان را باال میبرد ،تا براساس همین
تواناییها بتواند از آنچه خدا به او داده و یا او از خدا خواسته است استفاده کند .مثال ما
در دعای سحر در ماه رمضان خواهشهای عجیبی از خدا داریم میگوئیم :پروردگارا من
چنان قدرتی را میخواهم که تو داری ،و یک چنان حکمتی را که تو داری ،و یک چنان
مشیتی نافذ و ارادۀ قوی که تو داری .شاید ما در آن ساعتی که یک چنین خواهشهایی
از خدا داریم و یک چنان کلماتی بر زبان ما جاری میشود قدرت حرکت کردن از این جا
به آنجا و یا چند کیلو بار برداشتن را هم نداشته باشیم و یا سازمان قلب و اعصاب ما آن
چنان ضعیف باشد که از مبارزه با ضعیفترین موجودات عاجز باشیم؛ پس در این جا اگر
الزم باشد که دعاهای ما مستجاب شود اوّال الزم است که ساختمان قلب و اعصاب ما
عوض شود؛ یک چنان اعصابی قوی و نیرومند که تحّمل حمل بارهای سنگین و
مسئولیتهای سنگین را داشته باشد .نمازها و دعاهای ما و یا نیتها و خدمات ما به
بندگان خدا ،تمامی اینها برنامۀ جهاد است که نیرو و استعداد وجودی ما را باال میبرد.

ِه َأ َش ذد َو ْطـًا َو َأ ْق َو ُم
خداوند در تعریف نماز شب میفرمایدِ « :ان َنَ دش ئَ َة أل ْي دل د َ

دق ً
يًل.»1

یعنی شب زنده داری ،عبادتهای شبانه و یا حرکتهای در شب ،بیشتر موجبات

استحکام و استعداد شما را فراهم میکند و در نتیجه از قدرت بیان بهتری برخوردار
میشوید .یعنی اگر شما نماز شب بخوانی صاحب اعصابی قوی و نیرومند خواهی شد که
براساس همان نیروها قدرت بیان و گفتار شما باال میرود .بنابراین تمامی احکام قرآن
چه به صورت عبادتهای واجب و مستحب باشد و چه به صورت دعاها و نیایشها و چه
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به صورت کفّ نفس در خودداری از گناه و معصیت ،و چه به صورت خدمات اجتماعی؛
کسب مال حالل و ترک مال حرام ،همۀ این فعالیتها رقم استعداد و توانایی وجودی ما
را باال میبرد ،و از آن طرف مضامین و معانی عبارتهای دعائی رقم علم و دانش ما را باال
میبرد .در واقع اسالم برنامه های توانایی و دانایی و یا دانایی و توانایی را به حد اکمل
برای انسانها تنظیم کرده است که این دو برنامۀ علمی و عملی مانند دو بال برای پرواز،
موجبات تکامل و عروج روحی و فکری انسان را فراهم میکند تا براساس دانش خود
بهترین و عالیترین نعمتها را از خدا بخواهد ،و بر اساس جهاد و عمل و پیدایش توانایی
بتواند از آنچه خواسته است استفاده کند .به هر میزان که در علم و عمل ناقص باشیم
در دین خود ناقص هستیم و به هر میزان که در دین خود ناقص باشیم از نعمتهای خدا
محروم هستیم زیرا برنامه های اسالمی و قرآنی به جز آدرس نعمتهای خدا و حرکت به
سوی جلب آن نعمتها چیزی نیست.
بعضیها خیال کردهاند که دین برای حاکمیت به وجود آمده است ،که خدا یا پیغمبران
را در مقام حاکمیت ،و انسانها را در مقام بندگی و بردگی قرار دهد .کسانی که این طور
فکر کردهاند در شناخت دین خیلی به اشتباه رفتهاند بلکه دین ،یک حرکت ،و تربیت بر
اساس همان حرکت ،و رسیدن به نعمتهای بزرگ خدا در دنیا و آخرت است؛ اگر از
حرکت باز بمانیم به مقصد نخواهیم رسید.
و امّا در اطراف بحث سوم یعنی پیدایش علم و استعداد و توانایی و اراده ،میپرسیم در
صورتی که این داناییها و تواناییها به نام استعداد و نیروی روح و قدرت تفکر ،از نوع
خلقت و آفرینش است که بایستی این روحیهها به ارادۀ خدا در انسان به وجود آید،
آنچه مربوط به ارادۀ و قدرت خداست خواهی نخواهی آفریده میشود هرچند که در
حال غفلت و بی اطالعی انسان باشد! مگر آنچه در وجود ما خلق شده دنبالۀ خواهش و
تقاضای ما بوده و یا این که همۀ اینها بدون خواهش ،و بلکه در حال جهل و غفلت ما
در وجود ما خلق شده است .ما نبودیم که از خدا چشم بخواهیم و خدا چشم بینا و

گوش شنوا به ما داده است و همین طور تمامی اسرار و ابزاری که در وجود ما خلق شده
در حالی خلق شده است که ما آنها را ندانسته و نخواستهایم ،و بلکه در حال جهل و
غفلت ما بوده و خداوند بدون علم و آگاهی ما یک چنین اسرار و ابزاری در وجود ما
آفریده است.
میگوییم آنچه از نوع خلقت و آفرینش است به ارادۀ خدا خلق میشود و احتیاج به
آگاهی و خواهش انسان ندارد .پس همانطور که خداوند در وجود ما بدون اطالع ما روح
استمساک در ذرات و مواد تن ما خلق نموده تا این ذرات و مواد اتصال به یکدیگر پیدا
کنند و از این اتصال جسمی به وجود آورند ،و همچنین بدون آگاهی و اطالع ما روح
نباتی و نیروی نما و تزکیه در ما آفریده تا با این روح مانند گیاه و درخت رشد کند و
همچون شجره ،به مقام مخصوصی برسد؛ بدون آگاهی و بدون اطالع ما در وجود ما روح
حیوانی آفریده است که با آن ،احساس و اراده به وجود آمده است؛ به همین کیفیت که
بدون آگاهی ما در وجود ما یک چنین روحها و نیروهایی خلق فرموده روح ایمان و تقوی
هم بیآفریند ،و بهتر و باالتر ،این که ما را به روح القدس و نیروی ایمان و عصمت مجهز
کند و در ما یک چنان نورانیتی قرار دهد که با آن ،جهل و ظلمت از وجود ما برداشته
شود؛ تمامی این نیروها را که بر اساس آن استعداد به وجود میآید در حال جهل و
غفلت ما در وجود ما خلق کند و همانطور که ما از نظر استحکام و استعداد بدنی در رحم
مادر مجهز شدیم و از این خلقت بی خبر بودیم از نظر فکری و ایمانی هم مجهز شویم
هرچند که بی خبر باشیم تا در نتیجۀ همۀ انسانها مانند عیسی (ع) کامل و مکمل ،عالم
و مؤمن و نبی مرسل از مادر متولد شوند و دیگر نیازی به این مجاهدات و کوششها و
طلب و تقاضاها نباشد و یک چنین سر نخی خدا به دست انسانها نمیداد که تو ای
انسان اگر بخواهی و بیایی و بکوشی من به تو میدهم و تو را به ثمر میرسانم و اگر
نخواهی و نیایی من تو را رها میکنم.

میگوییم ای خدا! من نخواستم ،تو مرا خلق فرمودی و من نخواستم ،تو مرا به نیرو و
استعداد و قوای بدنی مجهز کردی؛ چه میشد که بدون خواستن من و بدون آمدن و
زحمت کشیدن من مرا مجهز به تمام نیروها و استعدادهائی که با آن یک انسان کامل
باشم میآفریدی تا به محض این که خود را ببینم و بشناسم خود را انسانی کامل و
مکمل ببینم و بشناسم و گرفتار یک چنین آزمایشها و ابتالئات و جلو رفتن و یا عقب
افتادن نشوم!؟ گرچه ما که انسان هستیم و بنده خدا هستیم حق یک چنین سئواالتی و
اعتراضاتی را نداریم و چنان که شاعر میگوید:

بر حق حکمی که خلق را شاید نیست حکمی که زحکم حق فزون آید نیست
هر چیز که هست آنچنان میباید
و خداوند در قرآن میفرماید:

آن چیز که آنچنان نمیباید نیست

« ََل ي ُْسـَ ُل ََعا ي َ ْف َع ُل َو ُ ُْه

ون .»1یعنی خداوند بر
ي ُْسـَلُ َ

کارهایی که انجام داده مورد ایراد و اعتراض واقع نمیشود و این مردم هستند که مورد
ایراد و اعتراض واقع میشوند .ولیکن ما بندگان شرور و جسور نمیخواهیم این جا بر
تقدیرات الهی و بر کیفیت خلقت سئوال و اعتراضی داشته باشیم بلکه سئوال ما سئوالی
تعلّمی است و نه تعنّتی و اعتراضی.
ما انسانها حق نداریم بر خدای خود ایراد و اعتراضی داشته باشیم و در کار او چون و
چرا کنیم ولیکن حق داریم شاگرد مکتب او باشیم و همچون شاگردان که از اساتید خود
علم و دانش میطلبند ما هم از خدای خود علم و دانش بطلبیم و بخواهیم.
در این جا که یک چنین سئوالی را مطرح میکنیم ،اگر توانستیم با دالیل علمی و عقلی
و با استمداد و استفاده از خدا و کتاب خدا جواب آن را بگیریم و بدانیم که شکر خدا را
بجا میآوریم از این که به ما آگاهی داده است و اگر نتوانستیم جواب آن را از کتاب خدا
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و یا تفکر و تعقل به دست بیاوریم تسلیم مقدرات الهی میشویم و از چون و چرا و
سئوال و اعتراض خودداری میکنیم .آنچه مسلم است خداوند در کتاب خود از بعضی

سئواالت نهی نموده و فرموده استََ « :ل ت َ ْسـَلُو ۟ا َع ْن َأ ْش َيأ َء ان تُ ْبدَ لَ ُ ُْك
ِ

ت َ ُس ْؤ ُ ْك .»1یعنی از

بعضی چیزها که اگر حقیقت آن را بدانید ناراحت میشوید سئوال نکنید .بدیهی است که

انسان متعلم از جواب سئواالتی ناراحت میشود که خالف عقل و استعداد او باشد ولیکن
سئواالتی که جواب علمی و منطقی دارد باعث ناراحتی انسان نمیشود .بدیهی است که
ما شاید نتوانیم به سرّ خلقت پیغمبران آگاهی پیدا کنیم و شاید نتوانیم این حقیقت را
درک کنیم که چگونه بعضی از آنها کامل به دنیا آمدهاند و در همان کودکی به نیروی
علم و ایمان مجهّز بودهاند .آنچه مسلم است خود آنها مدعی هستند که پیش از تولد
در عالم ارواح و اشباح و یا در عوالم دیگری که ما از آن خبر نداریم یک چنین دورانی بر
آنها گذشته که اکنون بر ما میگذرد .نمیتوانیم بگوییم که پیغمبرها و یا امامها در بدو
خلقت و آفرینش کامل بودهاند و کامل خلق شدهاند و تعلیم ندیده هستند ،هرچند که
استادشان خداوند متعال بوده است .میبینیم فرق آنها با دیگران در این است که آنها
شاگرد مکتب خدا شده و از خدا درس و دانش آموختهاند و ما شاگرد انسانها هستیم و
از انسانها درس و دانش میآموزیم .اگر آنها در آفرینش ابتدایی کامل و مجهز خلق
شده باشند و دوره ای ندیده باشند که در آن ،از استاد خود و خدای خود چیزی
بیآموزند پس بایستی بگوییم که هرگز آنها در خود احساس جهل و ضعف و ناتوانی
نکرده اند ،زیرا کسی که در خلقت ابتدایی خود کامل باشد هرگز در خود حالت ناداری و
ناتوانی و نادانی نمیبیند تا برای کسب آنها حرکت کند ،و ما پس از مطالعه و دقت در
آیات قرآن مشاهده میکنیم که بر آنها نیز دوران نقصی گذاشته است که در خود

 1مائده :010 ،ي َ ٰـأَ ذُيَا أ دذل َين َءا َمنُو ۟ا ََل ت َ ْس َـلُو ۟ا َع ْن َأ ْش َيأ َء ان تُ ْبدَ لَ ُ ُْك ت َ ُس ْؤ ُ ْك َوان ت َ ْس َـلُو ۟ا َع ْنهَا دح َي ي ُ َن ُل ألْ ُق ْر َء ُان
ِ
ِ
تُ ْبدَ لَ ُ ُْك َع َفا أ َُّلل َع ْنهَا َوأ َُّلل غَ ُف ٌور َح دل ٌِي

احساس ضعف و جهل نمودهاند و بعد از این احساس ،در طلب علم و دانش حرکت
کردهاند.
خداوند در آیات سورۀ (ضُحی) و سوره های دیگر پیغمبر اسالم را که اشرف و اکمل

تمامی پیغمبران است به این دوران ضعف و جهل متوجه مینماید و میفرماید« :أَلَ ْم
َدَى »1و جای دیگر میفرمایدَ « :و َك َٰذ د َِل َأ ْو َح ْينَأ ال َ ْي َك
ََيددْ كَ ي َ دتميًا فَـَ َاو ٰى َو َو َجدَ كَ ضَ أ اَل فَه ٰ
ِ
ب َو ََل أ َْلمي َ ٰـ ُن .»2...یعنی تو ای پیغمبر علم و
ُرو ًحا دِّم ْن َأ ْم درَنَ َما ُك َ
نت تَدْ درى َما أ ْل دكتَ ٰـ ُ
ِ
ایمان را نمیدانستی و نمیشناختی ،ما به امر و اراده خود این روح ایمان و هدایت را به
سوی تو وحی کردیم و در تو یک چنین دانایی و آگاهی به وجود آوردیم .پس تو گمشده
یا گمراه بودی که ما تو را هدایت کردیم .تو فقیر و یتیم بودی که ما به تو ثروت دادیم و
تو را به خود پناه دادیم .بی شک این آیات نشان میدهد که بر این پیغمبر یا پیغمبران
دیگر دوران نقصی و ضعفی گذشته که خداوند با تعلیمات خود آنها را به نیرو و قدرت و
علم و حکمت رسانیده است .همانطور که پیغمبر در دورانی ثروتمند نبوده بلکه فقیر و
محتاج بوده است در دورانی هم دانا نبوده و در آینده خدا به او علم و دانش داده است.
پس دورههایی که بر ما انسانهای عادی از ضعف و جهل میگذرد بر آنها هم گذشته
است ولیکن آنها برای کسب علم و قدرت به سوی خدا رفتهاند و درمکتب خدا زانو
زدهاند و ما انسانها به سوی خود و یا به سوی انسانی مانند خود رفتهایم و در مکتب
انسانها درس خواندهایم.
و اگر تو در این جا بپرسی که پس چگونه پیغمبرانی مانند عیسی (ع) و یا امامان در
گهواره عالمانه و عاقالنه تکلم کردهاند و زبانشان به علم و دانش گویا شده ،با این که
هنوز به درک و شعور نرسیدهاند تا از خدای خود علم و دانش بجویند و بخواهند ،جواب
1
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این است که این تکلم در گهواره و دوران کودکی از نوع معجزه است که برای اتمام
حجت واقع میشود و معجزات همه جا به ارادۀ خدا و اِعمال قدرت واقع میشود .خداوند
که به علم ذاتی خود میداند که این عیسی در آینده در خط نبوت و پیغمبری قرار
میگیرد و رهبر مردم خواهد شد از همان کودکی علم و دانش را در زبان او قرار میدهد
هر چند که عیسی در حال غفلت باشد ،زیرا حرکات انسان به دو کیفیت قابل تصور
است :یکی این که انسان ابزاری و اسبابی به دست خدا باشد که خدا به ارادۀ خود ،انسان
را حرکت بدهد و با زبان انسان بگوید و یا به ارادۀ او کاری انجام دهد؛ و کیفیت دوّم این
که انسان پس از مجهّز شدن به علم و اراده ،کاری انجام دهد و به ارادۀ خود بگوید و
بشنود .ظهور آثار به این دو کیفیت از انسانها قابل تصور است .در معجزات حضرت
رسول

(ص)

آمده است که زنی خدمت آن حضرت رسید و بچۀ شیرخوارهاش همراهش

بود؛ عرض کرد یا رسول اهلل از کجا معلوم که شما پیغمبر خدا هستید؟ دلیلی به من
نشان دهید تا یقین به نبوت شما پیدا کنم .حضرت فرمودند :اگر بچۀ شیرخوارۀ تو
گواهی دهد که من پیغمبر هستم تو ایمان میآوری؟ عرض کرد :بلی یا رسول اهلل .در
این موقع با اشارۀ پیغمبر بچۀ شیرخواره به سخن آمده ،گفت :السالم علیک یا رسول اهلل.
در اینجا آن طفل به علم خود گواهی به رسالت پیغمبر نمیدهد زیرا حقیقتا کودکی
است مانند سایر کودکان؛ هنوز به رشد و آگاهی نرسیده که رسالت و نبوت بشناسد ،بلکه
آن طفل به ارادۀ خدا سخن میگوید ،یعنی زبان طفل ابزاری به دست خدا واقع میشود
و خدا با زبان طفل سخن میگوید تا معجزه ای برای اتمام حجت باشد .کودک پس از
این شهادت در همان حال کودکی قرار میگیرد و در آیندهها میفهمد که یک چنین
جمله ای بر زبان او جاری شده است .پس در این معجزات ،وسایلی که از نوع معجزه
است از علم و تربیت جدا میباشد .عیسی (ع) که در گهواره سخن میگوید به اعجاز خدا
و ارادۀ خدا سخن میگوید و ممکن است در آن حال فاقد علم و آگاهی باشد و در آینده
واجد علم و آگاهی خواهد شد .اگر چنان باشد که آنها همراه خلقت مکمل و مجهّز به

علم و دانش باشند و هرگز دوران نقصی بر آنها نگذشته باشد جایی برای آیات گذشته
پیدا نمیشود که خداوند به پیغمبر میگوید تو نمیدانستی ،من به تو علم آموختم.
پیغمبران با سایر انسانها در مکتب و استاد فرق دارند نه در حرکت و تعلیم و تربیت.
آنها پس از آگاهی فطری به وجود خداوند متعال پیش از آن که فکر انسانهای زمان بر
آنها غلبه کند و آنها را آلوده کند ،از مسیر فطرت صاف و پاک خود به خدا پناهنده
میشوند و در شعاع تربیت خدا قرار میگیرند .خداوند در آنها ابتالئاتی ،و ضمن
ابتالئات آموزش هائی به وجود میآورد که در آموزش و پرورش از دیگران سرعت
بیشتری پیدا میکنند و سریعتر به حقایق و دقایق مربوط میشوند.
و در این جا الزم است ضمن بیانی از کیفیت خلقت انسان و پیدایش علم در وجود
انسان ،بحثی به میان آید تا بدانیم که علم ذاتی و وجودی اختصاص به خداوند متعال
داشته ،در غیر خدا علم از لوازم وجودی آنها نیست بلکه علم دیگران عارضی و اکتسابی
میباشد.

پیحایش علم در وجود ایسان
در این جا ابتدا سئوالی مطرح میشود که پس از ایراد جواب آن ،قدری در اطراف خواص
ذاتی و ترکیبی بحث میکنیم.
مسئله این است که انسانها در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی همچون مصنوع در
ارتباط با صانع و یا اوالد در ارتباط با پدر و مادر و یا شاگرد در ارتباط با استاد خود
میباشند .هدف صانع و یا استاد در این جا این است که مصنوع و یا شاگرد او بینهایت
کامل و مجهز و عالم باشد چنان که کوچکترین نقصی و یا قصور و تقصیری در او وجود
نداشته باشد .حقیقتا یک سازنده و یا استاد آن هم استادی مانند خداوند متعال ،رئوف و
مهربان و حریص و کوشا بر تعلیمات ،تا آن جا که ممکن است صنعت و یا شاگرد خود را
کامل و مجهّز میسازد به طوری که کوچکترین نقص و قصوری در او وجود نداشته
باشد .مثال یک سازندۀ ماشین میتواند یک چنان ماشینی بسازد که هنگام حرکت در
روی زمین مانند ماشینها ،و در پرواز مانند پرندگان؛ و در دریا مانند کشتی ،و در
حسابرسی و حسابگری مانند یک کامپیوتر؛ و خالصه در هرجا عمل هر صنعتی از دست
او ساخته شود و همه جا نیاز او را بر آورد .اگر یک سازنده و صانع به ارادۀ خود میتواند
یک چنین ماشینی گویا و شنوا و همه کاره بسازد دلیلی ندارد که از ساخت یک چنین
ماشینی کوتاهی کند و یک ماشینهای ناقصی بسازد که هرکدام از آنها کار مخصوصی
بایستی انجام دهند .به طور کلّی یک سازندۀ قادر و توانا و کامل و مکمِّل بایستی آنچه
در توان خود دارد و هر چقدر بهتر و کاملتر که میتواند ،مصنوع خود را بسازد به طوری
که کوچکترین نقصی در آن مصنوع وجود نداشته باشد .آن سازنده در صورتی که
میتواند صنعت خود را کامل بسازد ،اگر ناقص بسازد مورد ایراد واقع میشود که تو که
بهتر و کاملتر میتوانستی بسازی چرا در ساختن مضایقه کردی و باز هم صنعت یا
شاگرد خود را ناقص ساختی که در آینده این همه دورهها بر او بگذرد و این همه رنج و

مشقّت ببیند تا به کمال برسد؟ آن سازنده و یا استاد ،خداوند توانا است که در توانایی و
دانایی بینهایت است ،و آن مصنوع یا شاگرد ،انسانها هستند .خداوند متعال حریص و
کوشا است بر این که بندگان او شاگردانی عالم و کامل باشند ،همۀ آنها در مقام لقاء
اللهی قرار گفته و خلیفۀ خدا باشند .پس در صورتی که در همان آفرینش ابتدایی و
هنگام تولّد از مادر ممکن باشد که انسانها کامل و مکمّل باشند و همه در مقام عصمت
قرار گیرند ،دلیلی ندارد که خداوند آنها را ناقص بیآفریند و در آینده پس از این همه
رنج و زحمتها و مفسده و فسادها و قتل و کشتارها خداوند او را به کمال برساند و در
انتها برای او عصمت و کمال حاصل شود و بر پآیۀ آن عصمت و کمال یک مدینۀ فاضله
و زندگی بهشتی به وجود آید .پس سؤال این جا است که آیا بهتر نبود خداوند متعال از
همان ابتدا انسانها را فرشته خو ،عالِم و کامل خلق میکرد تا احتیاج به یک چنین
ابتالئات و رنج و مشقتها نمیبود؟
جواب این سئوال یکی از این دو بیشتر نیست ،که یکی از آن دو خالف قضاوت عقل ما،
و دیگری مطابق عقل و قضاوت ما میباشد .جواب اوّل این است که خداوند میتوانسته
انسانها را کامل و مکمَّل ،بی عیب و نقص و در وضع یک انسان کامل بیآفریند ولیکن
مضایقه کرده است و او را ناقص آفریده و یک چنین دوران رنج و زحمت برای او قرار
داده است! البتّه این قضاوت خالف عقل و منطق است که بگوییم خداوند راهی داشته
است که کامل بیآفریند ولیکن مضایقه فرموده و ناقص آفریده است .این مضایقه دلیل
بخل خدا از بخشش نعمت است ،که این صفت برای خدا جایز نیست؛ و امّا جواب دوّم
این است که راه پیدایش کمال مطلق ،حرکت در خط کماالت و کسب کماالت میباشد
که بدون حرکت و اکتساب ،پیدایش کماالت و رفع نواقص برای انسان ممکن نیست ،نه
این که ممکن است ولیکن خداوند مضایقه فرموده است.
این تقدیر درخلقت انسان که زندگی او از صفر شروع میشود و بایستی در مسیر کسب و
اکتساب و حرکت و ابتالء خود را به کمال برساند یک تقدیر قهری و طبیعی میباشد که

برخالف آن ممکن نیست .یعنی در علم خدا کماالت از مسیر حرکت و اکتساب حاصل
میشود نه از مسیر خلقت و آفرینش ،و شاید خلقت به آن صورت که انسان کامل خلق
شود و احتیاجی به حرکت و اکتساب نباشد طفره است ،و طفره محال وقوعی دارد .طفره
به معنای این است که انسان بالفاصله بدون عبور از خطّ وسط ،ابتدا در انتها قرار بگیرد
که در نتیجۀ لغو خط وسط ،ابتدا و انتها هم لغو میگردد .این را (طفره) مینامند و منجر
به (اجتماع نقیضین) و یا (اجتماع مثلین) میشود ،که این هم محال وقوعی دارد .یعنی
شما میگویید انسان در خلقت و در ذات خود صفر است که بایستی در حرکت ،به کمال
برسد و از ابتدا به انتها برسد .پس شما ابتدا و انتها فرض کردید با این که با لغو عبور از
خطّ وسط ابتدا و انتها هم لغو میگردد ،که این اجتماع نقیضین است؛ یعنی ابتدا و انتها
را تصوّر کردید و در همان حال آن را لغو نمودید؛ این یعنی تصوّرِ عدم در حدِّ وجود ،که
محال وقوعی دارد .خواهی نخواهی انسان مانند خدا نیست که همه چیز در ابتدا اثر ذاتی
او باشد بلکه انسان هر چه به دست میآورد از طریق حرکت و اکتساب است و این
حرکت ،ابتدا و انتهائی الزم دارد و ابتدا و انتها دلیل این واقعیت است که آنچه در انتها
حاصل میشود در ابتدا وجود ندارد .پس میگوییم پیدایش کمال در وجود انسان متوقّف
بر حرکت و کسب و اکتساب است که بدون حرکت و کسب و اکتساب وصول به کماالت
ممکن نیست.
پس این تقدیر برای انسان که بایستی از نقص به کمال حرکت کند ،یک تقدیر قهری و
طبیعی است که لغو آن به ارادۀ خدا قابل وقوع نیست؛ مانند طفره و اجتماع نقیضین
است.
و در این جا باز اشکاالت دیگری پیدا میشود که چاره ای بجز طرح آنها و جواب
منطقی از آنها نیست و دنبالۀ آن ،بحث خصائص ذاتی و خصائص اکتسابی پیش میآید.

یکی از آن اشکاالت این است که اگر از همان ابتدای آفرینش خلقت انسان در وضع
کامل و کمال مطلق ممکن نیست و خواهی نخواهی کماالت اکتسابی میباشد که از صفر
تا بینهایت ادامه دارد و انسان هم در خلقت ابتدائی خود در وضع صفری خلق میشود و
بعدا از مسیر حرکت و اکتساب به کمال مطلق میرسد ،پس چگونه نمونههایی در تاریخ
پیدا شده است که از همان ابتدای تولّد کامل بودهاند و در حین تولد مجهز به تمام علوم
و کماالت بوده و بر اثر همان کماالت پیشوای انسانها شناخته شدهاند ،گرچه ظاهرا
کودک یک ساله و یا چند ساله بودهاند!؟ امام جواد

(ع)

در سن هفت سالگی امام

دانشمندان و مسلمانان شناخته شده و امام دوازدهم در سن پنج سالگی و یا در حال
تولد ،و یا حضرت عیسی (ع) در اوان کودکی .طفل یک روزه یا سه روزه تکلم میکند و از
آیندهها خبر میدهد!؟ ما اگر بگوییم حرکات و کماالت چنین انسانهائی با افاضه و یا
اکتسابی بوده ،کماالت افاضه ای و یا اکتسابی خواهی نخواهی مبداء و منتهایی دارد ،هر
چند که فاصله بین مبدء و منتها خیلی کم و کوتاه باشد؛ چنان که شاعر میگوید« :این
طفل یک شبه ره صد ساله میرود» ،همان یک شب هم ابتدا و انتهایی دارد ،هر چند کم
و کوتاه باشد.
ظهور یک چنین انسانهایی که از همان ابتدای تولد یک انسان کامل هستند و در کمال
مطلق قرار گرفتهاند نشان میدهد که انسانها در حد کمال مطلق قابل آفرینش هستند
و خلقتِ کاملِ مطلق ،از ممکنات است نه این که ممتنع باشد( .مُمتنع) به چیزهایی
میگوییم که نمونۀ آن قابل وقوع نباشد و (ممکن) به چیزهایی که نمونۀ آن قابل وقوع
است.
پس میگوییم ممکن است که انسان در همان ابتدای خلقت عالم و کامل باشد و ظهور
علم و کمال در انسان توقف بر حرکت در خطوط تکاملی و کسب و اکتسابات نداشته
باشد.

در این جا یا بایستی برای یک چنین نمونه های کامل و مکمَل جوابهای منطقی
دیگری پیدا کنیم و یا بگوییم با امکان این که انسانها در کمال مطلق قابل آفرینش
بودهاند باز هم خداوند آنها را ناقص آفریده و سپس در خطوط تکاملی برای کسب کمال
حرکت داده است ،و باز همان ابهام و یا خدای نا کرده سوء ظنّ به اراده و قدرت خدا ،در
فکر ما پیدا میشود که خداوند چرا مضایقه کرده و همۀ ما را از همان ابتدا کامل
نیآفریده است!؟
در جواب اشکاالت باال ابتدا الزم است مراجعه کنیم به آیات قرآن و اخبار علمی و غیبی
از ائمۀ اطهار علیهم الصّلوه و السّالم ،تا ببینیم و بدانیم که آیا خلقت انسانهای کامل مانند
انسانهای دیگر در همین زندگی دنیا بوده و از صفر شروع شده ،و یا آنها مسبوق به
سابقه ای بودهاند و دوره هائی بر آنها گذشته که بر ما نگذشته و در آن دورهها در خط
اطاعت خدا بودهاند و به کمال مطلق رسیدهاند؟
 -0آیا آنها آموزگارانی هستند که در کالسهای ماقبلِ زمان ،درس و دانش آموختهاند و
برای تعلیمات به کالس ما کودکان آمدهاند؟
 -4و یا این که آنها نیز مانند ما کودکان از همان ابتدا وارد کالس شده و با یک ارادۀ
الهی در وضع استادی و آموزگاری قرار گرفتهاند؟
اگر آیات قرآن و احادیث آل محمد

(ع)

فرضیّۀ اول را تأیید کند که آنها مسبوق به

سابقه ای بوده و در ماقبلِ تاریخ دورۀ خود را گذرانده اند ایرادات و اشکاالت باال قابل
حل است و سوء ظنی در ما پیدا نمیشود که بگوییم شاید خداوند متعال لطف خود را
در بارۀ ما دریغ داشته و از افاضۀ فیض مضایقه فرموده است؛ و اگر فرضیۀ دوم درست
باشد ،اشکاالت باال همان طور الینحل به حال خود باقی میماند؛ و خدا ما را حفظ کند
از این که سوء ظنی نسبت به لطف و تقدیر او پیدا کنیم ،که سوء ظن به خدا از گناهان

کبیره است .امام علی علیه السالم فرمودهاندَ « :ا د
سن َظ دِّن
حس ُنوا َظن ُُك دِب ِّ دَّلل ،دان ِّ َ
اَّلل دعندَ ُح د

عَب دد ده

املو دمن .»1به خدا خوش گمان باشید که خداوند شما را از راه خوش گمانی

میپذیرد.
مشاهده میکنیم که آیات قرآن و احادیث آل محمد

(ع)

فرضیۀ اول را تأیید میکند و

این طور نشان میدهد که کماالت انسانهای معصوم و کامل مسبوق به سابقه بوده و
خلقت آنها همراه ما شروع نشده است .آیات و اخبار نشان میدهد که دوره هائی پیش
از خلقت آدم و حوا و پیش از پیدایش بشر در روی کره زمین بوده است که امامهای
معصوم ،تربیت شدگان در آن دورهها بودهاند ،که بعد از تربیت و رسیدن به کمال مطلق،
خداوند بشریت را برای وابستگی به آنها و برای این که درخط تربیت آنها باشند خلق
نموده است.
از نظر آیات قرآن :در همان آیات مربوط به خلقت آدم و حوا ،خداوند پس از آن که آدم
و حوا را خلق فرموده و فرشتگان را امر به سجده نموده ،و ابلیس از سجدۀ آدم امتناع

نت دم َن
نموده است ،ابلیس را طرف خطاب قرار میدهد و میفرمایدَ « :أ ْس تَ ْك َ َْب َت َأ ْم ُك َ
ي »2تو ای ابلیس تکبّر کردی که سجده ننمودی و یا از آن بزرگان و برتران بودی؟
ألْ َعا دل َ

مسلّما در آنجا یک موجوداتی برتر و عالیتر از آدم و حوا بودهاند که روی برتری موظف
به سجده نبوده اند ،زیرا درست نیست که یک مقام عالیتر یک مقام پائین تر را سجده
کند .شیطان که از آن بزرگان و انسانهای عالیتر و برتر نبوده قهرا به دلیل تکبر آدم را
سجده نکرده است .پس این آیۀ شریفه دلیل این حقیقت است و ما میتوانیم بگوییم که

فان
السًلم قال :احس نوا ِّالظ ِّن ِبَّلل ِّ
 0الحدیت-روایات تربیتى ،ج ،9ص :001 :عن اىب احلسن ِّالرضا عليه ِّ
فرشا
اَّلل ِّعز و ج ِّل يقول اَن عند ِّ
َشا ِّ
ظن عبدى املؤمن ىب ان خريا خفريا و ان ِّ
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نت دم َن ألْ َعا دل َي
قَا َل ي َ ٰـابْ دل ُيس َما َمنَ َع َك َأن ت َ ْس ُجدَ دل َما َخلَ ْق ُت دب َيدَ ى َأ ْس تَ ْك َ َْب َت َأ ْم ُك َ
ِ

پیش از خلقت آدم و حوا و پیش از پیدایش بشر در روی کره زمین ،انسانهای کامل و
برتر بودهاند.
آیۀ دیگر که این حقیقت را اثبات و یا تأیید میکند آیه ای در سوره کهف است که
خداوند انسانها را طرف خطاب قرار میدهد و آنها را توبیخ و مالمت میکند که چرا
شیاطین را پرستیدهاند و خدا را رها کردهاند؛ میفرماید که من شیاطین را شاهد خلقت
آسمانها و زمینها و یا شاهد خلقت خودشان قرار ندادهام و هرگز به آنها مأموریت
ندادهام.

«ما َأ ْشه ذ ُ
َدُّت ْم َخلْ َق الس َم َاو دات َو ْ َاْل ْر دض َو ََل َخلْ َق َأن ُف دسه ْدم َو َما ُك ُ
نت ُمت دخ َذ الْ ُم دض دلِّ َي
َعضُ دً ا .»1این آیۀ شریفه این حقیقت را از شیاطین نفی میکند که شاهد خلقت آسمان
و زمین باشند .نفی این مشاهده برای ما دو چیز را اثبات میکند؛ یکی این که ممکن
است انسانهائی شاهد خلقت زمینها و انسانها و شاهد خلقت نفوس باشند ،زیرا اگر
عملی ممتنع باشد نفی مطلق است ،نه این که ازکسی نفی شود و برای دیگری اثبات
گردد .دوّم این که اثبات میکند که بعضی از مخلوقات و بعضی از اولیاء خدا شاهد
خلقت زمین و آسمان و شاهد خلقت نفوس بشر هستند زیرا آنچه از دشمنان خدا نفی
میشود برای دوستان خدا اثبات میگردد .مثال خداوند میفرماید که کفار را به بهشت
نمیبرم؛ معنایش این است که دوستان خود را به بهشت میبرم.
در این آیه میفرماید که شیاطین شاهد خلقت نبوده اند .معنایش این است که دوستان
خدا شاهد این خلقت بودهاند .پس این آیات که با صراحت و یا کنایه در آیات دیگر

1
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نمونه دارد برهان این حقیقت است که پیش از آدم و حوا انسانهای کاملی بودهاند که
آنها شاهد خلقت آسمانها و زمین و شاهد خلقت بشریت شدهاند.0

و امّا احادیث :یکی جملۀ مشهور از رسول خدا (ص) که فرمودهاند« :کُ ُ
نت نَبِّيا َو أ َد ُم ب َ َي
املا دء َو ِّ
الطي .»2یعنی هنوز خلقت آدم به حالت گل و الی بود و کامل خلق نشده بود که
من پیغمبر خدا بودم و به نبوّت انتخاب شده بودم .در این رابطه حافظ شیرازی میگوید:

بُدم آن روز من از طایفۀ دُرد کشان که نه از تاک ،نشان بود و نه از تاک نِشان
منظور حافظ شیرازی مفهوم و معنای همین حدیث است که میخواهد بگوید پیش از
آن که انسانی باشد و درخت انگور بنشاند و از آن انگور شرابی بسازد من بودهام و شربت
علم عرفان نوشیدهام.
پس جملۀ مورد استدالل عرفا نشان میدهد که رسول خدا و ائمۀ اطهار

(ع)

پیش از

خلقت آدم و سایر پیغمبران بودهاند.
و در احادیث مربوط به حاالت آدم و سیر بهشتی او آمده است که آدم در سیر بهشتی
خود اشباح نورانی پنج تن را مشاهده کرده و مأمور به اطاعت آنها شده است ،و گناه

 1بحار االنوار جلد  40ص .0فضائل الشیعه شیخ صدوق ِبس ناده عن اىب سعيد اخلدری قال :کنا جلوسا
مع رسول هللا (ص) اذ اقبل اليه رجل فقال اي رسول هللا اخَبین عن قول هللا عز و جل َلبليس :اس تکَبت
ام کنت من العالي مفن ُه اي رسول هللا اذلين ُه اعىل من املًلککه؟ فقال رسول هللا اَن و عىل و فاطمه و
احلسن و احلسي کنا ِف رسادق العرش نس بح هللا و تس بح املًلککه بتسبيحنا قبل ان ُيلق هللا عز و جل
أدم ِبلفی عام فلام خلق هللا عز و جل ادم امر املًلککه ان يسجدوا هل و مل يأمرَن ِبلسجود .فسجدت
املًلککه َكهم الا ابليس فانه اىب ان يسجد .فقال هللا تبارک و تعاَل :اس تکَبت ام کنت من العالي ،ای من
هؤَلء امخلس املکتوب اسامؤُه ِف رسادق العرش .فنحن ِبب هللا اذلی يؤیت منه .بنا ُيتدی املهتدون مفن
احبنا احبه هللا و اسکنه جنته و من ابغضنا ابغضه هللا و اسکنه َنره و َل حیبنا الا من طاب موِله.
4
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بهشتی آدم و حوّا همین بوده است که به وسوسۀ شیطان مبتال شده ،حسد ورزیدهاند و
تسلیم اطاعت آن اشباح نورانی نشده اند.

0

حدیثی دیگر که از همه بهتر و عالیتر است حدیثی از ایام عاشورای حضرت ابا عبد اللّه
الحسین (ع) است که صاحب کتاب (بالغۀ الحسین) ظاهرا این حدیث را از (بحار االنوار)
نقل میکند و نمونه های دیگری هم دارد میگوید :شب عاشورا امام حسین (ع) اصحاب
خود را طرف خطاب قرار داده و به آنها فرمود:

عاَش َاحصابدنا َو املُع َت دصمي بَنا َاهل ال َب د
يت د َِبولد َام درَن َو َام درُك دليَسهَ َل عَلَ ُيُك
« َا َوَل ُا د ُ
خَبُك َم د َ
اَّلل ملِّا َخلَ َق أ َد َم َو
قالوا بَيل اي بن رسول ِّاَّلل .قا َل ن َ َعم دان ِّ َ
داح دتامل ما َا ُنُت َ ُهل ُمع درضونُ .
سامء ُ دِّ
ُک َش ٍئی َج َع َل ُم َحمدا َو عَليا َو فا دط َمه َو احل ََسن َو احلُسي
اس َتويه َو علِّمه َا َ
َكن َانو ُ
ُجب َو ا دجلنان.
الافاق دمن احل د
ارُه تضيي ِف د
اش با َحا ََخ َسه ِف َظه در أدَم َو قَد َ
عاء دل دت َ
لک الاش باح الِت قَد
فَ َامر هللا تَعايل املًَلکد َکه دِب ذلس ُ
جو دد دَل َد َم تَعظاميً َ ُهل د َِبن َج َع َ َُل دو ً
بليس َاِب َان ي َ َتواض َع دل َجًلل َعظ َمه
ََع َانو ُارها َ
الافاق فَ َسجد املًَلکد َک ُه َُكهم ا ََج ُعون دا َِّل دا َ
ِّ د
اکن دِبِبئد ده ذ دل َ
اَّلل َو دَلنو دارَن َاهل ال َب د
ک دمن الاک دفرين.»4
يت فَ َ
ي» میباشد
این حدیث شریف که در واقع تفسیری از آیۀ « َأ ْس تَ ْك َ َْب َت َأ ْم ُك َ
نت دم َن ألْ َعا دل َ
نشان میدهد که پیش از خلقت آدم و حوا یعنی اوّلین انسانهائی که با تولیدات آنها
زندگی بشری در روی کره زمین آغاز شده است ،این انسانهای معصومِ کامل ،حضور
داشته و خداوند آدم و حوا و آینده تمامی بشریت را در ارتباط با آنها قرار داده است.
امام سوم

علیه السالم

در این حدیث شریف اصحاب عاشورای خود را طرف خطاب قرار

میدهد و گوشه ای از دالئل عظمت و جالل اهل بیت را به آنها نشان میدهد .شرحی
 0بحاراالنوار،جلد،41صفحه 903
 4بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،41ص941 :

از گذشته و آینده را بیان میکند تا آن یاران فداکار ،امام خود را بشناسند و فداکاری در
خط آن امام بزرگ برای آنها آسان گردد؛ زیرا یکی از چیزهائی که فداکاری و تحمل
مصیبت را برای انسان آسان میکند این است که ایدۀ بزرگی داشته باشد و برای
شخصیتهای بزرگی فداکاری کند که آینده ای عظیم و طوالنی داشته باشند و بتوانند
فداکاری فداکاران خود را به ثمر برسانند .امام

علیه السالم

پس از آن که اصحاب خود را

برای شنیدن بیانات خود آماده میکند به آنها میفرماید :خداوند پس از آن که آدم را
خلق کرد و تمامی اسماء را به او آموخت اشباح نورانی یعنی پنج تن آل عبا ،رسول خدا
و علی بن ابیطالب و حضرت فاطمه و حسن و حسین را پشتیبان آدم قرار داد ،و به
همین دلیل که آدم را وابستۀ به آن شخصیتهای نورانی نمود آدم عظمت پیدا کرد و
فرشتگان مأمور شدند که آدم را سجده کنند ،و ابلیس لعین به دلیل این که تسلیم
عظمت ما اهل بیت نشد کافر شناخته شد .در احادیث مربوط به سیر بهشتی آدم به
موارد زیادی برخورد میکنیم که خداوند متعال در بهشت ،این چهارده نفر معصوم را به
آدم و حوا معرفی فرموده و در شعاع هدایت و تربیت آنها به آدم وعده خلود و ابدیت در
بهشت را داده است.
حدیث دیگر که این معنی را تأیید میکند جمله ای است در نامه ای که موال امیر
المؤمنین

(ع)

برای معاویه ابن ابی سفیان مینویسد و آن نامه در نهج البالغه ثبت شده

است .این نامه در جواب نامه ای است که ابتدا معاویه برای امیر المؤمنین (ع) نوشته و در
نامه خود ،خود و خانوادهاش را کفو علی ابن ابیطالب و بنی هاشم شناخته است .در آن
نامه نوشته است :ما و شما بنی هاشم از یک شجره بوده و فرزندان یک پدر و مادر
هستیم .دلیلی ندارد که شما بنی هاشم از ما بنی امیّه اَولی و اَحقّ به مقام خالفت باشید.
حضرت (ع) در جواب نامه او قدری از مفاخر خود و خانوادهاش را معرفی مینماید و ضمن

همان نامه مینویسد کهََ « :ن ُن َصنا دي ُع َربدنا َو اخل َُلق بَعدُ َصنا دي ُع

لَنا .»1ما آل محمّد

ساختگان و تربیت شدگان خدا هستیم و خالئق ،بعدا برای ما آل محمّد

(ص)

(ص)

خلق

شدهاند.
این جمله نشان میدهد که آنها انسانهای کامل تربیت شدۀ پیش از خلقت بشریت
بودهاند و بشریت برای آنها خلق شده است؛ مانند استادی که برای او کالس و شاگرد
تهیه میکنند و او را برای تعلیمات ،سر کالس میآورند.

و از این قبیل بعضی از جمالت زیارت جامعۀ کبیره است که میفرمایدَ « :خلَقَ ُُك ِّاَّلل َانوار ًا
قي َحِت َمن عَلينا دب ُُك فَ َج َعلَ ُُك ِف ٍ
اَّلل َان تُرفَ َع َو يُذکَ َر
ذن ِّ ُ
فَ َج َعلَ ُُك دب َع درش ده ُمح دد َ
بيوت َا َ
مسه» یعنی خداوند شما آل محمّد (ص) را کامل و نورانی آفرید و شما را به عرش
فيها ا ُ
علم و عظمت خود نگران ،و ناظر آفرینش عالم کرد و بعدها بر ما انسانها منت گذاشت
و برای تربیت و پیشوائی بر ما انسانها شما آل محمّد

(ص)

را از بهترین خانوادهها و

عالیترین شجره در اختیار ما انسانها قرار داده تا به تربیت شما تربیت شویم و از وجود
شما بهره گیری کنیم.
این جمالت نشان میدهد که ائمۀ اطهار

(ع)

پیش از ورود به این عالم انسانهای کامل

نورانی بودهاند که در این زیارت میگوید شما انوار کامل بودهاید که از شجرۀ طیبۀ
ابراهیم به ما انسانها تعلق گرفتهاید .البته انسانی که کامل و نورانی است ،یعنی انسانی
که در علم و قدرت و حکمت و تدبیر و سیاست و امامت کامل است ،و از نظر قضاوت
عقل هم ممتنع نیست که بگوییم پیش از خلقت آدم و حوا و پیش از پیدایش بشریت در
روی کرۀ زمین انسانهائی بودهاند که به ارادۀ خدا ،پس از آن که خلق شدهاند و دوره
های تعلیم و تربیت خود را دیدهاند ،بعدها خداوند بشریت را برای این که در ارتباط با
1
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آنها و شاگرد مکتب آنها باشند خلق کرده است؛ که موال (ع) میفرمایدَ « :و اخلَلق بَعدُ
َصناي ُع لَنا» .یعنی خداوند بعد از خلقت ما ،بشریت را آفریده است که وابستۀ به ما و تحت
تربیت ما باشند .چنین انسانهائی مانعی ندارد که در کمال مطلق برای تربیت بشر به
این عالم آمده باشند.
با این مقدمات میگوییم که انسانها خواهی نخواهی در مکتب خداوند و یا در مکتب
انسانها کماالت خود را کسب میکنند و این کسب کماالت و پیدایش علم و حکمت،
تکاملی و تدریجی میباشد .نهایت ،انسانهائی که در خط اطاعت خداوند باشند خیلی
زود به ثمر میرسند و تربیت میشوند و انسانهائی که در این خط قرار نگرفته و به تفکر
خود و یا تربیت انسانها وابستگی دارند قدری کند تر و دیرتر تربیت میشوند .در هر
صورت ظهور علم و دانش در انسانها اکتسابی و تدریجی است و ممکن نیست که
انسانها در بدو خلقت و همراه خلقت کامل و مکمَل باشند .پس میگوییم انتخاب
حرکت و تکامل تدریجی برای انسان ،یک انتخاب قهری و طبیعی میباشد که غیر از آن
ممکن نیست؛ و اگر بگوییم همراه خلقت تربیت کامل ممکن است ،الزمهاش این است
که خداوند از آفرینش کامل با این که ممکن بوده مضایقه فرموده است و این مضایقه
برای خداوند جایز نیست.

ایسانهائی که پیش ار آدم و وا به ت امل رسیحهایح:
و باز از طریق کیفیت خلقت انسان و آثار ذاتی شیئ و آثار ترکیبی آن ،بحث خود را
ادامه میدهیم تا روشن گردد که انسان در تکامل علمی خود ،مبدء و منتهائی دارد و
موظف است برای کسب علم و دانش به سوی کمال حرکت کند.
برای تکمیل بیشتر مباحث گذشته و اثبات این که مانع عقلی وجود ندارد که پیش از
خلقت آدم وحوا پدر و مادر تاریخ ،انسانهای کاملی مربوط به دوره های قبل بوده و
خداوند آدم ابو البشر و نسل او را در ارتباط با آن انسانهای کامل و تحت رهبری آنها
آفریده است میگوییم :اوال براساس روایتهای دینی که با دالئل عقلی تأیید میشود،
این بشریت و انسان موجود در روی کرۀ زمین از ده هزار سال بیشتر سابقه ندارد؛ یعنی
از زمانی که اولین انسانها به نام آدم و حوا بدون وساطت پدر و مادر و یا حیوانات دیگر
در روی کرۀ زمین خلق شده و مبدء تولید نسل شدهاند تا امروز که این همه انسانها در
حدود چهار میلیارد نفر از آنها موجود است ،از ده هزار سال بیشتر طول نکشیده است،
و با توجه به این که آفرینش زمین و کائنات میلیاردها سال سابقه دارد و نمیتوانیم عمر
ابتدائی آنها را پیدا کنیم الزمهاش این است که پیش از خلقت آدم و حوا ،تا میلیونها
سال کرۀ زمین و یا کرات دیگر مانند آن از موجودی به نام انسان خالی بوده است ،که
این خالء مناسب حکمت و قدرت خداوند متعال نیست .دلیلی ندارد که ما بگوییم
بشریت در روی کرۀ زمین و در کائنات به ما انسانهای موجود افتتاح شده و به وسیلۀ ما
خاتمه پیدا خواهد کرد ،که بگوئیم در میلیونها سال پیش از خلقت آدم و حوا انسانی
نبوده و در میلیونها سال بعد از این هم انسانی نخواهد بود .اخبار و احادیث هم داللت
دارد براین که پیش از خلقت آدم ،آدمها وآدم ها بودهاند که حساب آنها را نمیتوان به
دست آورد؛ و شاید از آیۀ شریفۀ مربوط به خلقت آدم این معنی کشف میشود که پیش
از خلقت آدم ،آدم هائی بودهاند؛ آنجا که خداوند به فرشتگان میگوید :میخواهم در

روی کرۀ زمین خلیفه ای به نام انسان خلق کنم .فرشتگان میگویند :چرا یک چنین
موجودی را خلق کنی که این همه فساد به پا کند و قتل و کشتار راه بیاندازد؟ شاید
فرشتگان یک سابقۀ ذهنی از انسانهای پیش از خلقت آدم داشتهاند که خلقت انسان
جدید مورد ایراد آنها واقع شده است.
این که در اینجا میگوییم پیش از خلقت آدم ابو البشر آدمهائی بودهاند مربوط به
تفکرات و کشفیّات داروین و امثال او نیست که میگویند میلیونها سال پیش از این
انسانها از حیوانها و میمونها متولد شدهاند و نسل آنها ادامه پیدا کرده تا باالخره از
آن انسانهای تمام وحشی یا نیمه وحشی یک چنین انسانهای متفکّر و متمدّن پیدا
شدهاند ،و یا مربوط به بحث بعضی از علماء و دانشمندان معاصر نیست که ضمن تایید
گفتهها و نوشته های داروین گفتهاند که پیش از آدم و حوا و متصل به آدم و حوا
انسانهای بسیاری بودهاند که این دو نفر انسان به نام آدم و حوا از میان آنها انتخاب
شدهاند ،و پیدایش آدم و حوای معروف را به کیفیت انتخاب از انسانهای نیمه وحشی یا
تمام وحشی دانستهاند؛ بدون توجه به این که دو نفر انسان بدون پدر و مادر خلق شده و

مبدء نسل بشر گردیده است .این دانشمندان به آیات «ان اللـ َه ْاص َط َف ٰى أ َد َم
ِ

َون ُو ًحا »1و

امثال آنها استدالل میکنند و میگویند انتخاب افراد نخبه و بزرگ در صورتی معنا پیدا
میکند که نظیر آنها انسانهای دیگری در حدّ پایینتر باشند تا افراد نخبه از میان
آنها انتخاب شوند.
فرضیه های داروین و یا علمائی که میخواهند آنها را تأیید کنند هرگز قابل انطباق با
آیات قرآنی نیست ،زیرا قرآن صراحت دارد که آدم و حوا مستقل آفریده شدهاند و از
نسل انسانی و یا حیوانی به وجود نیآمده اند .در آن جا که مردم در بارۀ تولد حضرت
عیسی دچار شک و شبهه میشوند که چگونه ممکن است طفلی بدون پدر و مادر در
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ِ
ِ

رحم زنی بدون شوهر تکوّن پیدا کند ،و میخواهند مادر حضرت عیسی را به عمل منافی

يَس دع ْندَ اللـ ده ََكَث دَل أ َد َم ۖ
عفت متهم کنند ،خداوند در جواب آنها میفرمایدِ « :ان َمث َ َل دع َ ٰ
ون »1یعنی داستان عیسی مانند داستان آدم است که
َخلَقَ ُه دم ْن تُ َر ٍاب ُُث قَا َل َ ُهل ُك ْن فَ َي ُك ُ
خدا او را بدون وساطت پدر و مادر از خاک آفریده و عیسی را هم بدون وساطت پدر
خلق کرده است .اگر ما بگوییم که پیش از آدم ابوالبشر انسانها یا حیواناتی بودهاند که
آدم از آنها به وجود آمده تشبیه حضرت عیسی به حضرت آدم غلط و محال میشود زیرا
خداوند میفرماید اگر شماها از بی شوهری مریم و بی پدری عیسی تعجب میکنید ،آدم
و حوا که بدون وساطت پدر و مادر خلق شدهاند .پس آدم هائی که ما در این فرضیه،
میخواهیم اثبات کنیم که پیش از خلقت آدم و حوا بودهاند انسانهائی به کیفیت فرضیّه
های داروین و مادیون دیگر نیستند بلکه منظور ما انسانهای تکامل یافته و به ثمر
رسیده ای هستند که پیش از آدم و حوا در روی کرۀ زمین بوده ،به کمال مطلق
رسیدهاند و بعد از آنها دو مرتبه خداوند انسانهای تازه ای از آدم و حوا آفریده و این
کالس کرۀ زمین را از وجود آنها پر کرده است تا آنها را به ثمر برساند ،و بعد از آن که
به کمال مطلق رسیدند دو مرتبه کرۀ زمین را از انسانهای دیگر پر کند .برای توضیح
بیشتر این فرضیه که در نوع خود جدید و ابتکاری میباشد بهتر این است که خالصه ای
از کیفیّت خلقت و تربیت انسانها ذکر کنیم تا کیفیت تکرار آدمها و آدمها در روی
زمین و یا در کرات دیگر و کائنات روشن و واضح گردد.
برای تصوّر مطالب آینده در کیفیت خلقت انسان و تربیت آنها بهتر این است که ابتدا
ذهن خود را از کلیۀ گفتهها و نوشته های مادیون و طبیعیون خالی کنیم و فکر خود را
در شعاع علم و حکمت خدا و مشیّت او قرار دهیم ،زیرا حکمت آفرینش و حکمت خلقت
آدم و تربیت او و هدف خدا از این تربیت ،در ارتباط با مشیت و ارادۀ خدا قابل کشف
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است نه در ارتباط با طبیعت و عوامل آن .حوادث در شعاع مشیّت و ارادۀ خدا از حوادث
به تصادف و عمل طبیعت جدا است .کارهای تصادفی و یا طبیعی چون و چرا ندارد و
کسی به دنبال حکمت آن نمیرود اما کارهای ارادی چون و چرا دارد .اگر سنگی از
کوهی بغلطد و انسانی را بکشد کسی نمیگوید چرا سنگ را انداختند و انسانی را به قتل
رساندند ،زیرا این یک عمل تصادفی و طبیعی بوده است اما اگر کسی سنگی را به سوی
انسانی پرت کند و او را به قتل برساند در اطراف این حادثه سئواالت و چون و چرا پیدا
میشود ،به دنبال حاکم و محکوم میروند تا دالئل وقوع حادثه را کشف کنند .به طور
کلی هیچ کس نمیتواند برای طبیعت و حوادث آن دلیل و برهانی بیآورد و یا از چون و
چرای آن سئوال کند ولیکن اگر این حوادث مربوط به اراده و مشیت خدا است بایستی
در برابر سئواالت جوابهای حکیمانه و قانع کننده ای باشد تا بتواند دانشمندان را اشباع
نموده و ساکت نماید .اگر پیدایش انسان طبیعی است؛ متولد میشود و میمیرد ،و هیچ
کس مسئول این تولد و موت نیست ،مانند همان سنگی است که از کوه غلطیده و
انسانی را کشته است .ولی اگر انسان را کسی از پدر و مادر خلق میکند و بعد از مدتی
او را به دیار مرگ میفرستد جای سئواالت و اعتراضات باقی است و بایستی جوابهای
قانع کننده ای وجود داشته باشد تا بتوانند دانشمندان را قانع و ساکت کند .پس تمامی
فرضیّه های دینی و علوم قرآنی مربوط به خلقت انسان و جهان در ارتباط با مشیّت خدا
مطرح میشود و خداوند بایستی حکمت خلقت و آفرینش را در اختیار سئوال کنندگان
قرار دهد.
در این جا سئوال میکنیم انسان چرا و به چه منظوری خلق شده و چرا بعد از حیات به
عالم موت بر میگردد؟ اگر آفرینش انسان حکیمانه بوده است موت او حکیمانه نیست و
اگر موت انسان حکیمانه باشد حیات او دلیل و برهانی ندارد!؟
در جواب همین سئوال ،حکمت خلقت انسان و تربیت او و رسیدن به حد کمال مطلق و
بعد ازآن ،تکرار شدن انسانها روشن میگردد .در این جا منظور از ارتباط خلقت جهان و

انسان به مشیّت خدا و یا به طبیعت این است که بتوانیم حکمت خلقت را مطرح کنیم؛
زیرا کارهای طبیعی الزم نیست که توأم با حکمت باشد ولیکن کارهای ارادی توأم با
حکمت است .مانند کاری که انسان بدون قصد یا با قصد انجام میدهد؛ کارهای بدون
قصد و اراده مانند سقوطها و تصادفات ،و کارهای با قصد و اراده مانند قتل و کشتارها و
سایر صنایع انسانی .مشیت ،عبارت است از قصد و ارادۀ سازنده در ظهور صنایع .در کار
های طبیعی فقط دو علت مطرح میشود و در اطراف دو علت سئوال و جواب به وجود
میآید ولیکن در کارهای ارادی و قصدی چهار علت مطرح میشود؛ مثال در پیدایش
مرگ و مرض و یا تولد طفل از نظر طبیعی ،وقتی سئوال میکنند چرا این انسان مرده و
یا آن دیگری متولد شده است طبیعیون فقط میتوانند دو علت را در جواب و سئوال
ایراد کنند؛ شرایط رحم و نطفه برای پیدایش و تولد انسان ،و عوامل طبیعی مرض .برای
ظهور تولد یا مرگ ،علت پیدایش در هر دو جا طبیعی است و طبیعیون میتوانند
کیفیت پیدایش طفل و یا مرگ انسان را هم تا اندازه ای ذکر کنند .مثال میگویند
میکروب سل یا سرطان با اعصاب و خون انسان چنین و چنان میکند ،به این کیفیّت
رشد میکند تا منجر به مرگ میگردد .در واقع ،عاملِ مرگ و تولد و کیفیّت آن را در
جواب ذکر میکنند؛ گر چه به کیفیتی ذکر میکنند که عامل و کیفیت حادثه یکی
بیشتر نیست .در جواب سئواالت از علل و عواملِ طبیعی ،چونی مطرح میشود و اما
چرائی نه .میپرسند و یا جواب میدهند که چطور مرده ،ولیکن نمیپرسند یا جوابی
ندارند که چرا مرده است.
اما در جواب سئواالت از اعمال حکیمانه چهار علت مطرح میشود:
 -0علت غائی ،که آن را به فارسی «چرا» مینامند.
 -4علت مادّی( ،از چه) که عامل پیدایش مرگ یا تولد است.
 -9علت صوری و هندسی( ،چگونه) یعنی کیفیت پیدایش مرگ و تولد.

 -1علت فاعلی( ،چه کسی) یعنی کسی که عامل مرگ است و کیفیت مرگ و تولد را به
وجود میآورد و هدفی از ایجاد مرگ و تولد دارد.
دو علت از این چهار علت در خارج وجود مصنوع است؛ یکی از آنها پیش از وجود
مصنوع و دیگری پس از ایجاد آن؛ و دو علت دیگر در داخل وجود مصنوع است .دو علت
خارجی ،یکی عامل سازنده و یا فاعل فعل ،و دیگری هدف سازنده و آفریننده از ایجاد
مصنوع؛ و دو علت داخلی ،یکی کیفیت و هندسۀ خلقت و دیگری علل مادی و یا مصالح
ساختمانی مخلوق.
علوم طبیعی و مادی فقط در اطراف دو علت داخلی دور میزند .آنها هرچه گفتهاند و
نوشتهاند در اطراف همین دو علت است؛ یعنی مصالح ساختمانی و کیفیت ساختمان،
ولیکن از دو علت دیگری که در خارج طبیعت بوده و بیرون از مصنوع است آگاهی
ندارند و نمیتوانند داشته باشند زیرا اثری از آن دو علت در طبیعت و مصنوع طبیعی و
انسانی نیست تا بتوانند آن را کشف کنند و در صفحات کتابها بنگارند .آن دو علت ،هر
دو در علم سازنده هست که یکی از آنها در آینده به وسیلۀ مصنوع پیدا میشود .پس
صنایع طبیعت در ارتباط با عوامل طبیعی دو علت پیدا میکند و همین صنایع در
ارتباط با مشیت خدا و ارادۀ آفریننده چهار علت پیدا میکنند .مشیّت در این جا به
معنای قصد سازنده و علم او میباشد که سازنده از روی علم و حکمت اقدام به ساختن و
سازندگی میکند .پس ما خلقت انسان را در ارتباط با ارادۀ سازنده و هدف او از خلقت
مطرح میکنیم نه در ارتباط با علل و عوامل طبیعی.
دراین جا بعد از اعتقاد به وجود خداوند متعال و اعتراف به این که یک قدرت مدیر و
مدبر ،عالم و حکیم ،در عالم هست ،میبینیم که آن قدرت و یا خدای حکیم از نوعِ
آنچه در طبیعت وجود دارد نیست و کوچکترین شباهتی با پدیده های طبیعی و موادّ
و مصالح ساختمانی طبیعت ندارد .شما در علم خود شخصی بسیار عظیم و فوق آنچه

که علم و دانش آن را درک کند به نظر بیاورید که آفریننده و سازندۀ طبیعت و مشتقات
آن میباشد .او است که طبیعت را با تمامی علل و عوامل آن به وجود میآورد .اگر او
نباشد طبیعت و تمامی پدیده های آن هم نیست.
بدیهی است که یک چنین قدرتی طبیعت را بدون عوامل طبیعی ایجاد میکند ،چرا که
اگر طبیعت را با عوامل طبیعی ایجاد کند ،آن عوامل هم ،جزئی از اجزاء طبیعت هستند
که باز آنها هم عاملِ طبیعی الزم دارند و باز آن عامل هم عامل دیگر؛ همین طور
سلسلۀ عوامل ،که اگر از ازل تا به ابد ادامه پیدا کند قانون تسلسل پیدا میشود که در
برهانِ عقل ،باطل است؛ و اگر عوامل گذشته معلول عوامل آینده باشد ،چنان که بگوییم
اجداد پشت صدم یا هزارم ما را انسانهای آینده به وجود آوردهاند به کیفیتی که وجود
گذشتهها متوقف برآینده ها باشد ،این فرض هم مربوط به دُور میشود که بگوییم مآیۀ
پیدایش عامل خارجی ،عامل داخلی میباشد! دور و تسلسل هردو در برهان عقل باطل
است .طبیعت با تمامی علتها و معلولها طبیعت است .خورشید و حرارتهای آن
طبیعت است .نورافشانیها و روشنائیهای آن طبیعت است .زمین و هوا و آبها و تمامی
اجزاء داخل و خارج آن طبیعت است .عوامل طبیعی و پدیده های آن ،هر دو طبیعت
هستند .این طبیعت ممکن نیست که معلول یک علّت طبیعی باشد .تصوّر این که
بگوییم طبیعت ،معلول یک عامل و یک علّت طبیعی است ،مثل این است که بگوییم
عامل پیدایشِ طفل ،خود طفل است و عامل پیدایش گیاه ،خود گیاه و ایجاد کنندۀ
آبها همان آبها هستند ،با اینکه علّت و عامل ،هر دو در بیرون معلول و معمول و پیش
از آن ،وجود دارند تا به عنوان عامل و علّت شناخته شوند؛ اگر علّت و عامل از اجزاء
داخل وجود معلول و معمول باشند پیدایش مفهوم علّت و معلول و تفکیک آن دو از
یکدیگر محال و ممتنع میباشد .همه جا عامل و علّت شیء در بیرون وجود معمول و
معلول است .پس ما که طبیعت را با تمامی کمیتها و کیفیتها ،طبیعت میشناسیم و
آن را یک پدیده میدانیم ،بایستی بگوئیم عامل ایجاد کنندۀ آن در خارج طبیعت بوده و

متباین با طبیعت باشد؛ آن عامل خارجِ متباین را خدا میدانیم و او را به «هللا» نامگذاری
میکنیم .او عامل آفریننده است؛ مدیر و مدّبر و حکیم است که با قصد و اراده کار
میکند و تمامی صنایع و کارهای او حکیمانه است ،و آن عامل جزء طبیعت نیست بلکه
طبیعت را با عوامل آن میسازد و در مسیر حرکت و تولیدات به کار میاندازد .از او
میپرسیم که تو ای خدا چگونه و چطور انسان را ساختی و به چه منظوری او را خلق
کردی؟ اگر جواب بدهد که انسان را به کمک یک حیوان ساختم ،سئوال خود را در مورد
آن حیوان مطرح میکنیم که چگونه و چطور و به چه منظوری آن حیوان را ساختی؟ و
باز اگر او در جواب بگوید حیوان دیگر و یا یک عامل طبیعی دیگر مانند تک سلولها و
یا چیزهای دیگر ،ما سئواالت را در آن علل و عوامل متمرکز میکنیم؛ میپرسیم اوّلین
سلول نباتی و یا حیوانی یا اوّلین واحد طبیعت و یا اوّلین مولکولها به چه منظوری و
چگونه ساخته شده است؟ چاره ای نیست جز این که برای اقناع و اشباع عقل سئوال
کننده علّتی را مطرح کند که بیرون از طبیعت است نه علّتی که از اجزاء و عوامل
طبیعت باشد؛ که آن علّت بیرون از طبیعت را مشیّت و اراده میگویند .مانند صنایع
انسانی ،که اگر بگویند ماشین را از چه ساختی میگوییم از فلزات معادن .فلزات را به چه
دلیل ایجاد کردی یا استخراج نمودی؟ جواب میدهیم که چنین خواستم و چنین اراده
کردم و تصمیم گرفتم .پس در جواب ،عاملی مطرح میشود که بیرون از فلزات و
مشتّقات آن میباشد که آن عامل را اراده و مشیّت مینامند.
پس وقتی خداوند در جواب میگوید که به ارادۀ خود اوّلین انسان را ساختم ،دیگر غلط
است که ما در جستجوی عاملی به نام حیوان یا چیز دیگری باشیم زیرا ارادۀ سازنده بر
مصنوع حاکمیت دارد و مشیّت خدا بر طبیعت حاکمیّت دارد .معنای حاکمیّت اراده و
مشیّت بر طبیعت همین است که انسان یا حیوان یا هرچه را که میخواهد ،میتواند
بدون وابستگی به یک عامل دیگر خلق کند .بنابراین وقتی خلقت انسان و یا پدیده های
دیگر طبیعت ،به اراده و مشیّت خدا مربوط میشود بایستی اعتراف کنیم که آن انسان

یا پدیدۀ دیگر ،مسبوق به سابقه ای نبوده است و بدون ارتباط با عواملی دیگر خلق شده
است .خداوند متعال در کتاب خود خلقت انسانِ اوّل را به ارادۀ خود مربوط میکند و
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یعنی انسان را از گل خشکیده و الی و لجنی که به عمل آمده و قوام پیدا کرده بود خلق

کرده است.
پس در اینجا میگوییم که اوّلین انسان ،متکّی به ارادۀ خدا بوده و ارادۀ خدا برای
آفرینش انسان و سایر پدیدهها ،پدر و مادر الزم ندارد زیرا آن پدر و مادر هم پدیده های
طبیعت هستند ،در غیر این صورت ،همین طور سئوال ها ادامه پیدا میکند و سر به
انکار وجود خدا و مشیّت او میزند .پس میگوییم اوّلین انسان بدون پدر و مادر ،به عامل
مشیّت و ارادۀ خدا و بدون بذر و نطفه ،بلکه فقط از موّاد اوّلیه ای به نام خاک و لجن که
خداوند قبال آن را در طبیعت آفریده ،خلق شده است.
در این جا سئوال دوّم مطرح میشود که این سئوال و جواب هم برای طبیعیّون و مادّیون
قابل کشف نیست و آن سئوال «لِمَ» است؛ خداوند به چه منظوری انسان را خلق کرده
است و هدف او از خلقت انسان چه بوده است؟ درجواب این سئوال هم هیچ یک از
حوادث طبیعی قابل طرح نیست .نمیتوانیم بگوییم خداوند انسان را برای مرگ آفریده یا
برای خوردن و آشامیدن .مانند این است که بگوییم خانه را برای این ساختهاند که خراب
کنند ،یا ماشین را برای این که اوراق کنند .هیچ یک از اینها به جای علّت غائی قابل
طرح نیست؛ که گفتیم علّت غائی بعد از وجود مصنوع ،و مدتها بعد ظهور پیدا میکند،
بلکه جوابی الزم است که متناسب با آن مخلوق و مصنوع بوده و از آن یا به وسیلۀ آن
قابل پیدایش باشد و هم این که جواب قانع کننده ای الزم است که پیش از مخلوق یا
1
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همراه آن مخلوق قابل ظهور نباشد بلکه بعد از ساختن و آفریدن باشد .آن جواب این
است که انسان برای شناخت خدا و معرفت او خلق شده و این شناخت خدا و معرفت او
توّقف دارد براین که همه کس و همه چیز را سوای خدا بشناسیم ،و باز این شناسائی
توّقف دارد بر این که حیات و زندگانی انسان ادامه داشته باشد و در این ادامه داشتن و
پایدار بودن ،به آن هدف و مقصود نهائی برسد.
پس درمحور همین دو سئوال و دو جواب میتوانیم کشف کنیم که انسانهای گذشتۀ
پیش از آدم و حوّا چطور و چگونه بودهاند و عاقبت کار آنها چه شده است .آیا آنها
منتهی به فناء و نابودی شدهاند و یا این که به بقاء و ابدیّت رسیدهاند؟
دراین جا باز طرح یک سئوال و جواب دیگر هم در مقدّمه الزم است و آن این که ثابت
کنیم انسانهای ما قبل آدم و حوّا با آدم و حوّا و انسانهای بعد از آنها ارتباط طبیعی یا
توالد و تناسلی ندارند بلکه در خلقت و طبیعت و در مسائل طبیعی دیگر از این انسانها
جدا شدهاند ،زیرا اگر بگوییم آن انسانها انسانهای موجود را متوّلد نموده و خود
مردهاند این فرضیّه ناقض بحث اوّل است که آدم و حوّا به ارادۀ خدا خلق شدهاند نه به
عوامل دیگر طبیعت ،و اگر بگوییم انسانهای پیش از آدم و حوّا زنده شدهاند و مردهاند
باز این مسئله ناقض علّت غائی خلقت میشود که گفتیم خداوند انسان را برای ظهور
معرفت و بقاء ابدی آفریده است نه برای فناء و نابودی .پس بهترین جواب مناسب این
است که بگوییم انسانهای پیش از آدم و حوّا انسانهائی هستند که درخط تکامل به
مقصد واقعی خود رسیدهاند و خداوند ما انسانها را نیز در خط آنها آفریده تا این که
خود را به جائی برسانیم که آنها رسیدهاند.
مسلّما طبق دالیل عقلی و نقلی و بلکه دالیل طبیعی نمیتوانیم بگوییم که پیش از
خلقت آدم و حوّا ،یعنی اوّلین پدر و مادر انسانهای موجود تا به ازل ،خالء بوده است
یعنی هیچ حیوان یا انسان زنده ای نبوده است؛ زیرا با قبول روایتهای دینی از روزگار

پیدایش آدم و حوّا در روی زمین تا به امروز تقریبا ده هزار سال بیشتر نیست .چطور
میتوانیم بگوییم بیش از این ده هزار سال کرۀ زمین و یا کرات دیگر امثال آن خشک و
خالی بوده است .پیش از ده هزار سال اگر تا به ازل جلو برویم ،زمانی میشود بینهایت و
فوق اعداد ،و اگر تا ازل جلو نرویم و برای کرۀ زمین یک عمر تقریبی به دست آوریم ،آن
هم زمانی است بسیار طوالنی که از میلیاردها سال میگذرد .آیا میتوانیم بگوییم که در
آن میلیاردها سال ،یا زمان بینهایت ،زمین خشک و خالی بوده و موجود زنده ای و
مخصوصا انسان نداشته است؟ زیرا در این جا سئوال میشود که آن چطور شرایط حیاتی
بوده که در میلیاردها سال جلوتر متوّقف بوده و فقط در رأس ده هزار سال پیش رشد
کرده و انسان به وجود آمده است؟ و اگر نسل بشر را تا میلیاردها سال و تا بینهایت
ادامه دهیم و همینطور بگوییم فرزندان از پدر و مادر و پدر و مادر از پدر و مادر ،و همین
طور در ظرف میلیونها سال ،و نتوانیم آن را به اصل ثابتی برسانیم ،با مشکالت گذشته
روبرو میشویم که قبول کنیم طبیعت منهای عامل ایجاد کننده یا منهای علّت غائی به
وجود آمده است زیرا در این صورت میگویند در میلیاردها سال پیش از این چگونه
اولین انسان پیدا شده و آن انسانها به چه منظوری خلق شدهاند؟ اگر بگویی فقط به
منظور تولید ،و بگویی این تولید از ازل تا ابد ادامه دارد ،الزمهاش این است که خلقت
بدون علّت غائی باشد و یا علّت غائی از جنس معلول و در نهاد خلق باشد ،چنانکه بگویی
خانه برای خانه ساخته شده و فرش برای فرش ،و بایستی بگویی انسان برای تولید انسان
خلق شده است .یعنی علّت غائی جزء معلول باشد! .چگونه انسان برای تولید انسان خلق
میشود؟ انسان تولید کننده و یا انسان تولید شده هر دو انسانند؛ دلیلی ندارد که یکی از
آن دو را علّت فاعلی و دیگری را علّت غائی بشناسیم با این که هر دو یک جنس و یک
حقیقت هستند.
عالوه بر اینها ،اگر پیدایش بشر را مربوط به میلیونها و میلیاردها سال پیش از این
بدانیم ،که این همه قرنها و نسلها بر انسان گذشته باشد ،با این که وضعیّت تولید و

توالد تقریبا تصاعدی جلو میرود؛ یعنی دو نفر چهار نفر تولید میکنند و چهار نفر هشت
نفر ،و به همین کیفیّت؛ الاقل اگر تصوّر کنیم که انسانهای قرن اوّل برابر خود ،به اضافۀ
یک یا دو نفر انسانهای قرن دوّم را به وجود آوردهاند ،و همچنین در هر قرنی الاقل ده
یا بیست نفر اضافه بر قرن اوّل تولید شده باشند الزم بود که ظرف این مدت طوالنی
چندین میلیون برابر سطح کرۀ زمین انسان به وجود آمده باشد .ما در همین عمر پنجاه،
شصت سالۀ خود میدانیم که جمعیّت کرۀ زمین در عصر پدر و مادر ما که از یک
میلیارد به دو میلیارد و نیم یا سه میلیارد نفر تغییر یافته بود ،حاال بعد از نیم قرن به
شش میلیارد نفر رسیده است! و به همین حساب قرنها را بشمارید .اگر به یک میلیون
قرن برسد دیگر جای پائی در روی کرۀ زمین باقی نمیماند.
با این حساب فرضیّۀ طبیعیّون و مادّیون در کیفیّت پیدایش طبیعت و انسانها هرگز
مطابق با موازین عقلی و حسّی نبوده و نخواهد بود مگر این که آفرینش جهان و انسان را
به صورتی مطرح کنیم که اشکاالت و ایرادات غیر منطقی گذشته به وجود نیاید.
میگوئیم انسان به عامل مشیّت پیدا شده نه به عامل طبیعت ،و اگر به عامل مشیّت و
اردۀ خدا پیدا شده است خلقت در خط وصول به علّت غائی مطرح میشود ،و تا زمانی
ادامه دارد که به علّت غائی و نهائی خود نرسیده باشد ولیکن بعد از وصول به علّت غائی
و نتیجۀ نهائی این حرکت متوّقف میگردد و حرکتی جدید و از نو آغاز میشود.
اکنون دربارۀ اوّلین انسان در میلیاردها سال پیش از این بحث میکنیم .میگوییم آن
اوّلین انسان به چه منظوری خلق شده؟ جواب میدهیم به منظور پیدایش معرفت کامل
و نظام کامل و تمدّن کامل .به این منظور که انسانها از تمامی نقیصهها و محرومیتها و
کمبودها برهند و به کمال مطلق و زندگی ایده آل برسند؛ و باز میگوییم آیا در این
مدّت طوالنی نزدیک به بینهایت یک چنین نتیجه ای حاصل شده است یا نه؟ اگر جواب
منفی باشد آفرینش لغو و عبث میشود و برمیگردد به این حقیقت که بگوییم طبیعت و

یا مخلوقات منهای علّت غائی خلق شدهاند ،که آن هم محال است .پس بایستی بگوییم
که آفرینش در مسیر علّت غائی به مطلوب خود رسیده است؛ یعنی انسانهائی بودهاند
که در مسیر حرکات تکاملی به آخرین تمدّن خود رسیده و زندگی ابدی خود را شروع
کردهاند و دو مرتبه انسانی نو و حرکتی جدید آغاز شده است.
در این جا میگوییم انسانهای گذشتۀ پیش از آدم و حوّا ،انسانهائی بودهاند که به
کمال مطلق و نظام کامل رسیده و زندگی ابد خود را شروع کردهاند ،نه انسانهائی که
دائم در طول زمان وحشی و نیمه وحشی زنده شدهاند و مردهاند زیرا این فرضیّه آفرینش
را به لغویّت میکشاند و این لغویّت خالف حکمت خداوند متعال است .پس در ترسیم
انسانهای پیش از آدم و حوّا یا به اصطالح دانشمندان انسانهای ما قبل تاریخ ،بایستی
بگوییم که آنها انسانهائی بودهاند که به کمال مطلق و ابدیّت رسیدهاند و دو مرتبه
زندگی جدید در خط آنها برای انسانهای دیگر شروع شده است .یعنی خلقت انسانها
با قیامت و کمال مطلق آنها برای کاروانی خاتمه پیدا کرده و برای کاروانی دیگر آغاز
شده است .به این ترتیب که :آفریننده در اوّلین مرتبه دو نفر انسان میآفریند که آنها
مبدء تولید نسل بشر میشوند .کاروان خلقت انسان از همین دو نفر شروع میشود ،به
حرکت خود در دو جهت کمّی و کیفی ادامه میدهد؛ در جهت کمّی ،انسانهای آینده از
انسانهای گذشته بیشتر هستند؛ قرن فرزندان از قرن پدر و مادرها زیادتر است؛ و
همچنین در جهت کیفی ،یعنی رشد و فهم انسانهای آینده و تمدّن آنها از فهم و
تمدّن انسانهای گذشته بهتر و بیشتر است .دراین دو جهت کم و کیف حرکت ادامه
پیدا میکند تا روزگاری که فهم و استعداد انسانهای موجود به حدی برسد که اجازه
دهد برابر فهم و استعداد آنها تمدّن الهی به وجود آید .یعنی حکومت و سلطنتی که در
آن تمامی انسانها در شعاع حکومت الهی ،تحت تعلیم و تربیت مستقیم خدا و اولیاء
خدا قرار گیرند ،که این دوره را دورۀ آخرت و حیات دوّم مینامند.

پس از آن که انسان در یک چنین وضع فکری و عملی قرار گرفت زندگی به کیفیّت
توالد و تناسل خاتمه پیدا میکند و به کیفیّت رجعت و بعثت اموات شروع میشود.
تمامی انسانهای تاریخ از آدم و حوّا تا قیام قیامت زنده میشوند و زندگی آخرتی خود را
شروع میکنند .همین طور ،حرکات تکاملی در مسیر کیفیّت و رشد و تکامل ادامه پیدا
میکند تا زمانی که تمامی انسانهائی که از آن پدر و مادر متولد شدهاند و مردهاند ،دو
مرتبه زنده شده به کمال مطلق برسند؛ که بعد از رسیدن به کمال مطلق زندگی ابدی
آنها شروع میشود .آنها روی علم و استعداد فوق العاده کامل خود ،در جهانی دیگر که
چندین میلیارد برابر این جهان وسعت دارد جایگزین میشوند و بلکه در المکان و یا
بینهایت مکان قرار میگیرند زیرا تمرکز یک چنان انسانهائی در کرۀ زمین به جز
حبس و حبس خانه بیشتر نیست و بایستی در جهانی مطابق فهم و استعداد خود
جایگزین شوند؛ این کرۀ زمین که کالس ابتدائی آنها بوده از وجود آنها خالی شود و
دو مرتبه انسانهائی نو و کالسی نو و زندگی جدید و تازه ای آغاز گردد.
روی این فرضیّه میتوانیم بگوییم که خداوند شاید چندین میلیارد میلیارد ،یعنی اعدادی
که نمیتوانیم بشماریم ،انسانهائی کامل و پیشرفته و به تمدن واقعی رسیده دارد که
آنها دوران تکامل خود را به انتها رسانیده و در ابدیّت یا «جنۀ الماوی» قرار گرفتهاند و
دو مرتبه زندگی از نو برای انسانهای تازه و جدید شروع شده است .ما انسانهای موجود
مانند شاگردانی هستیم که سر کالس آمدهایم و بایستی قبول کنیم که خداوند به میزان
غیر قابل شماره انسانهای کامل شدۀ پیشرفته دارد که آنها از فرزندان این آدم و حوّا
نیستند بلکه از انسانهای پیش از آدم و حوّا که به کمال مطلق رسیدهاند میباشند .در
همین رابطه اخبار و روایاتی که ذیالً از نظر شما میگذرد قابل توجیه میباشد:
قسمتی از آیات و احادیث مربوط به این که رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السّالم پیش از
خلقت آدم بودهاند گذشت .در آن آیۀ شریفه به آنها اشاره شد ،که خداوند به ابلیس
فرمود تو تکبّر کردی که آدم را سجده نکردی یا از آن انسانهای عالی و برتر بوده ای؟

« َأ ْس َت ْك َ َْب َت َأ ْم ُك ْن َت دم َن

ي .»1مسلماً آن موجودات برتر غیر از فرشتگان و باالتر از
الْ َعا دل َ

فرشتگان هستند .زیرا عالیترین و پاکترین موجودات آفرینش فرشتگان هستند که
آنها مأمور شدند آدم را سجده کنند و آدم از آنها باالتر شناخته شد .پس آن موجودات
برتر و باالتر انسانهای تکامل یافته ای هستند که آدم و حوّا مأمور به اطاعت آنها

شدهاند؛ و اما اخبار دیگری در جلد چهارده «بحار» به نام «السامء و

العامل» روایت شده

است که نشان میدهد پیش از خلقت آدم و حوّا ،آدم هائی بودهاند و پیش از آن ،آدمها؛
تا جائی که امام فرموده است که اگر تا ابد از من سئوال کنی پیش از آدم چه کسی بوده
میگویم آدم4؛ و هرگز به جائی نمیرسیم که با خالء مطلق روبرو شویم و بگوییم پیش
از آنها هیچ و باز هم هیچ؛ زیرا این خالء مطلق مخالف با قدرت و حکمت خداوند متعال
میباشد که میتواند مخلوق را بیآفریند ولی از آفرینش مضایقه میکند .در این رابطه در
قانون عقل و فلسفه گفتهاند که لطف بر خدا واجب است و این وجوب لطف را «قاعدۀ
لطف» نامیدهاند یعنی جایز نیست که خداوند متعال از افاضۀ فیض خودداری و مضایقه
کند ،اراده و قدرت خود را تعطیل نماید .پس طبق همان حدیث بایستی بگوییم از این
جا تا ازل و یا نزدیک به ازل (از نظر این که خلق ،حادث است) خلقت ادامه داشته و جز
خداوند متعال کسی نمیتواند اوّل آفرینش را پیدا کند.
و از طرفی بر اساس مباحث گذشته روشن شد که جایز نیست آفرینش انسانها از ازل تا
به ابد اتّصالی و تولیدی باشد؛ یعنی از ازل گذشتگان آیندگان را تولید کنند و بمیرند و
باز نسل موجود نسل آینده را تولید کند و به همین کیفیّت ،زندگی انسانها بین دو
جناح ازل و ابد ادامه پیدا کند ،زیرا خلقت به این کیفیّت عبث است و بدون علّت غائی.
زیرا چنان که گفتیم خداوند انسانها را به این منظور میآفریند که به کمال مطلق
برسند و ما خیلی خوب میدانیم که اکثریّت و بلکه تمامی انسانهای تاریخ پیش از آن
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که به کمال مطلق برسند مردهاند ،و خداوند خبر میدهد که کمال مطلق انسانها در

زندگی دوّم یعنی زندگی آخرتی آغاز میشود .در آن زندگی آخرتی ،آیاتی مانند« :تَ ْع ُر ُج
وح َوالْ َم ًَلکد َك ُة َصفاا .»2طرح میشود .اگر زندگی
الْ َم ًَلکد َك ُة َو ذالر ُوح الَ ْي ده »1و «ي َ ْو َم ي َ ُقو ُم ذالر ُ
ِ

انسانها را به صورت تولید نسل و موت و حیات از ازل تا به ابد ادامه دهیم یک زندگی
لغو و بیهوده است.
و دیگر این که برهانی ندارد که خداوند در قرآن به ما انسانها بگوید که شما از نسل آدم
و حوّا به وجود آمدهاید ،و امام علیه السّالم بگویند که پیش از آدم و حوّا آدم هائی بودهاند و
پیش از آن آدم ،آدم و آدم ،تا ازل؛ زیرا اگر آن آدم و حوّا که مبدء نسل انسانهای
موجود در کرۀ زمین هستند از نسل آدمهای قبل باشند دلیلی ندارد که آن دو نفر را
ابوالبشر بنامند و به نام پدر بزرگ و مادر بزرگ بشریّت بشناسند ،و روی این فرضیّه اصال
دلیلی ندارد که غیر از همان دو نفر آدم و حوا در بینهایت گذشته ،که مبداء نسل بشر
بودهاند انسانهای دیگری را ابوالبشر بنامند .پس بایستی بگوییم که آدمهای پیش از آدم
و حوّا منقطع از این آدم و حوّا بودهاند یعنی آنها انسانهائی بودهاند که دوره های خود
را پیش از آدم و حوّا دیده و به کمال مطلق رسیدهاند و باز این آدم و حوّا بعد از آنها
مبدء پیدایش آدمهای موجود در کرۀ زمین شدهاند ،و بعد از آن که ما انسانها زندگی
دنیائی خود را دیدیم و در دل خاک خوابیدیم زندگی آخرتی و قیامتی ما شروع میشود.
درآن زندگی همۀ ما از آخرین نسل تا آدم و حوّا دو مرتبه تجدید حیات میکنیم و به
زندگی دوم یعنی قیامت و آخرت بر میگردیم؛ و زندگی دوّم ما ادامه دارد تا روزی که
انسانهای عقب افتاده به جلو افتادهها برسند و به کمال مطلق نائل شوند؛ که خداوند
مدت دورۀ آخرت و تکامل ما را در سورۀ معارج به پنجاه هزار سال تحدید میکند و
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روح و فرشتگان (که منظور از روح ،انسانهائی هستند که تکامل روحی دارند) در مدتی
که به پنجاه هزار سال میرسد به سوی خدا عروج میکنند؛ و معنای عروج تکامل است.

پس از آن که انسانها زندگی دنیا و آخرت خود را به انتها رسانیدند و کمال مطلق پیدا
کردند آنها نیز مانند انسانهای تکامل یافته در دورانهای پیش از خلقت آدم و حوّا در
بهشت برین و جنۀ الماوی جای میگیرند و کرۀ زمین از این انسانهای موجود خالی
میشود .پس از این انتها دو مرتبه انسانی نو و خلقتی تازه مانند گذشتگان به وجود
میآید و تربیت آنها شروع میشود؛ و همین طور آفرینش از نزدیک ازل تا به ابد ادامه
دارد.
منظور ما از طرح مباحث باال این بود که اثبات کنیم تکامل انسان به همین کیفیّتی
ممکن است که خدا ما را در مسیر آن قرار داده است؛ یعنی تکامل تدریجی و تربیتی ،و
انسانهائی که مشاهده شده است از بدو توّلد تا روز وفات ،کامل به دنیا آمده و کامل
زیستهاند و کامل از دنیا رفتهاند آنها از همان انسانهای تکامل یافتۀ ما قبل آدم و حوّا
هستند که خلقت آدم و حوّا و نسل آنها برای آنها انجام شده است و آنها نیز دورۀ
خود را مانند ما در زمانی که خودشان میدانند دیدهاند .پس میگوییم خط تکامل انسان
به همین کیفیّت تدریجی بوده و خواهد بود و جز این راهی در تقدیر خدا ممکن نیست.
یعنی خلقت به آن کیفیّت که انسان کامل مطلق و بدون مقصد فکری و علمی از مادر
متوّلد شود و زندگی خود را تا مرگ بگذراند ممکن نیست .زیرا اگر خلقت به این کیفیّت
ممکن باشد که خدا انسانها را کامل بیآفریند دلیلی ندارد که خداوند از یک چنین
آفرینشی مضایقه نموده و انسانها را در خط قصور و تقصیر و سفاهت و جهالت رها کند
تا از جهل آنها این همه مفاسد و حوادث به وجود آید.

 1معارج1،

پیحایش کمال در ایسان اکتسابی است
و اما دالئل عقلی عدم امکان کمال مطلق در اوّلین روز توّلد ،از مسیر شناخت کیفیّت
خلقت انسان ،و خصایص ذاتی و عَرَضی موجودات آغاز میشود .در این بحث اثبات
میگردد که تمامی صفات و کماالت در وجود انسانها عَرَضی وترکیبی میباشد و در
وجود خداوند متعال ذاتی است .کماالت عرضی و ترکیبی قهرا از مسیر حرکات تدریجی
پیدا میشود و ظهور آنی آن طفره است و طفره هم محال میباشد.
برای اثبات این حقیقت که تکامل انسان از این خط ،تدریجی امکان دارد و بدون تدریج،
تکامل قابل ظهور نیست الزم میآید که ابتدا دربارۀ خصایص ذاتی شیء و خصایص
ترکیبی بحثی ایراد کنیم.
خصایص ذاتی به آن آثاری میگویند که از ذات شیء سرچشمه میگیرد و برای پیدایش
آن آثار به چیزی سوای ذات احتیاج نیست؛ مانند جسمانیت برای جسم و ظلمانیت برای
ظلمت و حرارت برای آتش و برودت برای یخ .یخها به دلیل یخ بودن سردند و این غلط
است که کسی به دیگری بگوید یخها را سرد کن؛ و همچنین آتشها به دلیل آتش
بودن ،حرکت و حرارتند؛ غلط است بگویند آتشها را داغ کن و به آتش حرارت بده.
همچنین هر موجودی به دلیل ذاتِ خود واجدِ خاصیّتی است که آن خاصیّت به دلیل
ذات پیدا شده است .مثال مادّه به همان آفرینش ابتدائی مالزم با ابعاد ثالثه :طول و
عرض و ارتفاع بوده است و به دلیل همین مادیّت ،جسمانیّت هم بوده و جسمانیّت هم
داشته است .کسی نیامده ابعاد ثالثه را و یا جسمانیّت را با چیز دیگری ترکیب کند که از

این ترکیب ،مادۀ محدود پیدا شود .در این رابطه فالسفه میگویندَ :اذلات َل

ي ُ َعلَل .یعنی

ذاتیّات علّت خارج از ذات ندارند؛ یعنی آثار ذاتی با یک علّت سوای ذات به وجود نیامده
که اگر آن علّت را از ذات بگیرند معلول هم که همان اثر ذاتی باشد سلب گردد .مثال

میتوانند بگویند پارچه را با چه رنگ کرده ای؟ زیرا رنگ پارچه عَرَض است نه اثر ذاتی.
جواب میدهند که با رنگ سرخ یا مثال بنفش .اما نمیتوانند بگویند که رنگ را با چه
چیز رنگ کرده ای؟ یا سرخ و زرد را با چه سرخ و زرد کرده ای؟ زیرا این رنگ اثر ذاتی
رنگ است نه اثر ترکیبی.
به طور کلّی آثار ذاتی و یا ذاتیّات به چیزهائی میگوئیم که همراه ذات شیء هست ،و با
عدم شیء ،نیست .در برابرِ آثار ذاتی آثار ترکیبی قرار میگیرد .یعنی آثاری که معلول
علتها میباشند که اگر علتها نباشند معلولها هم نیستند .میپرسند هوا را با چه سرد
کردی و با چه گرم؟ یعنی گرما و سرمای هوا خاصیّت ذاتی هوا نیست بلکه با علت
دیگری مانند برودت ،سرد میگردد؛ و یا میگویند در و دیوار خانه را با چه چیز زینت
داده ای و یا رنگ کرده ای؟ در جواب ،علّت پیدایش رنگها و زینتها ذکر میگردد .پس
در آفرینش ،هرچیزی را که محصول علّت و معلول است اثر ترکیبی مینامیم که از
ترکیب دو یا چند چیز پیدا میشود ،مانند ترکیب حرارت با هوا برای پیدایش هوای
گرم ،و آثار ذاتی فقط علّتِ تنها با معلولِ تنها میباشد ،چیزی است که به دلیل ذات پیدا
شده نه به دلیل ترکیبات ذاتی با ذات دیگر.
و اکنون در اطراف خصایص وجودی انسان مانند علم و قدرت و حکمت و عقل و شعور و
روح در اطوار مختلف ،و یا تن و بدن و اجزاء آن در شکلهای متفاوت بحث میکنیم؛ که
آیا این آثار و خواص خواص و آثار ذاتی مادّه و بدن است یا خواص و آثار ترکیبی؟ یعنی
آیا ما انسانها به دلیل جسم بودن و به دلیل بدن و تن بودن ،علم و عقل هستیم و یا
قدرت و حکمت هستیم؟ و آیا به دلیل جسمانیت ،روح و جان و یا شعور و آگاهی
هستیم؟ یا این خواص و آثار به نام علم و قدرت ،معلول علتهای متفاوت و مختلفی
است که براساس همان علتها در وجود ما ظاهر میگردد ،که اگر آن علتها باشد علم و
شعور هم هست و اگر نباشد نیست .اگر این خاصیتها و آثار اثر ذاتی ماده و جسمانیّت
ما باشد ،آثار ذاتی از ذات قابل انفکاک نیست و هر جا ذات باشد آثار ذاتی آن هم هست.

مثال میگوییم دلیل عقل و علم و روح و شعور و ادراک همین جسمانیّت بدن ما و مادّیت
تن ما میباشد .اگر چنین باشد اوّال ظهور تدریجی این آثار لغو میشود و ثانیا این آثار
قابل انفکاک از تن ما و وجود ما نخواهد بود زیرا در این جا معلول عین علّت و علّت عین
معلول است ،و بلکه علّت و معلول در کار نیست؛ یعنی ما به دلیل همین که جسم
هستیم جان هم هستیم ،علم و ادراک هم هستیم ،و سایر کماالت .با این که مشاهده
میکنیم جسمانیّت و مادّیت ما به جای خود محفوظ است ولیکن از علم و ادراک و روح
و جان خبری نیست؛ و در این صورت ،چنانچه تمامی اجسام عالم در یک چنین
خصایصی مشترک میبودند جایز نبود که هفتاد کیلو جسم انسان عقل و شعور داشته
باشد و هفتاد کیلو سنگ و آهن و یا خاک و آجر چنین خصایصی نداشته باشند زیرا این
خصایص ،مانند ابعاد مالزم مادّه و جسمانیّت است و لوازم ذاتی از ذات قابل انفکاک
نیست؛ همان طور که انسانها و حیوانها و سنگ و آجرها در ابعاد ثالثه مشترک بودند
و با هم تفاوتی نداشتند الزم بود که در سایر خصایص هم مانند روح و جان و یا عقل و
شعور مشترک باشند و با هم تفاوت نداشته باشند ،با این که تفاوت از زمین تا آسمان
است .بعالوه انسان با حفظ جسمانیّت و مادیّت گاهی واجد خصایص نامبرده و گاهی هم
فاقد آن میشود .هنگام خوابیدن و یا مردن با این که جسمیّت ما به حال خود محفوظ
است کماالت ما و عقل و شعور و حیات ما به صفر برمیگردد و میشویم مساوی با خاک
و سنگ.
ظهور عرَضی و تدریجی این کماالت و یا سلب آن ،برهانی است روشن بر این که تمامی
خصایص وجودی انسان ،مخصوصا علم و حیات محصول ترکیب و یا علّت و معلول
میباشد یعنی اشیاء و اجناس مختلف و متفاوت در وجود انسان با یکدیگر ترکیب
میشوند و از هر ترکیبی اثر مخصوصی ظاهر میشود که مجموعۀ آن آثار ترکیبی و یا
علّت و معلولی چیزی به نام انسان یا به نام علم و حکمت در وجود انسان شده است.

در این جا میگوییم تمامی خاصیتها و آثار چه از نوع خواص و آثار روحی باشد مانند
علم و شعور و حیات و قدرت و چه از نوع آثار مزاجی و بدنی مانند گرسنگی و تشنگی و
غرائز و عواطف ،همۀ اینها محصول عرض و ترکیب و یا علّت و معلول است؛ که هرچه
آن عوارض و ترکیبات و هندسهها و فرمولها توسعه پیدا کند آثار و خوّاص آن هم
توسعه پیدا میکند ،و هرچه کمتر باشد خواص و آثار هم کمتر است ،و مخصوصا ظهور
علم و حکمت در وجود انسان .مشاهده میکنیم که معلم انسان چه از نوع بشر باشد و یا
فرشتگان ،علم و دانش را کم کم و به تدریج به انسان تعلیم میدهد .در واقع سخنان و
راهنمائیهای آموزگار با سازمان مغز و ادراکات انسان ترکیب میشود و از این ترکیب،
چه از نوع ضبط در حافظه باشد مانند تعلیمات انسان به انسان ،و چه از نوع فراگیری با
تفکّر و تصوّر ،و چه از نوع وحی الهی و استعدادی که خداوند به انسان میدهد ،همۀ
اینها چیزهایی است که با سازمان وجود و ادراکات انسان ترکیب میگردد و از این
ترکیبات محصولی به نام علم و حکمت ظاهر میشود .بنابراین انسان یک معجونی است
که محصول هزاران هزار علتهای متفاوت و مختلف میباشد و ظهور آنی این ترکیبات و
تحوّالت یک نوع طفره است ،که طفره محال میباشد .یعنی برای ظهور علم و حیات
هزاران هزار نوع موادّ مختلف بایستی با یکدیگر ترکیب شوند و همۀ اینها با روح حیات
ترکیب گردند تا از این ترکیبات متفاوت ،یک انسانی آماده برای فهمیدن به وجود آید؛ و
باز کلمات و عبارات و علوم و اشارات و هدایتهای حسّی و فکری ،همۀ اینها بایستی به
خورد انسان داده شود .پس یک چنین معجونی ،خواه سازندۀ آن خدا باشد یا خلق خدا،
قهرا یک معجونی است که ظهور آنی آن طفره به حساب میآید و طفره ،محال است.
زیرا خواص و آثاری که محصول عرض و ترکیب و علّت و معلول است بدون ابتدا و انتها
ممکن نیست .اوّل علتها و اجزاء مرکب به وجود میآید و بعد ،آن اجزاء و علتها با
یکدیگر ترکیب و مهندسی میشود؛ دنبالۀ آن ،انسانی آماده برای فهمیدن ،و بعد از این
آمادگی ،تعلیمات به وجود میآید .قهرا ابتدا و انتها و عبور از وسط ،پیدا میشود ،که اگر

عبور از وسط لغو شود ابتدا و انتها هم لغو میگردد؛ و این لغویت در صورتی ممکن است
که تمامی این خاصیتها و آثار خاصیت ذاتی ماده باشد نه خاصیت ترکیبی .اگر
خاصیتی ذاتِ ماده بود به محض وجود مادّه خاصیتها و آثار هم بود ،و ابتدا و انتها و
وسط لغو میشد .مانند کسی که ظرف آبی آورده است؛ به محض این که ظرف را پر از
آب میکند آب دارد و الزم نیست که با آن آب ،آب درست کند .با یک عمل و اراده آب
به همراه خود آورده است ولی اگر آن آب را بخواهد رنگین و یا شیرین کند عمل دیگری
الزم دارد.
نتیجۀ بحث این که تمامی خاصیتها و آثار وجود انسان ،از علم و حکمت و شعور و
ادراک ،کم یا زیاد ،محصول ترکیبها و علّت و معلولها میباشد و ظهور آنی این
ترکیبات با اراده خدایا با اراده خلق خداممکن و میّسر نیست .مخصوصا ظهور تعلیمات؛
یعنی اوّل بایستی خداوند انسانی بسازد و بعد علم و حکمت به او تعلیم دهد ،و این علم
و حکمت از خط آگاهی به انسان داده میشود که قهرا ظهور آن با کندی و یا به تدریج
انجام میگیرد.

بیوضات تعلیمی و ت وینی
دراین جا الزم است بدانیم که فیوضات تعلیمی خدا با فیوضات تکوینی او فرق دارد؛
یعنی آنچه خدا از راه تعلیم به انسان میآموزد با آنچه خدا در وجود انسان خلق
میکند متفاوت است .تعلیمات الهی در حال آمادگی و آگاهی انسان ممکن میشود نه
در حال غفلت و خواب .به همین مناسبت تعلیمات ،چه به اراده خدا و چه به اراده
انسانها ،بعد از تکمیل خلقت آغاز میشود و در این تعلیمات ،بین انسان و خدا و بین
انسان و علم واسطه الزم است.
خداوند در اوّلین مرتبه انسان را چنان خلق میکند و میسازد که قدرت دانستن و
فهمیدن دارد .یک چنان موجودی است که میتوان به او تعلیم داد و او را به حقایق و
دقایق آگاه ساخت .انسان پس از تکمیل خلقت و تکمیل هندسۀ وجود فقط برای
فهمیدن ،آماده میشود نه این که به دلیل خلقتِ کامل ،شعور و ادراک هم هست .در
موضوع خلقت آدم ،خداوند سخنی در بارۀ آفرینش آدم دارد و سخنی هم در بارۀ هدایت
و تعلیمات .در بارۀ تکمیل خلقت او میفرماید« :فَاِذا سَوّیتُه» یعنی زمانی که او را ساختم

و مهندسی کردم؛ و درباره تعلیمات میفرمایدَ « :وعَ ََّل أ َد َم ْ َاْل ْ َمس َاء

َُكهَا .»1خداوند تمامی

اسماء را به آدم یاد داد .در آن جا به فرشتگان میفرماید :پس ازآن که روح علم در آدم
دمیدم و او را به علم و آگاهی رسانیدم ،در آن موقع بایستی شما آدم را سجده کنید.4
این آیات مربوط به خلقت آدم است و آدم با این که یک چنین موجود کامل و مجهزّی
است باز هم تحت تأثیر وسوسۀ شیطان واقع میشود ،گول میخورد و آن زندگی کذائی
بهشت را رها میکند؛ مبتالء به زندگی ناقص دنیائی میشود و مدتها در رنج و زحمت
قرار میگیرد تا این که رمز توبه را میفهمد و توبه میکند و بعد از قبولی توبه ،خداوند
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ِ
 2جحر 22 ،و ص : 22 ،فَا َذا َسويْ ُت ُه َونَفَخْ ُت دفي ده دمن ذر د
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ِ

کتاب و تعلیمات را در اختیار آدم میگذارد و میفرماید ای آدم توبۀ تو قبول است
ولیکن از مسیر این کتاب و تعلیمات میتوانی زندگی کنی و خود را به بهشت موعود
برسانی .اگر آدم به دلیل خلقت کامل دارای علم و دانش هم بود دیگر گول خوردن آدم،
و بعد توبه؛ و بعد از توبه تعلیمات ،مفهوم و معنائی نداشت.
و یا در آیۀ دیگری به پیغمبر اکرم میفرماید« :ما به تو علم و حکمت آموختیم ،تو پیش
از این وحی و تعلیمات نمیدانستی کتاب و ایمان یعنی چه؛ دورانی بر تو گذشته که
عالم و مؤمن نبودی؛ ما به تو علم و ایمان بخشیدیم و به تو علم و دانش آموختیم .»0پس
اگر این پیغمبر یا پیغمبران دیگر به دلیل خلقتِ کامل عالم و کامل هم بودند این همه
تعلیمات از راه وحی و ابتالئات الزم نبود .پس انسان در یک زمانی به ارادۀ خدا خلق
میشود ،خواه خلقتی طبیعی مانند دوران رحم ،و یا غیر طبیعی مانند خلقت آدم و حوّا
و حضرت عیسی .پس از آن که در خلقت کامل و مجهّز شد و حواسّ پنجگانۀ او برای
ارتباط با طبیعت آمادگی پیدا کرد و هم چنین سازمان مغز و فکر او و در انتها سازمان
قلب و نفس او برای تفکّرات و ادراکات آماده شد ،از خطّ برخورد با طبیعت و یا وحی و
تعلیمات در او آگاهی به وجود میآید و این آگاهیها تماما تدریجی و متوّقف بر گذشت
زمان است؛ خواه تعلیمات به ارادۀ خدا باشد یا به ارادۀ خلق خدا .مثال در خلقت ،اول
انسان را برای درک دیدنیها و شنیدنیها آماده میکند و بعد دیدنیها را به او یاد
میدهد؛ زشت و زیبا را به او میفهماند و همین طور سایر مسائل .نمیتوانیم بگوییم که
خدا با آن ارادۀ فعّال و قدرت قاهره چرا در یک ثانیه و یک دقیقه انسان را عالم و کامل
نمیکند تا انسان به محض این که خود را ببیند و بشناسد همه چیز را شناخته باشد و
در آینده محتاج به معلّم و آموزگار نباشد .قدرت خداوند متعال بینهایت بیشتر ازآن
چیزی است که ما فکر میکنیم ولیکن بایستی پیش از تعلیماتِ خدا و یا تعلیماتِ

اب َو ََل ْاَلمي َ ُان َول َ ٰـ دك ْن َج َعلْ َنا ُه ن ًُورا
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انسان ،در شاگرد استعداد و قابلیت به وجود آید تا براساس آن قابلیت ،علم و دانش فرا
گیرد .خداوند تعالی مثال از طریق ذائقه شیرینی و تلخی به ما تزریق کند و بعد از این
تزریقات به ما بگوید این میوه شیرین وآن دیگری تلخ است و یا این یکی زشت است و
آن دیگری زیبا ،و یا چیزهای دیگر .گرچه خدا در قدرت کامل است امّا ما انسانها در
استعداد ناقص هستیم و این استعداد ما از خلقت ما جدا است .بنا به فرمایش موالی
متقّیان امیر مؤمنان (ع) صفحۀ وجود انسان در بدو خلقت سفید است ،که هنوز کلمه ای
و خطی در آن نوشته نشده و یا مانند زمینِ آماده برای کشت و زراعت ،که هنوز بذر و
نهالی در آن کاشته نشده است .منظور از بیان حضرت که دل انسان را به کاغذ سفید و
یا زمین قابل کشت تشبیه میکند این است که میخواهد مرحلۀ خلقت انسان را از
مرحلۀ تعلیم و تربیت جدا کند .لوح دل انسان بینهایت سفید است امّا انسان در این
حال نه سفیدی میفهمد نه سیاهی؛ و یا زمینِ آماده برای کشت نه گیاهی میشناسد و
نه زراعت؛ در این مرحله از خلقت است که بعد ار تکمیل خلقت ،تعلیمات شروع میشود.
آموزگاران چه خدا و چه خلق خدا ،در صفحۀ وجود انسان کلمات را مینگارند و
مینویسند ،که همین کلمات نوشته شده علم و دانش انسان است که بر اساس همان
گفتهها و شنیدهها میفهمد و میداند .خداوند در بعضی آیات از وجود انسان به لوح

تعبیر میکند و از تعلیمات خود به کتابت در آن لوح .میفرماید« :ب َ ْل ه َُو قُ ْرأ ٌن َمجد ي ٌد دِف
لَ ْو ٍح َم ْح ُف ٍ
وظ .»1این یک قرآنی است با عظمت که در لوح دلها ثبت و ضبط میشود؛ و
ورهَا َوت َ ْق َواهَا .»2یعنی قسم به
یا در سورۀ شمس میفرمایدَ « :ون َ ْف ٍس َو َما َسواهَا فَأَلْهَ َمهَا فُ ُج َ
نفس انسانی و کسی که او را تزکیه نمود و بعد از تکمیل خلقت و هندسه ،او را تحت
تعلیمات قرار داد و فجور و تقوا را به او آموخت.
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پس مرحلۀ تعلیمات از خلقت جداست و تعلیمات چه به ارادۀ خدا و چه به ارادۀ خلق
خدا تدریجی انجام میگیرد .مثال معلّم ما خداست که میخواهد الفبا به ما بیاموزد و یا
انسان .خداوند ابتدا که در قلب ما «الف» مینویسد بایستی آن الف را به ما بفهماند .از
نظر این که یک سر تقدیر به دست انسان است خواهی نخواهی انسان خدا را معطّل
میکند .انسان هرکس باشد و هرچه باشد برای فهم هر حرفی و یا کلمه ای مدّت الزم
دارد؛ چند دقیقه و یا چند ساعت طول میکشد که انسان کلمه ای را بیآموزد خواه
آموزگار ،خدا باشد و یا خلق خدا .خدا در کارهای خود کند نیست ولیکن انسانها در
فراگیری کندند که خواهی نخواهی گذشت زمان الزم دارند.
نتیجۀ بحثهای گذشته این است که علم در وجود انسان قابل آفرینش نیست تا همراه
خلقت در انسان به وجود آید بلکه علم ،چه به ارادۀ خدا و چه به ارادۀ خلق خدا از راه
تعلیم است .در تمامی آیات خداوند بحث خلقت انسان را از تربیت او جدا میکند و
تعلیم و تربیت را بعد از تکمیل خلقت شروع میکند .با این حساب بایستی بگوییم که
انسانهائی که کامل به این زندگی دنیا آمدهاند دوران نقص و سپس تکامل خود را پیش
از ورود به این عالم گذرانده و آنچه باید بدانند دانستهاند ،نه این که همراه نطفه و رحم،
همراه ساخت گوشت و استخوان علم و دانش در وجود آنها خلق شود و آنها بعد از
خلقت احتیاج به تعلیم نداشته باشند؛ خواه معلّم خدا باشد و یا بندگان خدا .اخبار خیلی
صریح است که ائمّۀ در عالم ارواح قبل از عالم اجساد کامل شدهاند و یک انسان کامل
متولّد شدهاند نه این که در این عالم خلق شده باشند.
به همین مناسبت میگوییم که انسان تعلیمات الزم دارد و تعلیمات تدریجی پیدا
میشود .در این تعلیمات تدریجی این همه کتاب و دعا و عبارات و کلمات به وجود آمده
است.

و اکنون بر میگردیم به بحث در بارۀ این که از آن روز که در ما خواهشی به وجود آید و
از خدا چیزی بخواهیم ،دنبالۀ این خواهش و تقاضا که به صورت دعاها در اختیار ما قرار
گرفته است اجابت دعا شروع میشود .خواهش و تقاضا و به دنبال آن حرکت در خط
مکتب وظیفۀ انسان است ،و به دنبال این حرکت تعلیمات به وجود میآید و انسانها به
حقایق آفرینش آگاهی پیدا میکنند.

یقش دعا در تعلیمات و معنای ثواب و عقاب
انسان در ارتباط با آفرینش مانند صاحب خانه در ارتباط با خانه و زندگی خود میباشد.
آفرینش ،خانۀ انسان است و انسان صاحب این خانه و آنچه دراین خانه خلق شده یا
خواهد شد .آفرینش از این نظر خلق شده و میشود که مورد نیاز و احتیاج انسان
میباشد .فقط انسان است که به آنچه آفریده شده یا میشود نیازمند است و میتواند از
تمامی اینها استفاده کند .آفرینش و تمامی آنچه در زمین و آسمان خلق شده مورد
احتیاج خدا یا فرشتگان نیست و خدا یا فرشتگان از آن بهرهبرداری نمیکنند .ارادۀ خدا
در نور و ظلمت یکسان است .آنچنان که در روشنائی میبیند و میداند در ظلمت هم
میبیند و میداند ،و آن چنان که در سطح فضا و خالء مطلق آزادی کامل برای آفرینش
دارد در اعماق اجسام و ذّرات هرچند که متراکم و فشرده باشند آزادی کامل دارد ،زیرا
وجود خداوند متعال آنقدر مجّرد و لطیف است که به چیزی بر خورد نمیکند و برای او
تنگی و گشادی ویا موانع دیگر مفهوم ندارد .پس نمیتوانیم بگوییم که خداوند از آنچه
آفریده بهرهبرداری میکند ،مانند ما انسانها که از آنچه میسازیم بهرهبرداری میکنیم.
از این رو میگوییم عالم و تمامی آنچه هست برای انسان خلق شده و فقط انسان است
که میتواند با تصرف در آنچه خدا آفریده ،و با بهره گیری از آنچه که خلق شده فقر و
نیازمندی خود را تبدیل به غنا و به بی نیازی کند .یعنی همه کس و همه چیز را

بشناسد و از آن استفاده کند .پس اگر بخواهیم نیاز انسان را برآورده کنیم تا بعد از رفع
نیاز ،غنای انسان را بشناسیم بایستی بگوییم انسان به آنچه خدا آفریده و یا در آینده
میآفریند و یا میتواند بیآفریند نیازمند است .در صورتی انسان در خود احساس بی
نیازی میکند که بداند به همه کس و همه چیز رسیده و از تمامی هستیها استفاده
میکند .تا زمانی که در انسان خال فکری و علمی وجود داشته باشد یعنی بداند که در
عالم چیزهایی هست که او نمیشناسد و چون نمیشناسد نمیتواند بهرهبرداری کند،
حالت آرامش در انسان پیدا نمیشود و در خود احساس فقر میکند ،و فقر هم آرامش
فکری را بر هم میزند زیرا میداند که هنوز دانستنی زیاد است و میداند که از آنچه
ندانسته نمیتواند بهرهبرداری کند.
در اینجا ما میتوانیم به نقش علم و تعلیمات پی ببریم که علم چگونه حیات بخش
انسان است و انسانِ فاقد علم با مردگان مساوی است .علم عبارت است از پیدایش رابطه
انسان با آنچه که هست؛ مثال انسانی که روی گنج خوابیده و یا کنار چشمه آب حیات
زندگی میکند ولیکن نمیفهمد که اینجا گنج و آنجا چشمۀ آب حیات است ،همین
نادانی باعث میشود که از تشنگی و یا از فقر بمیرد و یا بدتر از مردن .در اینجا
آموزگاری الزم دارد که بین این انسان و گنجها و چشمهها رابطۀ فکری برقرار کند و او
را آگاه کند به آنچه که در عالم هست و خدا برای او خلق کرده است .مشاهده میکنید
که چند کلمه آدرسی که از گنجها و یا چشمۀ آب حیات به انسان دادهاند چه اندازه
مفید و نافع و در عین حال حیات بخش میباشد .دعاهای وارده و یا احکامی که در دین
مقدّس اسالم وضع شده تماماً در واقع آدرسی از آن گنجها و چشمه های آب حیات
است که خداوند به انسانها میآموزد و به او میفهماند که در عالم چه چیزها هست و
چگونه میشود از آنها بهرهبرداری نمود .تعلیمات ،نقش نقشه و آدرس نعمتهای خدا را
ایفا میکند .شما با هر کلمه ای که به کسی میآموزید آدرس نعمتی از نعمتهای خدا
را به او میدهید؛ و یا اگر آفرینش را به صندوقی پر از گوهر و جوهر تشبیه کنیم،

تعلیمات نقش کلید را ایفا میکند .هر علمی در واقع کلیدی است که با آن دری از خیر
و برکت به روی انسان باز میشود .خداوند تعالی علم را به کلید تشبیه میکند؛ آن جا

ب.»1
که میفرمایدَ « :و دع ْندَ ُه َم َفا دت ُح الْغَ ْي د

به دنبال تعلیمات احکام و دستورات پیدا میشود که این احکام و دستورات در واقع
فرمان حرکت به سوی نعمت هائی است که به ما آموختهاند و آدرس آن را به ما دادهاند.
هر حکمی از احکام خدا حرکت خاصّی در انسان به وجود میآورد و هر حرکتی گامی و
قدمی میباشد که انسان را به مقصد که همان وصول به نعمتها باشد نزدیک میکند.
احکام واجب و مستحب همه جا فرمان حرکت بسوی نعمتی از نعمتهای خدا میباشد
که همان نعمت ثواب عمل به آن احکام است و از آن طرف محرّمات و مکروهات هم
فرمانی است که انسان را از حرکت در مسیر ضررها و آفات باز میدارد .هرچیزی و یا هر
عملی به این دلیل حرمت پیدا کرده یا مکروه شناخته شده که انسان را به ضرری یا
آفتی مبتال میکند .در این جا میتوانیم مجموعۀ آنچه را که این پیغمبران و اولیاء خدا
از جانب خدا آوردهاند به سه بخش تقسیم کنیم که حرکت دراین سه بخش دین انسان
را تشکیل میدهد یعنی کسی دین خدا را قبول کرده و در خط دین خدا حرکت نموده
است که در ارتباط با این سه بخش باشد و اگر هیچ رابطه ای با این بخشهای سه گانه
نداشته باشد کافر شناخته شده ،و در این دایره بهشتی و اهل بهشت شناخته میشود.
ابتدا الزم است شرحی دربارۀ ثواب و عقاب ایراد کنیم و به دنبال این شرح حرکت از
مسیر عقاید و احکام ،و در انتها وصول به مقام اخالقی انسانی؛ که در این رابطه دعای
مکارم االخالق قابل توجیه و تفسیر میباشد.
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هدف ما از این که پیش از اشتغال به شرح اصول و احکام و اخالق ثواب و عقاب را مطرح
میکنیم این است که بدانیم اصول عقاید و احکام و اخالق راه حرکت به سوی ثواب و
عقاب است و به همان کیفیّت که در مسافرتهای عادّی تا وارد نشویم و حرکت نکنیم
به مقصد نمیرسیم در سفرهای تکاملی و مسافرتهای دینی هم تا راه را نشناسیم و
حرکت نکنیم به مقصد نخواهیم رسید ،و این نرسیدن به معنای نشدن است نه این که
ندادن و نرساندن باشد .منظور از نشدن این است که بدون حرکت ،وصول به مقصد
ممتنع است؛ یعنی وصول به مقصد بدون حرکت ،نه به ارادۀ خدا ممکن است و نه به
ارادۀ انسان ،و البتّه چیزی که به ارادۀ خدا غیر ممکن میباشد به ارادۀ انسان حتما
غیرممکن خواهد بود .یعنی اگر انسانها در این خط حرکت نکنند به ارادۀ خدا هم
امکان رسیدن به نعمتها و بهرهبرداری از آنها وجود ندارد.
بحث ثواب و عقاب در این جا به این کیفیّت مطرح میشود که ثواب و عقاب نتیجۀ
اعمال خیر و شرّ است .نتیجۀ اعمال هم در واقع مقصد اعمال شناخته میشود یعنی اگر
عمل را به حرکت تشبیه کنیم ،نتیجۀ عمل مقصد است .مثال شما درخت کاری و یا
زراعت کاری میکنید؛ همین نهال کاری و تخم افشانی عمل شما میباشد .آنچه از این
نهالها و تخمها که در آینده به دست میآید مقصد است که نتیجه هم میباشد.
درختها حرکات تکاملی دارند ،رشد میکنند تا خود را به میوه برسانند .همچنین
زراعتها ،تا خود را به حبّهها و دانهها برسانند .انسان یک شجره است .آخرین محصول
این شجره دو نوع زندگی است که به نام بهشت و جهنم شناخته شده است .بهشت آن
زندگی است که از شجره وجود انسان در مسیر کار و فعالیت پیدا میشود .انسان ،خود
بهشت میشود و خود بهشت میسازد و عاقبت از نظر فکری و علمی و اخالقی در وضعی
قرار میگیرد که خود بهشت است و هرجا میرود بهشت ساز است ،و ازاین نظرکه خود
بهشت است ،به هرجا برود آنجا بهشت او است .یعنی چنین انسانی اگر در اعماق جهنّم
گردش کند باز هم جهنّم را نمیفهمد و احساس نمیکند بلکه در آن جا بهشت است؛

مانند ابراهیم

(ع)

در آتش نمرود .باالخره بهشت و زندگی بهشتی ثمره ای است که از

وجود انسان در خط تکامل پیدا میشود .از همان راهی که دانه گندم جوانه میزند و
خود را به خوشه و حبّه میرساند و یا درختها میرویند و خود را به میوهها و ثمرات
میرسانند ،انسانها هم بایستی برویند تا خود را به بهشت وجود خود برسانند؛ که آن
زندگی بهشتی بالقّوه در خلقت انسان هست ،آن چنان که میوهها بالقّوه در نهاد شجره
وجود دارند ،که این موجود بالقّوه در مسیر حرکت و کار و فعالیت به فعلیّت میرسد .به
ناگاه انسان میبیند که خود او بهشت است و در وضع بهشتی قرار گرفته ،صاحب اراده و
قدرتی شده است حاکم بر طبیعت و کائنات .پس در این جا میگوییم ثواب اعمال که
همان بهشت باشد نتیجه عمل و حرکت انسان است .منظور از بهشتِ وجود انسان در
این جا پیدایش نیرو و استعدادی است که با آن میتواند زندگی بهشتی به وجود آورد،
مانند اعجاز پیغمبران و امامها که آنها هرجا بروند همه چیز به ارادۀ کن فیکونی در
اختیار آنها است .در میان آتشهای نمرود شربتهای سرد و آماده در اختیار دارند.
بهشتیها این چنین اند .هر جا بروند ،هرچه بخواهند در اختیار آنها هست.
کسانی که ثواب عمل را از نوع مزد عمل دانسته و چنین فکر کردهاند که انسان کاری
میکند و خدا مزدی میدهد به اشتباه رفتهاند .ثواب و عقاب به این کیفیّت ،زندگی
دینی را به صورت کارگاه جلوه میدهد که در انتها از صاحب کار مزدی به انسان
میرسد ،و اگر نرسد یا نرسانند کار انسان هدر شده است؛ بلکه بهشت و زندگی بهشتی
نتیجه کار است نه مزد کار .نتیجۀ کار ازشجره ای که متوّقف شده باشد یا به قهقراء رفته
باشد قابل ظهور نیست؛ و از آن طرف ،زندگی جهنمی هم یک سلسله نتایجی است که
از سیر قهقرائی و فعالیّت در مسیر غلط به وجود میآید .جهنّم نیز از نوع نتیجۀ حرکت و
ثمره درخت جهل است نه این که از نوع کیفر و مجازات باشد؛ مانند زندان و یا اعدام
برای مجرم نیست .زندان و اعدام کیفر جرم است و نتیجه آن نیست؛ لذا بین جرم و
کیفر آن گاهی فاصله پیدا میشود؛ یعنی جرم واقع میشود ،کیفر آن ظاهر نمیگردد.

جهنّم ،آخرین نتیجه از حرکات کفری و قهقرائی انسانهای منحرف است که وصول به
آن صد در صد قطعی و قهری میباشد .یعنی به اراده خدا نیست که خدا صرف نظر کند
بلکه نتیجه حرکت و عمل کفر آمیز است ،که اگر کفار هم در خط کفر خود متوقف
شوند و یا به خط ایمان برگردند پیدایش جهنم محال و ممتنع میشود .دراین جا
میتوانیم قضاوت کنیم که حرکت و عمل یک ضرورت زندگی است که بدون آن ،وصول
به نتیجه ممتنع میباشد .پس همانطور که در بحث پیدایش علم و تکامل گفته شد ،که
تکامل نتیجه حرکت است نه اهدائی از جانب خدا ،بهشت هم به همین کیفیّت نتیجه
حرکت میباشد نه اعطائی و نه هم اهدائی از جانب خدا.
ممکن است دراین رابطه چنین سئوالی مطرح شود که اگر ثواب و عقاب نتیجۀ عمل
میباشد نه بخشش به ارادۀ خدا و با کیفری به ارادۀ خدا ،و از طرفی ظهور نتیجۀ عمل از
عمل قهری و طبیعی میباشد ،با این حساب مسائلی مانند عفو از گناه و قبول توبه به
ارادۀ خداوند متعال ،و این که بسیاری از جهنّمیان مشمول عفو شده و داخل بهشت
میشوند و یا بسیاری از کسانی که درخط بهشت هستند عاقبت محکوم به عذاب جهنّم
میشوند؛ و همچنین آیات و روایاتی که در آن ،خداوند متعال مستقیما پیدایش بهشت و
جهنّم را منوط و مربوط به ارادۀ خود دانسته و فرموده است :من بهشتیها را داخل
بهشت میکنم و جهنّمیها را داخل جهنّم ،و من هستم که لطف خود را به عدّه ای از
بندگانم میرسانم و عدّه ای دیگر را از لطف و عنایت خود محروم میکنم؛ اگر پیدایش
بهشت و جهنّم نتیجۀ عمل انسان است و نتایج عمل هم صد در صد قهری است تمامی
مسائل باال غلط خواهد بود!؟ زیرا همه جا بهشت و جهنّم به این کیفیّت مطرح میشود
که عمل بد و خوب به دست انسان ،و بهشت و جهنّم به ارادۀ خداوند متعال است.
خداوند بعضی جهنّمیها را مشمول عفو قرار داده به بهشت میبرد و بالعکس بهشتیها
را به جهنّم .از این آیات و روایات کامال استفاده میشود که پیدایش بهشت و جهنّم به

ارادۀ خدا میباشد ،هر چند که اعمال انسانها منشأ حاکمیت و محکومیت آنها
میگردد؟
در جواب سئواالت باال میگوییم که البتّه بهشت و جهنّم نتیجۀ عمل است و نتیجۀ عمل
هم قهری و طبیعی میباشد .اگر انسان در خط جهنّم حرکت کند امکان ورود او به
بهشت نخواهد بود ،یعنی ورودش به جهنّم صد در صد قطعی و قهری میباشد .از آن
طرف اگر در خط بهشت حرکت کند امکان ورود او به جهنّم نیست و ورود او به بهشت
صد در صد قهری و قطعی میباشد .دخالت ارادۀ خدا در مسائل ثواب و عقاب به این
کیفیّت نیست که خداوند برای بدکاران جهنّم بسازد و بدکاران را به جهنّم بیاندازد و از
آن طرف برای نیکوکاران بهشتی بسازد و نیکوکاران را به بهشت ببرد ،بلکه هر دو زندگی
صد در صد قهری و طبیعی بوده و حتما در مسیر عمل بد و خوب ظاهر خواهد شد.
نهایت ،نقش خدا و ارادۀ او تربیت انسان و تربیت عمل انسان است تا روزی که به ثمر
برسد.
اعمال بد و خوب هریک در دو جا اثر مستقیم دارد یعنی اثر قهری و طبیعی .اول اینکه
عمل بد ویا عمل خوب سازندۀ انسان است .انسان همه جا در قالب عمل جلوه میکند.
جنایتکاران پیش از اقدام به جنایت یک چنین روحیۀ تجاوزگری نداشته بلکه بر اساس
فطرت انسانی خود از ظلم و جنایت وحشت داشتهاند ،ولیکن درابتدای زندگی روی بی
احتیاطی و بی اعتنائی وارد خط ظلم و جنایت شدهاند .ابتدا همکاری با ظالم و بعد اقدام
به ظلم؛ و ابتدا ظلمهای کوچک و بعد ظلمهای بزرگتر .به همین کیفیت هر گناهی و
هر خطائی که از آنها سر زده است همان گناه و خطا یک روحیۀ خطا کاری برای آنها
ساخته و برای گناه بزرگتر آنها را آماده کرده است؛ و باز گناهان بعد به همین کیفیت
روحیۀ آنها را شرور و متجاوز بار آورده تا عاقبت یک چنان انسانی شدهاند که بجز گناه
و جنایت چیزی ازآنها سر نمیزند و چیزی به جز گناه و جنایت نمیخواهند؛ به
اصطالح ،آنها در گناه و جنایت حرفه ای شدهاند و آن قدر روحیۀ آنها تاریک شده و از

عقل و درایت دور شدهاند که هرگز به حقیقت فکر نمیکنند و احتمال هم نمیدهند که

حقیقتی و خدائی و آخرتی باشد .در این رابطه خداوند میفرمایدُُ « :ث ََك َن عَا دق َب َة داذل َين
ون .»1یعنی عاقبت کار کسانی که
السو َأ ٰى َأ ْن َكذبُوا بدأ َاي دت اللـ ده َو ََكنُوا د َِبا ي َْس تَهْ دزئُ َ
َأ َسا ُءوا ذ
به بد کاری مشغول شدهاند و تکرار کردهاند چنان میشود که منکر آیات خدا شده و آن
را مسخره میکنند؛ و درآیات دیگر میفرماید آنها منحرف و گمراهند ولیکن فکرشان
آن قدر عوضی میبیند و درک میکند که خود را بهترین انسانها و اعمال خود را
بهترین اعمال میدانند.
دربارۀ خاصیت گناه و تأثیری که در فکر و جان گناه کار ایجاد میکند امام

علیه السّالم

میفرمایند :قلب هر انسانی در فطرت و آفرینش سفید و نورانی است .پس از آن که
مرتکب گناه شود همان گناه یک نقطۀ سیاه در قلب ایجاد میکند ،که اگر اصرار کند
سیاهی بیشتر و بیشتر میشود تا تمامی قلب او را فرا میگیرد .دراین صورت از صاحب
چنین قلبی نمیتوان خیری انتظار داشت .او جرثومۀ شرّ و فساد است و جز فساد چیزی
از او سر نمیزند .پس با تجربیاتی که روی جنایت کاران حرفه ای شده است و گزارشاتی
که از قرآن و احادیث دریافت میکنیم این حقیقت کامال روشن است که اعمال بد انسان
تأثیر قهری در تغییر جان و روان او دارد .به همان کیفیّت که غذاهای سمّی مزاج سالم
را مسموم میکند گناه و معصیت هم روح سالم را مریض میکند.
در این رابطه عفو الهی به این کیفیّت مطرح میشود که این انسان منحرف باید بر
انحراف و جنایت خود آگاهی پیدا کند ،مرضهای روانی خود را که از گناه و معصیت
پیدا شده درک کند ،و از طرفی بداند که یگانه دکتر معالج این مرضها فقط خداوند
متعال است؛ مانند مریضی که به دکتر پناهنده میشود به خدا پناهنده شود و معالجۀ
مرض را از خدا بخواهد .به این کیفیّت عفو الهی شامل حال انسان میشود زیرا اگر تا
1
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امروز در خط گناه بوده پیش از وصول به هالکت حتمی از خط گناه بسوی خدا برگشته
و به طبیب معالج پناهنده شده است .در این جا عفو الهی شامل حال او میشود ،که در
آیات قرآن از این گناه زدائی تعبیر به کفّاره و تکفیر شده است ،که در بعضی آیات

خداوند میفرماید« :يُ َك دِّف ْر ع ُ ْ
َنُك

َس ديِّئَا دت ُ ْ
ُك »1و امثال آنها .پس از گناه زدائی که در اثر آن

آثار گناه و تاریکیهای قلب از بین میرود ،روشنائی به وجود میآید ،و قهرا بر اساس
تغییر روحیه تغییر ذات هم حاصل میگردد .پس عفو خدا در صورتی شامل حال کافر و
گناه کار میشود که از خطّ کفر و گناه برگردد که از این برگشت و پناهندگی به خدا
تعبیر به توبه شده است.
بنابراین میگوییم کفر و گناه سازندۀ انسان است یعنی انسان سالم را کافر میکند و روح
سالم او را تبدیل به روح جنایت میکند و اگر این خط را ادامه دهد هالکت او صد در
صد قهری و قطعی است و امکان نجات از جهنّم برای او فراهم نیست؛ و از آن طرف
اعمال صالح هم سازندۀ انسان است ،او را میسازد و میپروراند و رشد میدهد .مثال نماز
بین انسان و خدا رشد و آشنائی به وجود میآورد و این انس و آشنائی را تقویت میکند
و پرورش میدهد تا جائی که بین انسان و خدا دوستی و یگانگی پیدا میشود که اثر
قهری ارتباط انسان به خداوند متعال است .به همین کیفیّت ارتباط بین دو نفر انسان
هم منشاء انس و آشنائی میشود و این ارتباط هرچه بیشتر باشد انس وآشنائی شدیدتر
میشود تا جائی که بین آن دو یگانگی به وجود میآید .همین طور زکات ،عالئق مادّی
انسان را میکاهد و با این کاهش ،انس و آشنائی را تقویت میکند و پرورش میدهد .به
همین کیفیّت ارتباط بین دو نفر انسان هم منشاء انس و آشنائی میشود که از این
ارتباط تعبیر به تزکیه میشود؛ و اما بر اثر کاهش همین عالقهها قهرا عشق و عالقۀ به
خدا و انسانها جایگزین عالقۀ به مادیات میشود .به همین کیفیّت اعمال خیر در ارتباط
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با خدا انسان را میسازد و میپروراند و در انتها مؤمن و کافر از نظر روانی با یکدیگر
تفاوت پیدا میکنند؛ کافر دارای قلبی سیاه شده مبتال به تاریکیها ،و مؤمن دارای قلبی
روشن و نورانی .این روشنائی و ظلمانیت خاصیت مستقیم اعمال است.
در این جا تفاوت بین نتایج اعمال کافر و مؤمن به این کیفیّت است که مؤمن در ارتباط
با خدا مانند بذر و نهالی است که در زمین کاشته شده و به خدا سپرده شده است .یعنی
خداوند شجرۀ وجود مؤمن را میپروراند ،نقائض وجودی او را بر طرف میکند ،او را
تعلیم میدهد و تربیت میکند تا عاقبت علم و دانش و فن هنر خود را به این انسان
میآموزد؛ همچون شاگردی که علم و دانش استاد را فرا میگیرد و به مقام استاد
میرسد .انسان مؤمن در خط ایمان و تقوا و در شعاع تعلیمات الهی علم و دانش خدا را
فرا میگیرد و همۀ این تعلیمات و فراگیریها خاصیت مستقیم ایمان و عمل صالح
میباشد ولیکن کافر از همۀ اینها محروم است زیرا خط کفر زمین زراعتی خداوند
متعال نیست .یعنی دل کافر از اختیار خدا و از شعاع ارادۀ خدا بیرون است و امکان رشد
آن فراهم نیست .پس قهرا قلب کافر سیاه و تاریک میشود و در همان تاریکی برای خود
جهنّم میسازد و خود را در آن جهنّم قرار میدهد .دراین رابطه میگوییم خداوند مؤمن
را میپروراند تا او را به ثمر برساند و آخرین ثمره زندگی بهشت است ولیکن کافر را رها
میکند زیرا کافر از دایرۀ اطاعت خارج شده و خدا کسی را مجبور به اطاعت نمیکند.
قهرا در آن رهائی و واگذاری به نتایج کفر و گناه مبتال شده ،عاقبت خود را هالک
میکند.
نتیجۀ بحث روشن است که ثواب و عقاب نتیجۀ قهری و نتایج مستقیم اعمال خیر و شر
میباشد.

در این رابطه باز هم الزم است یادآوری که پیدایش این نتایج در ارتباط با انسان مؤمن و
کافر تدریجی پیدا میشود .ظهور این نتایج آنی و به ارادۀ خدا ممکن نیست چرا که این
نتایج از نوع تربیت است نه از نوع خلقت.
پیش از این در بحث پیدایش علم و حکمت گفته شد که آنچه از نوع تعلیم و تربیت
است بین انسان و خدا تدریجی پیدا میشود و به طور آنی و ناگهانی قابل ظهور نیست و
آنچه از نوع خلقت و آفرینش است به طور آنی و ناگهانی قابل ظهور میباشد .مثال اگر
خدا بخواهد برای انسان میوه ای بسازد و یا بچه ای برای او خلق کند این آفرینش برای
خدا در یک ثانیه و یک سال و کمتر و زیاد تر قابل ظهور میباشد ولیکن اگر خدا بخواهد
میوه ای را به انسان بدهد و به او بفهماند که این هدیۀ خدا و رزق خداست که به تو
میرسد این تفهیم به طور آنی و ناگهانی ممکن نیست بلکه در طول زمان واقع میشود،
به اندازه ای که فکر انسان بفهمد هدیۀ خداست و برای قبول آن آمادگی پیدا کند .قهرا
این آمادگی الاقل از یک دقیقه تا ساعتها طول میکشد .این طول مدّت مربوط به
ناتوانی خدا نیست بلکه مربوط به آمادگی انسان است زیرا خدا و یا مأموران خدا بایستی
خدا و هدیۀ خدا را به او بفهمانند و بعد از این تعلیمات او را برای قبول هدیه آماده
کنند.
در این رابطه بد نیست حدیثی را ایراد کنیم که مربوط به موت مؤمن است .حدیث این
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روح کنم ولیکن او دوست دارد که در زندگی دنیا بماند .در این حدیث مشاهده میکنیم
که نسبت تردّد به خدا داده شده است و این تردّد با وضعیت ذاتی خدا نامناسب است
زیرا تردّد یا از جهل پیدا میشود ،که شخصی صد در صد یقین به صحّت عمل خود
ندارد و یا از منشأ ضعف پیدا میشود؛ یقین به صحّت عمل دارد ولیکن تا کسب قدرت
به تأخیر میافتد؛ و این هر دو ضعف و جهل دربارۀ خدا محال است زیرا او صد در صد
عالم و قادر است .با این صد در صد علم و قدرت دلیل تردّد خدا چیست؟ دلیلش این
است که میخواهد به انسان بفهماند که تو را میخواهم به بهشت ببرم و بعد از فهماندن،
او را راضی کند که به بهشت برود .این فهماندن و راضی کردن قدری طول میکشد .پس
تردّد خدا در قبض روح از طریق تربیت مؤمن و آمادگی او پیدا میشود نه این که مربوط
به جهل یا ضعف خدا باشد.
به همین کیفیّت درتمامی مسائل .خدا آنجا که میخواهد انسان را مشمول عفو و غفران
خود قرار دهد و مراتب فکری و روحی او را باال ببرد همه این مسائل از نوع تعلیم و
تربیت است نه از نوع خلقت و آفرینش .پس بایستی انسان گناه کار به گناه خود واقف
شود و این واقف شدن مدّتی طول میکشد .بعد از واقف شدن طبیب معالج گناه را
بشناسد؛ این شناسائی هم مدّتی طول میکشد و بعد از شناسائی ،به خدا پناهنده شود و
قبولی توبه خود را از خدا در خواست کند .این پناهندگی هم مدّتی طول میکشد ولیکن
بعد از آن که شرایط قبولی توبه و شناخت گناه فراهم شد قبولی خدا صد در صد قطعی
و آنی میباشد .بنابراین پیدایش عفو و غفران که از مسائل تعلیم و تربیت است ،تا وقتی
انسان از خط تربیت آمادۀ عفو و غفران شود مدّتی طول میکشد .قهرا پیدایش عفو و
غفران هم تدریجی واقع میشود و چاره ای غیر از این نیست .مانند همان حدیث در
قبض روح بندۀ مؤمن ،که تردّد خدا مربوط به مدت زمانی است که مؤمن بفهمد مرگ
برای او رحمت است و آن رحمت را انتخاب کند.

و باز برای تکمیل این حدیث بد نیست که برای تفکیک عفو و غفران از یکدیگر مطالبی
عنوان شود که فرق بین این دو با یکدیگر چیست.

معایی عفو و غفران
کلمات(:عفو و غفران) در آیات قرآن و زبان احادیث خیلی زیاد تکرار شده است .گاهی

انسان از خدا طلب عفو میکند و جمالتَ « :واع ُْف
َفور ال ِّ َرحِي».
مغفرت« :فَاغ دفر لَنا دان َک َا َ
نت الغ ُ

عَنا »1به کار میبرد و گاهی طلب

و کلمات منفی در مقابل این دو کلمۀ مثبت( ،عصیان و ذنب) است .همه جا تقاضای عفو
در مقابل عصیان واقع میشود و تقاضای غفران در برابر ذنب .لغات عفو و غفران در برابر
یکدیگر دو مفهوم متباین است .عفو به معنای محو اثر است؛ چنان که شاعر در این

رابطه میگوید« :خطٌ َاو طريقٌ تعفو ُه

ا ََلعاصري» .اعاصیر جمع اعصار ،به معنای گردباد

است؛ گردبادهائی که در بیابان پیدا میشود و آثار قدم یا راهها را محو میکند .شاعر
عرب از این محو اثر تعبیر به (عفو) کرده است؛ و اما کلمه غفران ،با توجه به این که
کالهخود را (مِغفَر) نامیدهاند ،میشود گفت به معنای پیدایش نیروی مقاومت است ،که
میتوانیم از آن به پوششهای تکاملی تعبیر کنیم .کالهخود را به این دلیل مِغفر
میگویند که مقاومت به وجود میآورد و سر را حفظ میکند .از کثرت جمعیت هم به
(جَمٌّ غَفیر) تعبیر میکنند .غَفیر به معنای این است که کثرت جمعیت منشاء مقاومت
است؛ و از آن طرف عفو در برابر عصیان ،و غفران در برابر ذنوب قرار میگیرد ،و این دو
کلمه در ارتباط با وضعیت وجودی انسان دو مفهوم مختلف دارد که میتوانیم از آن به
قصور و تقصیر تعبیر کنیم .قصور انسان منشاء ذنب انسان میشود و تقصیر انسان منشاء
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عصیان .مقصر به کسی میگویند که میتواند فعل حرامی را ترک کند و نمیکند ،یا فعل
واجبی را به جا آورد و به جا نمیآورد .از این فعل گناه و ترک واجب تعبیر به عصیان
میشود و این عصیان در روحیه انسان اثری باقی میگذارد که در واقع آن اثر ،یک مرض
روحی به حساب میآید .امام باقر

علیه السّالم

از این مرض روحی تعبیر به یک نقطه سیاه

میکند میفرماید :معصیت منشاء بروز یک نقطه سیاه و به تعبیر امام

(ع)

(نکتۀ سَوداء)

میشود که انسان را از خدا دور میکند .این نقطه سیاه قابل رفع نیست مگر با توبه .توبۀ
انسان که قبول میشود خداوند آن سیاهی دل را محو میکند و از این محو اثر تعبیر به
عفو میشود.
گاهی هم منشاء بروز گناه چه فعل حرام باشد و چه ترک واجب ،قصور انسان است نه
تقصیر .قصور یعنی کمی عقل و کمی استعداد .کسی عقل و ایمان قوی نداشته است تا
در برابر گناه مقاومت کند و یا فعل واجب را بجا آورد .جاهل قاصر را (مستضعف) هم
میگویند؛ یعنی صاحب ضعف عقل و یا ضعف استعداد .ندانسته است که گناه است و
مرتکب شده و یا در برابر نمایش گناه مقاومت خود را از دست داده است .یک چنین
گناهی از منشاء نقص عقل یا استعداد پیدا میشود و از این ضعف عقل یا استعداد تعبیر
به ذنب شده است .ذَنب و ذَنَب رابطۀ معنائی دارند .دُم حیوان را (ذَنب) میگویند و
همچنین دلو میان چاه را هم (ذَنوب) مینامند .با توجه به این حقیقت که در وجود
انسان دو اقتضا ،که اقتضای عقل و ایمان و اقتضای جهل و شهوت است فعالیت میکنند
میتوانیم یکی از این دو اقتضا را به جای سَر بشناسیم و اقتضای دیگر را به جای دُم.
انسان گاهی به اقتضای عقل و انسانیت کار میکند که از این اقتضا اطاعت و کمال پیدا
میشود ،و گاهی به اقتضای حیوانیت ،که از این اقتضاء گناه و معصیت پیدا میشود .اگر
انسان بخواهد در وضعی قرار بگیرد که قصور و تقصیر از او برداشته شود به دو چیز
احتیاج دارد که این هر دو فقط به اراده خدا پیدا میشود .اول ،رفع آثار گناه و معالجه
امراض روحی .دوم ،پیدایش قدرت و استعداد عقلی و ایمانی ،تا در برابر حوادث بتواند

مقاومت کند .کودکان از آثار گناه معافند .یعنی در قلب آنها سیاهی و امراض روحی
وجود ندارد ولیکن نیازمند به عقل و استعداد میباشند؛ که خداوند نیروی ایمان آنها را
باال ببرد و قدرت مقاومت آنها را در برابر حوادث زیاد کند .از این ازدیاد نیرو تعبیر به
مغفرت و غفران میشود .همانطور که مِغفر (کالهخود) مقاومت انسان را زیاد میکند
غفران هم از پیدایش عقل و ایمان در وجود انسان حاصل میشود و مقاومت انسان را در
برابر عرضه گناه و معصیت و یا حرکت در خط اطاعت زیاد میکند .کسانی که مرتکب
گناه و معصیت نشده اند احتیاج به غفران داشته؛ یعنی خدا نیروی آنها را اضافه کند و
نقایص وجود آنها را برطرف نماید تا بتوانند خدا را اطاعت کنند؛ و کسانی که مرتکب
گناه شدهاند به عفو و غفران نیازمندند .عفو الهی آثار گناه را از بین میبرد که از آن
تعبیر به (تکفیر سیئات) میشود و غفران الهی قدرت عقل و مقاومت را باال میبرد؛ مانند
سرباز که در جبهه جنگ روحیه پیدا میکند و مشتاقانه به میدان جنگ میرود.
پیغمبران دائم در حال استغفار هستند و از خدا میخواهند که نیروی علم و ایمان آنها
را باال ببرد .یگانه عاملی که این دو حالت را در انسان به وجود میآورد و انسان را
مستحق عفو و مغفرت میکند همین دعاها و نیایشها میباشد که انسان را آماده برای
پذیرش عفو و غفران الهی میکند.

ت امل ایسان در مسیر دعا
به دنبال بحث ثواب و عقاب و عفو و غفران ،بحث حرکت و تکامل انسان از طریق دعاها
و نمازها شروع میشود .انسان در خط تکامل درست یک مسافر است .همان طور که
برای مسافر سه اصل رعایت میشود تا سفر او به انتها برسد؛ اصل تصوّر مقصد ،اصل راهِ
حرکت ،و اصل نیرو و بودجۀ مسافرت ،که این سه اصل وقتی در ارتباط با یکدیگر قرار
میگیرند مسافرت و حرکت پیدا شده و در انتها انسان به مقصد خود میرسد ،سفرهای
تکاملی هم به همین کیفیّت است.

ابتدا تصور مقصد ،که میگوئیم « :داَنِّ د َِّّلل َو داَنِّ دالَي ده

رد
اجعون» .ما برای خدا هستیم و الزم

است که به سوی خدا برویم یعنی خدا مقصد ما و هدف ما است و بایستی خود را به خدا
برسانیم و در اختیار او قرار گیریم؛ که از این حالت تعبیر به لقاء اهلل میشود .یکی از
اسماء قیامت هم «يوم لقاء هللا» است یعنی روزی که انسانِ خداجو خدای خود را یافته و
در اختیار او قرار گرفته است .خدا مقصد خلقت و مقصد حرکت میباشد .تمامی آفرینش
به همین منظور ایجاد شده است که انسان را به مقصد الهی خود برساند و بین انسان و
خدای انسان ارتباط به وجود آید.
و امّا راه به سوی این مقصد همین دین خداست که به وسیلۀ انبیاء و اولیاء ترسیم شده
و نقشۀ آن را به ما دادهاند .برای حرکت در این راه به سوی مقصد واجبات و مستحبّات
به وجود آمده ،تا وقتی که آن حالت لقاءالهی برای انسان حاصل گردد .محرّمات دین
همان خطوطی است که انسان را از صراط مستقیم منحرف میکند و به کفر و ضاللت
میکشاند و یا این که انسان را متوقف مینماید.
در این میانه ،دعاها به عنوان بودجۀ مسافرت برای انسان دو نقش اساسی دارند که
تکامل و وصول به مقصد منهای این دو نقش قابل تصور نیست.

نقش اوّل ،آگاهی و آشنائی به آنچه خدا برای ما تهیه دیده است و ما به آنها نیازمند
هستیم.

یقش دوّم ،تقویت رو یۀ رکت
این را میدانیم که بزرگترین عامل فقر جهل انسان است .انسان جاهل فقیرترین فقرا
میباشد .جاهل نمیداند که چه چیز برای او خلق شده و به چه چیز نیازمند است و روی
جهل و نادانی در فقر مطلق باقی میماند .زیرا باالتر از گنجها و ثروتها علم به آن
گنجها و ثروتها میباشد .ابتدا گنج نامهها را میخوانند و میدانند و به دنبال آن به
سوی گنجها حرکت میکنند .نقش ابتدائی دعاها نمایش دادن گنجها و ذخیره هائی
است که خداوند در طبیعت و یا وجود خود ما برای ما مقدر کرده است و ما از آنها بی

خبر هستیم .موال امیرالمؤمنین (ع) در وصف انسان میفرمایدَ « :دواکُ َک َ
فيک و ما تَش ُع ُر
1
و داکُ َک دم َ
َبّص » یعنی ای انسان تمامی دواهای تو که میتواند مرض جهل و
نک و ما ت ُ ُ
فقر را معالجه کند در وجود خودت میباشد و تمامی مرضها نیز از وجود خودت پیدا
میشود .دعاها کتابها و عبارت هائی است که همین دواها و مرضها را به ما نشان
میدهد ،به اضافۀ آنچه خداوند در آیندهها و در عالم طبیعت برای ما ذخیره کرده است.
نقش دوّم دعاها پیدایش نیرو و مقاومت برای حرکت است که از این نیروها تعبیر به
توفیق میشود .مثال انسان از روی دعاها میفهمد که فضای وسیعی به نام آسمان هست
و اگر به این گردشگاه برود بهرهبرداریهای او چندین برابر میشود ولیکن برای پرواز
نیرو و قدرت الزم دارد .به وسیلۀ همین دعاها از جانب خداوند متعال در انسان نیرو و
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قدرت به وجود میآید که میتواند به آسمانها یا به سوی هرچیزی که دانسته و فهمیده
سفر کند .دعاها انسان را در ارتباط با خداوند متعال که مبداء و منبع تمامی نیروها و
قدرتها میباشد قرار میدهد .ضمن دعا و نیایش ،خداوند به انسان قدرت میدهد .در
اثر این قدرتها که از آن تعبیر به غفران شده است و بحث آن گذشت ،روحیۀ انسان باال
میرود .درک و شعور او خیلی زیاد میشود و باالخره چنان میشود که خدا میداند؛ که
نمونه های آن در زندگی پیغمبران مشاهده شده است .پیغمبران بر انجام همان کارهائی
قادر و توانا بودهاند که خدا قادر و توانا بوده است .احیای مردگان و شفای مرضها و سفر
به آسمانها نمونه هائی از موفقیت پیغمبران است .به همین مناسبت در وصف صالۀ

گفتهاندَ « :ا َلصلو ُة دمعر ُاج املُؤ دمن

1

» یعنی نماز نردبان ترقّی و تکامل است .صالۀ در لغت به

معنای دعا است؛ و همین نمازی که ما میخوانیم سراسر آن خواهش و نیایش است .از
همان ابتدای ورود به نماز بعد از مختصری حمد و تمجید خدا وارد نیایش و خواهش
میشویم که ضمن هر جمله ای موفقیتی از خدا میخواهیم .در بیان اهمّیت و عظمت

دعا خداوند میفرماید« :قُ ْل ما ي َ ْع َب ُؤا دب ُ ُْك َر د ِِّب

ل َ ْو َل دُعا ُؤ ُ ْك »4یعنی اگر شما از خدا خواهش

نداشته باشید خداوند هم به شما اعتنائی نمیکند و برای شما ارج و ارزشی قائل
نمیشود .دعا به معنای خواستن و خواهش کردنِ سرمایه هائی است از خداوند متعال،
که در صورت اجابت ،نیاز وجودی انسان بر طرف میشود و حالت غنا و استغناء حاصل
میگردد.
با این حساب میتوانیم بگوییم دعاها از یک طرف برنامهها و بودجه های فرهنگی مکتب
است و از طرف دیگر ،منبع نیروها و قدرت هائی است که با کسب آنها انسان نیرومند و
مقاوم میشود و میتواند به حیات و حرکت خود ادامه دهد.
1
2

اصول کافى-ترجمه کمرهاى ،ج ،9ص931 :
بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،11ص13 :

رابطۀ علم و دعا
در این جا الزم است رابطۀ بین دعاها و علم را مطرح کنیم .آیا این دو موضوع دو موضوع
جداگانه هستند؟ طوری که اگر انسان از خط دعاها موفق شود از علم محروم میگردد و
یا اگر به خط علم و دانش برود از دعاها و نتایج آن محروم میگردد؟ و یا این که این دو
قابل ادغام در یکدیگر هستند به کیفیّتی که از خط دعاها علم حاصل گردد و از خط علم
و دانش موفقیتهای دعائی و نیایشی به دست آید؟
ابتدا در تعریف علم و دعا الزم است بگوییم که دعا آن حالت ارتباط و خواهش بین
انسان و خدا میباشد که انسان در آن روابط فقط نقش یک گیرنده را پیدا میکند و خدا
نقش فرستنده .یعنی انسانی که در خظ دعا و نیایش است همه چیز را نقد به نقد و
آسان میخواهد .او فقط به خدای خود میگوید :بده! و اجابت دعا هم به این معنا که:
بگیر آنچه میخواهی! مانند رابطه ای که کودکان با پدر و مادر خود دارند .هرگز در
خط این معنا نیستند که آنچه به آن نیاز دارند از کجا و به چه کیفیّت حاصل میشود،
فقط آنچه میخواهند نقد به نقد از پدر و مادر خود میخواهند .قهرا یک چنین حالتی
با علم و دانش و احساس مسئولیت سازگار نیست .انسان خدای خود را غنی و توانا
میداند و میتواند از قدرت او استفاده کند؛ و امّا علم به معنای این است که انسان خود
را در ارتباط با طبیعت و آنچه خدا ساخته و خلق کرده است قرار دهد و از تمامی
موجودیها ی طبیعت استفاده کند .ببیند در صحراها چه چیز خلق شده و راه استفاده از
آنها چگونه است و یا در دریاها و سایر منابع طبیعت .کسانی که به جهان علم و دانش
سفر میکنند همان کسانی هستند که مستقیما در ارتباط با طبیعت و پدیده های
طبیعی آن هستند .آنها از این همه قانون و قاعدهها و فنّ و فرمولها درساخت زندگی
خود بهرهبرداری میکنند و تا اندازه ای میتوانند مشکالت خود را حل کنند .مسافران به

جهان طبیعت ،با کشف قاعده های طبیعی و ساخت موادّ و ذرّات و شناخت هندسۀ
خلقت طبیعتا به مقام واالئی از علم و دانش میرسند و با استفاده از همین کشفیات تا
اندازه ای عوامل طبیعت را به اختیار خود درآورده و از حاکمیت بر این عوامل استفاده
میکنند؛ مانند کشفیات طبّی و سایر علوم .میتوانیم دو نفر انسان را که مظهر حرکت
در این دو راه هستند در برابر یکدیگر قرار دهیم و ارزشها و موفقیت هائی را که از آن
دو راه کسب میکنند با یکدیگر مقایسه کنیم .ابتدا انسانی ساده و پاک دل و مؤمن و
معتقد به خداوند متعال که با خدای خود روابط خوبی دارد و صاحب دعای مستجاب
است؛ بسیاری و یا تمام مشکالت خود را از طریق دعا و نیایش بر طرف میکند ولیکن
آگاهی و آشنائی به حقایق طبیعت و این همه آثار و خاصیتها و علم و هندسهها که
خدا در طبیعت به ودیعه گذاشته است ندارد .نفر دوم انسانی که تا اندازه ای دستش به
جیب طبیعت میرود و میتواند از منابع طبیعت استفاده کند .مثال این دو نفر وقتی در
بیابانی تشنه میشوند یکی از راه دعا آب به دست میآورد و دیگری از فنّ و صنعت و
استفاده از منابع زیر زمین؛ و یا اگر به درد و مرضی مبتال میشوند یکی از آنها با دعا و
دیگری با دارو مرض خود را معالجه میکنند .آیا مطلوب خدا از خلقت انسان ،بیشتر علم
و دانش او میباشد و یا دعا و نیایش او؟ انسان در خط دعا و نیایش اسباب و ابزاری در
اختیار خدا بیشتر نیست و امّا در خط علم و دانش میتواند آزادانه و آگاهانه از منابع
طبیعت استفاده کند.
در هر صورت نمیتوانیم بگوییم انسانی که موفقیت دعائی دارد پیش خدا محبوبتر از
انسان دوّم است ،و نمیتوانیم بگوییم که خدا بیشتر انسان را به صورت اسباب و ابزار در
اختیار ارادۀ خود میخواهد نه به صورت یک دانشمند آگاه و آزاد .انسانی که عاقبت
خلیفۀ خدا میشود ،سرمآیۀ خالفت او علم و دانش است نه دعا و نیایش ،زیرا خلیفۀ خدا
به کسی میگویند که به هندسۀ خلقت آگاهی و آشنائی کامل دارد و آزادانه میتواند در
خط اداره کنندگی خود و بشریت حرکت کند و میتواند زندگی خود و مردم را چنان

اداره کند که خدا اداره کرده است .در واقع کار مدیریتها و مدبّریت ها به خود او واگذار
میشود .چنین انسانی خلیفه اهلل است؛ و باز نمیتوانیم بگوییم عالم و دانشمند میتواند
از دعا و نیایش مستغنی باشد .پس بایستی خط دعا و نیایش خطی باشد که انسانها را
به سوی علم و دانش تکامل دهد و انسانی که سالک این راه است بایستی هم به حقایق
علم و دانش و اسرار طبیعت آگاه شود و هم این که با خدای خود رابطۀ حسنه داشته
باشد ،که در آن رابطه دعای او مستجاب میشود .اگر توانستیم کشف کنیم که چگونه
دین و دعاها و حرکتهای مذهبی درعین حال که حالت عبودیت و نیایش به وجود
میآورد علم و دانش هم به وجود میآورد ،مشکل باال حل میشود.
در جواب سؤال باال میگوییم که دین و حرکتهای دینی و عبودیت و نیایش و علم و
دانش همۀ اینها دریکدیگر ادغام شده است .دین انسان وقتی به کمال مطلق میرسد
که متدّین به آن دین در حالی که یک بندۀ سالک و کامل است یک عالم و دانشمند به
اسرار طبیعت هم باشد .زیرا دعاها فقط نعمتها را یادآوری میکند و در حاشیۀ این
یادآوریها این همه مسائل علمی و تکاملی مطرح شده است .یعنی آن جا که ما در

دعای خود میگوییمَ :اللِّهُم دا د ِِّن َاس ئَلُ َک دب َر ََح دت َک الِِّت َو دس َعت ُُک

َش ئی ،یعنی آن

رحمت واسعۀ خدا را از او میخواهیم ،بالفاصله به دنبال این خواهش و نیایش تکامل
علمی مطرح میشود .یعنی ما بایستی رحمت خدا و مظاهر رحمت خدا را بشناسیم ،و
یکچنین شناختی توقّف دارد بر این که مظاهر رحمت خدا یعنی طبیعت را بشناسیم.

ضل ِّ د
اَّلل» ُ « ،اذکُروا دنع َم َة
خداوند تعالی در آیات بسیاری از قرآن میفرماید « :داب َتغوا دمن فَ د
ِّ د
اَّلل» «سريوا ِف د
يف بَدَ َء اخل َلق »1و امثال این آیات .همه جا حرکات
الارض فَا ُنظروا کَ َ
علمی ما را مطرح میکند .مثال در این آیه میگوید تو بایستی بدانی خداوند طبیعت را

 0عنکبوت :41 ،قل سريوا ِف الارض فانظروا کيف بدء اخللق ُث هللا ينشئ النشأة الاخره ان هللا عىل ُک
ش ئی قدير.

چگونه و به چه کیفیت ساخته و بدانی زمین و آسمان چیست و چه نعمت هائی که در
این زمین و آسمان برای تو خلق شده است .در این جا میبینیم دعاها و عبادتها فقط
نقش حرکت و تحریک را ایفا میکند .یعنی نعمتهای خدا را به ما آدرس میدهد ،و در
حاشیۀ آن همه جا دستور حرکت و سفر به جهان علم و دانش میدهد ،به کیفیتی که
مشاهده میکنیم موفقیت پیغمبران و در واقع معجزات آنها صنایع علمی آنها میباشد.
مثال آن جا که سقراط و بقراط با دوا و دارو و استفاده از علمیات مریضها را معالجه
میکند عیسی روح اللّه هم از همان قاعده و فرمولها در سطحی خیلی باالتر و فراتر
استفاده میکند .آن جا که مرده را زنده میکند ،یعنی قدرت افاضۀ روح به بدن مردگان
را دارد .معجزات پیامبران صنایع علمی آنها است نه فقط دعای مستجاب .در قرآن
میبینیم خداوند به حضرت عیسی میگوید تو از گِل مرغ میسازی به اذن خدا .اگر این
معجزه ،دعای مستجاب بود بایستی لحن کالم تغییر میکرد .مثال میگفت از من
خواهش کردی مرده را زنده کنم و برای تو مرغ و کبوتر بسازم و من هم دعای تو را
مستجاب کردم.
پس میگوییم در دین خدا ،علم و دانش و عبادت و نیایش در هم ادغام شده است.
خداوند آن دعائی را مستجاب میکند که ما بدانیم چگونه و چطور است ،که این را
حکمت میگویند .همه جا در قرآن اصرار دارد که ما به بندگان خود علم و حکمت
میدهیم و کسی که علم و حکمت پیدا کند خیر و برکت بسیاری به دست آورده است.0
پس موفقیت پیغمبران و اولیاء خدا فقط یک موفقیت دعائی و نیایشی و دعای مستجاب
نیست بلکه حرکت در مسیر علم و حکمت است؛ یعنی آن جا که به مقام خالفت
میرسند به تمامی قاعدهها و فرمولها و فنون طبیعت آگاهی کامل دارند و براساس
همان آگاهی کامل ،صنعت کامل پیدا میکنند که صنایع علمی آنها به صورت معجزات
نمایش پیدا کرده است.

يؤت احلمکة فقد اویت خريا کثريا.
 0بقره :413 ،يؤیت احلمکة من يشاء و من َ

با این حساب در دین اسالم در خط علم و دانش دعا و نیایش مطرح میشود تا در انتها
انسان به مقام بزرگی از علم و دانش برسد؛ چنان علمی که خداوند به او اذن و اجازه
میدهد که صنایعی و موفقیت هائی مانند صنایع طبیعت داشته باشد.
برای تبیین و توضیح بیشتر ارتباط دعا و ایمان با علم و دانش ،الزم است بدانیم که
انسانها از دو راه دو نوع پرورش علمی پیدا میکنند که یکی از این دو ،پایه و پلّۀ
دیگری است .اوّل پرورش علم از طریق تعلیمات بین انسانها و تجربهها و برخورد با
طبیعت و حوادث آن ،که در این برخوردها و تجربهها و تعلیمات ،معلومات بسیاری به
دست میآورند و بسیاری از مشکالت زندگی خود و مردم را برطرف مینمایند .پیدایش
یک چنین معلوماتی بین مؤمن و کافر مشترک است؛ یعنی کتابها و تجربهها و درس و
بحثها و مبادالت علمی و فرهنگی بین تمامی انسانها مشترک و آزاد میباشد .هیچ
کس در کشف یک چنین دانش هائی نمیتواند محرومیت داشته باشد بلکه همه
میتوانند به طور مساوی یا متفاوت از آن برخوردار باشند و دین مقدّس اسالم در
فراگیری یک چنین دانشها و تجربهها بینهایت مردم را تشویق و ترغیب کرده است .در

جربَه
این رابطه موال علیه السالم میفرمایندَ « :الت ُ

فوق ال دعَّل» یعنی تجربه از دانش باالتر است.
َ

منظور از دانش در برابر تجربه ،دانش هائی است که از راه تعلیمات و مطالعات به دست
میآید و تجربه هم معلوماتی است که از طریق برخورد با حوادث طبیعت و آزمایشها
حاصل میشود.
نوع دوّم ،دانشها و آگاهی هائی است که از آنها تعبیر به نیرو و استعداد میشود؛ یعنی
پیدایش روح علم و دانش .با یک چنین روحی انسان روحانی شده ،و یا این که از روح
القدس استفاده میکند .روح القدس ،روح علم و عصمت است .چنین نیروئی که از روح
سرچشمه میگیرد علم است که چون در انسان پیدا شود ،انسان حقایق را چنان که
هست میبیند و میداند و در گفتن و بیان کردن خطا نمیکند ،که به دلیل عدم خطا در

فکر ،او را معصوم میشناسند .پیغمبران و امامها و اولیاء کامل خدا از روح عصمت
برخوردار هستند که روح القدس نامیده میشود .خداوند در معرفی علم حضرت عیسی

میفرمایدَ « :و َايِّدَن ُه دب ُروحد ال ُقدُ س »1و باز در معرفی علم پیغمبر اسالم میفرمایدَ « :و
کَذ دل َک َاو َحينا دال َ َ
تاب َو َل الاميان »2ما از عالم
يک ُروحا دمن َام درَن ما کُ َ
نت تَدري َما ال دک ُ
امر یک چنین روح علمی در وجود تو دمیدیم و تو قبال نمیدانستی که کتاب و ایمان
چه معنائی دارد .مشاهده میکنیم که در این آیات یک نوع علم به معنای روح علم است.
روح علم نیرو و یا نوری است که انسان با آن نورانی شده و حقایق بسیاری را میبیند و

َرشح َص َدر ُه
کشف میکند؛ و خداوند در آیۀ دیگر میفرمایدَ « :و َمن يُ در دد ُ
هللا َان َيَ دي َ ُه ي َ
هللا َ ُهل ُنورا فَام َ ُهل دمن نور» و در احادیث وارد
دلًلسًلم »3و باز میفرمایدَ « :و َمن لَم ََي َع دل ُ
عي يَوم ًا
هللا ِف قَ د
نور يَق دذفُ ُه ُ
لب َمن ي َشا ُء» « َو َمن َاخلَ َص دهلل َارب َ َ
شده است کهَ « :ال دع َُّل ٌ
هللا ِف قَل دب ده يَنابي َع ا دحلمکَه» .این احادیث و آیات و به همراه آن بسیاری از
فَج َر ُ
واقعیتهای قابل لمس و قابل مشاهده در داستان پیغمبران و اولیاءخدا ،همۀ اینها روی
هم داللت میکند بر این که بسیاری از انسانها در ارتباط با خدا به مقامی از علم و
دانش رسیدهاند و علومی را از خداوند متعال گرفتهاند .یکی از نمونه های بارز آن پیغمبر
اسالم است که به اتفاق قضاوتهای تاریخی ،ایشان از انسانها درس و سواد نیآموخته و
قلم و کاغذ به دست نگرفتهاند .خط ننوشته و نخواندهاند؛ کتابی را مطالعه نکرده اند و
استادی را ندیدهاند .با همه اینها در علم و دانش و حکمت سر آمد جهان بشریت
شناخته شدهاند .در این رابطه حافظ شیرازی میگوید:

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
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به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

منظور او از این نگار ،شخص رسول اکرم

(ص)

است؛ و به طور کلی هیچ پیغمبری و به

خصوص پیغمبران بنام و مشهور علم و دانش خود را از انسانها و از اساتید انسانی فرا
نگرفتهاند و هرگز درتاریخ یک چنان دانشگاهی و یا استادی پیدا نشده است که پیغمبر
بپروراند و شاگردان خود را به مقام نبوّت برساند .همۀ پیغمبران در بیابان و صحرا و در
ارتباط با خدا و طبیعت به نبوّت رسیدهاند .گاهی در دوران کودکی مانند حضرت عیسی
و یحیی و حضرت امام جواد

علیه السّالم،

و گاهی در دوران چهل سالگی و باالتر .نه در

سنین باال استاد بشری داشتهاند و نه هم در سنین پائین .تمامی این نمونهها داللت
میکند بر این که انسانها سوای آنچه از کتاب و استاد و یا از طریق آزمایش و تجربه
به دست میآورند ،در ارتباط با خداوند متعال تغذیۀ روحی میشوند و درجات فهم و
استعداد آنها باال میرود.
انفکاک و افتراق این دو رشته از یکدیگر کامال واضح و روشن بوده است .در همان
زمانها که موسیها و عیسیها در شعاع تعلیمات الهی به مقام شامخی از علم و دانش
رسیدهاند متفکرین و دانشمندان دیگری هم مانند افالطونها و سقراطها و دانشمندان
طبیعی و یا فلسفی بسیاری پیدا شدهاند که آنها نیز کتابها نوشتهاند و صفحاتی را
پرکردهاند .غالبا مشاهده شده است که این دو نوع دانشمند و دو نوع دانش شاید که از
حاالت و تفکّرات یکدیگر بی خبر بودهاند ...مسلماً دانشمندان علوم تجربی و طبیعی و
تفکّری از جهان فکری پیغمبران و روحانیت آنها و ارتباط آنها با خدا آگاهی نداشتهاند
و شاید هم بسیاری از پیغمبران از وضعیت فکری و تجربیات دانشمندان نوع اوّل بی خبر
بودهاند .ولیکن در دین مقدس اسالم این دو خط و این دو نوع تعلیمات در یکدیگر ادغام
شده است .دین مقدس اسالم انسانها را بی نهایت به فراگیری علم و دانش و سواد و
تجربه و تفکر در مسائل طبیعت و کشف قاعدهها و قانونهای علمی تشویق فرموده ،و از
آن طرف تمامی دانشجویان و دانش آموزان پیرو خط خود را در ارتباط با خدا قرار داده
است .در عین حال که انسانها را به درس و بحث و علم و کتاب و تجربه تشویق میکند

و دانش آموزی و دانشجوئی را بزرگترین عبادت و بزرگترین جهاد میداند ،سر رشتۀ
دانشجو و دانش آموز را به دست خدا میسپارد .به انسان دانشجو دستور میدهد که
کتاب و قلم بردار و به دانشگاه برو ،در محضر استاد بنشین ،و در آن حال در ارتباط با
خدا باش .از خدا کمک بگیر تا نیروی فهم و استعداد تو را باال ببرد و تو را به نور علم

روشن کند .در همان جا در روی میز دانشگاه به دانشجو میگوید« :لَ َيس ال دع َُّل دب َک َث دة
لب َمن ي َشا ُء» و رسول خدا (ص) میفرماید که مثل
هللا ِف قَ د
نور يَق دذفُه ُ
الت َع ذَّل بَل ه َُو ٌ
قلب در بدن انسان مانند چراغ داخل اطاق است که هر چه بهتر و بیشتر روشن گردد
خود را و آنچه در خانه است را بهتر و بیشتر نشان میدهد .پس میشود گفت که دین
مقدس اسالم در دستورات دانش آموزی و دانشجوئی خود انسانها را از مسیرعلم و
دانش طبیعی و تجربی در ارتباط با خدا قرار میدهد تا همراه فراگیری علم و دانش به
نور ایمان و تقوا هم مجهّز شوند و در ردیف اولیاء خدا و پیغمبران قرار گیرند .از یک
طرف آن همه برنامه های علمی و تجربی و تفکّری طرح نموده و آن همه فرضیه های
علمی داده ،و از طرف دیگر دانشجو و دانش آموز را در ارتباط با دعا و نیایش قرار
میدهد تا این که دانشجو را به همه کس و همه چیز مربوط کند و برای او محرومیتی به
وجود نیاورد .مشاهده میکنیم که اولیاء خدا و مخصوصا امام چهارم حضرت زین
العابدین

علیه السالم

از مسیر دعا و نیایش و جمالت دعائی در ارتباط با خداوند متعال

درهای علم و حکمت را به روی انسانها گشودهاند.

«م ارم االخالن» بزر ترین پحیحۀ علمی است
از بزرگترین پدیده های علمی و بهترین درسها که از امام چهارم (ع) به ما رسیده است
دعای مکارم االخالق است که در این دعا امام چهارم

(ع)

ضمن فصلهای متعدّد و

مختلف که هریک از آن فصول با صلوات افتتاح میشود قسمتهای مختلف و متنوع
اخالقی را با تمام لطائف و دقایق آن روشن کردهاند.
بایستی این حقیقت را بدانیم که اخالق از بزرگترین نعمتهای خداوند متعال و یگانه
سرمایه ای است که با آن سرمایه انسان به مقام خلیفه اللّهی و یا لقاء الّلهی میرسد .تنها
عاملی که ارزش انسان را پیش خدا باال میبرد و مآیۀ محبوبیت انسان در نزد خدا
میشود فقط اخالق است .اگر بخواهیم بین احکام و اخالق اسالمی تفکیک و امتیازی
قائل شویم و ضمن یک مثل یا تشبیه حقیقت این دو را ترسیم کنیم بایستی بگوییم که
احکام و عقاید فقط کالس دانشگاه انبیاء و خط ورودی مکتب خدا میباشد .آن جا که
دانشگاه اسالمی باز میشود و ضمن شرایطی دانشجویان را به مکتب فرا میخوانند و
قبول میکنند ،آن شرایط ورودی الزام به عقاید و احکام اسالمی میباشد .شرایط پذیرش
دانشجو در مکتب انبیاء این است که عقیدۀ به خدا و زندگی قیامت و عمل صالح داشته
باشد ،و ظهور عمل صالح به این است که احکام الهی را عمال تمرین کند؛ نماز بخواند و
روزه بگیرد و زکات بدهد و همچنین امر به معروف و نهی از منکر کند .ترک محرّمات و
التزام به واجبات ،همۀ اینها شرایط پذیرش دانشجو در ورود به دانشگاه است ،و شما
میدانید که به محض ورود به دانشگاه انسانها دانشجو نشده اند و یا به مقامی از علم و
دانش نرسیدهاند بلکه بعد از ورود الزم است مرتّب سرکالس ها حاضر شوند ،درس و
دانش فرا گیرند و رشد علمی پیدا کنند تا موفّق به اخذ دانشنامه بشوند .اسالم و قرآن
یک دانشگاه است در ارتباط با بزرگترین استادها ،یعنی خداوند متعال .کسانی که
معتقد به اصول بوده و ملتزم به ترک محرّمات و فعل واجبات هستند اینها فقط

مسلمانند ولیکن اگر تصمیم گرفتند که در این مکتب تربیت شوند و ارزش پیدا کنند آن
چنان که مورد قبول خدا و اولیاء او قرار گیرند ،این رشد و پرورش و تکامل ایمانی و
اسالمی فقط از مسیر ظهور اخالق حسنه و رشد عملی انسان در تخلّق به این اخالقها
میسر میشود .یعنی اوّلین نمرۀ قبولی و تکاملی در این دانشگاه ،ظهور رشد اخالقی
میباشد .به همین مناسبت حضرت رسول اکرم

(ص)

یگانه هدف بعثت خود را تتمیم و

تکمیل مسائل اخالقی میداند و میفرماید« :بُ دع ُ
اکر َم
ثت د َُلتَ ِّم َم َم د

ا ََلخًلق .»0یعنی من به

همین منظور مبعوث شدهام که اخالق کریمۀ بندگان خدا را به تمام و کمال برسانم.
بزرگترین مدالی که خداوند در قرآن به حضرت رسول (ص) داده است همین آیۀ شریفه

است که میفرمایدَ « :و دان َک لَ َعيل ُخلُ ٍق

َعظِي .»2یعنی تو دارای خلقی بس نیکو و عظیم

هستی؛ و بر اساس همین خلق عظیم رحمت عالمیان شناخته شده است و خداوند

فرموده استَ « :و ما َا َرس َ
لناک داَل َر ََح ًه

دللعالَمي »9تو مظهر رحمت خدا برای تمامی اهل

عالم هستی .پس همان طور که یگانه نشان و مدال مخصوص حضرت رسول اکرم

(ص)

رشد اخالقی آن سرور است امتیاز مخصوص دین او و خط تکاملی او هم که برای امّت
ترسیم کرده است همین مسائل اخالقی میباشد ،که ائمۀ اطهار

علیهم السّالم

و مخصوصا

امام چهارم آن مسائل اخالقی را توضیح داده و تفسیر نمودهاند .پس هرکس میخواهد
بداند که آیا به اندازه یک قدم در خط اسالم حرکت کرده است و یک نمره کوچک قبولی
دارد یا نه ،بایستی به اخالق خود مراجعه کند و ببیند که از مسائل اخالقی چقدر و چه
اندازه برخوردار شده است.
قبال بایستی این مسئله روشن گردد که ظهور مسائل اخالقی و صفاتی که به عنوان خُلق
شناخته میشود ،بین انسان و خدا و یا انسان و انسانهای دیگر ممکن و میسر میشود.
 1بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،19ص994 :
 4قلم 1 ،و انبیاء019 ،
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ظهور صفات اخالقی و اخالق حسنه در حاالت تک و تنهائی و یا خود گرائی ممکن
نیست زیرا خُلق به معنای نمایش خلقت است .کلمۀ فُعل بر وزن قفل از نظر قواعد ادبی
داللت میکند بر نمایش فعل .یعنی آن جا که فعل انسان و یا صفت او و یا عمل او به
صورت جُنگی نمایش داده میشود و یا به نمایش گذاشته میشود ،برای نشان دادن این
نمایش کلمه فُعل به کار میرود .پس خُلق یعنی نمایش خِلقت؛ جُنگی و خالصه ای در
اختیار دیگران قرار دهی .بدیهی است که یک چنین نمایشی در حال تنهائی بدون
ارتباط با خدا و یا بندگان خدا ممکن نیست .پس همه جا ظهور صفات اخالقی و اخالق
حسنه در ارتباط با غیر خود ممکن و میسر است .به همین مناسبت امام چهارم
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مکارم االخالق را در ارتباط با خدا مطرح میکند و ضمن جمالت دعا و نیایش ،اخالق
کریمه را به نمایش میگذارد ،و ظهور اولین مرتبۀ اخالق را بعد از ارتباط با خدا به
صورت دعا و نیایش ،با کلمه «صلوات بر محمد و آل محمد» افتتاح میکند تا بدین
وسیله نشان دهد که اولین صفت اخالقی انسان که به نمایش گذارده میشود ارتباط
یافتن با محمد و آل محمد و طلب رحمت و برکت برای آنها میباشد .در این جا الزم
است بعد از ذکر اولین جمله از دعا ،دلیل افتتاح دعای مکارم االخالق با صلوات ،و تمامی
دعاهای دیگر ،و این که دستور دادهاند دعاهای خود را با صلوات افتتاح کنید و آن دعاها
را بین دو صلوات قرار دهید ،بیان کنیم.

بدس دم د
َحن َالرحِي
هللا َالر د
َلميان َو اج َعل يَقيِن َافضَ َل ال َيقيد َو ان َته
َالله َُم َص دل عَيل ُم َحمد َو ا دهل َو بَلِّغ دِبمياِن اََكَ َل دا د
حس دن دالن ِّي د
حس دن َاَلعاملَ .اللِّ َهم َو دفِّر دبلُط دف َک نيَِت َو َ ِّ
حصح بدام
ات َو دب َع َميل دا َيل َا َ
بدنيِِّت دايل َا َ
دع َ
ندک يَقيِن َو اس تَص دلح دب ُق َدر دت َک ما فَ َسدَ دم ِِّن.

ابتتاح دعا با صلوات و دالئل عقلی آن
آن حضرت در جمالت افتتاحیۀ دعای مکارم االخالق بعد از تقاضای صلوات و رحمت بر
پیغمبر و آل او از خداوند متعال تقاضا میکند که :ایمان مرا به حدود کاملترین ایمانها
برسان و یقین مرا از بهترین یقینها قرار بده و نیت مرا از بهترین نیتها ،و اعمال مرا تا
حد نیکوترین اعمال باال ببر.
و باز تقاضا میکند که پروردگارا نیتهای مرا به لطف و محبت خود خیلی زیاد و وافر
گردان و یقین مرا به آن کیفیتی که خودت میدانی تصحیح کن و با اِعمال قدرت قاهره
خود هر عملی که از من صادر شده و فاسد بوده ،تو آن را اصالح کن.
در این قسمت از جمالت دعائی خود از خداوند متعال تقاضا میکند که درجات ایمان و
یقین او را باال ببرد و همچنین نیت و اعمال فاسد او را اصالح نماید .ضمن این جمالت
اوال انسانها را به این حقیقت متوجه میگرداند که دین یک حرکت تکاملی است که
براساس آن ،سازمان فکری و روحی انسان کامل میگردد و این کماالت فقط به دست
خداوند متعال انجام میگیرد؛ و انسان را متوجه میکند که تکامل از نوع خلقت است.
همانطور که خلقت به دست خداوند متعال واقع میشود تکامل هم بایستی به لطف و

اراده او باشد .حقیقتا انسان یک شجره است مانند سایر درختها .مشاهده میکنید که
درختها به محض خلق شدن و جوانه زدن کامل نیستند بلکه تا رسیدن به حدّ کمال
مدّتی طول میکشد .بعضی درختها ظرف سی سال و بعضی پنجاه سال و بیشتر یا
کمتر طول میکشد تا یک شجرۀ کامل بارور باشند و ثمرات خود را در اختیار مردم
بگذارند .همان طور که خلقت درخت به ارادۀ خدا انجام میگیرد رشد و تربیت آن هم به
ارادۀ خداست .ما انسانها نیز یک شجره هستیم که خداوند با همین کلمه ما را در قرآن
معرفی میکند .در هر جا که نامی از شجرۀ طیبه و یا شجرۀ خبیثه میبرد منظور ازآن
شجره ،انسانها هستند که یا بسوی مقامهای بهتر و عالیتر رشد میکنند و یا در خط
کفر و گناه به قهقراء میروند .پس انسان یک شجره است که نمیتوان گفت به محض
تولّد به این عالم و به محض خلق شدن و خود را شناختن و وارد زندگی شدن یک
شجرۀ کامل است .اگر بخواهیم حدّ رشد انسان را از کجا تا به کجا ترسیم کنیم ،که این
انسانهای مانند بذر و نهال تا چه حدودی الزم است که قد برافرازند و تا چه حدودی
الزم است که بدانند و بتوانند ،خود بحثی عمیق و طوالنی میشود که صفحات زیادی را
پر خواهد کرد و از ظرفیت این کتاب خارج است که فقط قسمتی از حکمت دعاها و
خواص آنها و اخالق اسالمی را روشن میسازد .ولیکن ضمن جمالت مختصری ابتدا و
انتهای این حرکت تکاملی را ترسیم میکنیم تا شما خود را با این مبدء و منتها مقایسه
کنید و ببینید که از نظر ظرفیت و قابلیت و استعداد و دانائی و توانائی در چه حدّی
هستید و به چه میزانی این خطوط تکاملی را طی کردهاید .امام صادق
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ضمن

حدیثی دعا میکند در بارۀ کسانی که مبدء و منتهای حرکات تکاملی و فکری خود را

امر ًء َع َرف دمن َا دين
میشناسند و میتوانند بفهمند که چه بودهاند .میفرمایندَ « :ر دح َم ُ
هللا َ
َو ِف َاين َو دايل َاين.»0
0
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به طور کلی جهان آفرینش با همۀ مکانها و زمانها ،گذشته و آینده ،محل زندگی
انسان است .یعنی آفرینش خانه ای است که برای زندگی انسان بنا شده است .خورشید
و ماه و ستارگان هم چراغ هائی هستند که برای روشنائی خانه و زندگی انسان ساخته
شدهاند؛ پیغمبران هم آموزگارانی هستند که آمدهاند درس حرکت و زندگی به انسان
بیآموزند .تا زمانی که انسان خود را از آفرینش کوچکتر و ضعیفتر میبیند ،آفرینش را
بر خود حاکم میداند و نه خود را حاکم بر آفرینش ،یک چنین انسانی هنوز به تکامل
واقعی و حقیقی خود نرسیده است زیرا حوزۀ زندگی خود را نشناخته و بر مسائل زندگی
محیط و مسلّط نشده است .شما خود را با زندگی کوچک خود مقایسه کنید؛ آیا این
زندگی کوچک در شعاع فکر و ارادۀ شما اداره میشود و شما بر زندگی محیط و مسلط
هستید و یا بالعکس ،زندگی بر شما حاکمیت دارد و شما از زندگی خود کوچکتر
هستید؟ خود را با کودکان خود در همین زندگی ابتدائی مقایسه کنید خواهید دید که
زندگی بر کودکان شما حاکم است و آنها در برابر هر حادثه ای مانند گرسنگی و
تشنگی و سرما و گرما جز این که بگریند و بنالند و به پدر و مادر پناهنده شوند راهی
ندارند؛ قدرت تغییر مقدّرات زندگی را ندارند و نمیتوانند با سرما و گرما مبارزه کنند
ولیکن به عکس کودکان ،شما پدر و مادر بر زندگی حاکم هستید و با این حاکمیت،
سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی را خنثی میکنید؛ و حاال این زندگی کوچک را تا مرز
کائنات وسعت دهید؛ حاکمیت و محکومیت خود را در برابر کائنات بررسی نمائید که آیا
شما حاکم بر کائنات هستید و یا کائنات حاکم بر شما .بدیهی است که عوامل آفرینش و
کائنات حاکم بر ما انسانها هستند و با حاکمیت خود ما را تحت فشار قرار میدهند و
عاقبت به مرگ و مرض میکشانند .پس ما درست در برابر کائنات مانند کودکان خود در
برابر این زندگی کوچک و ابتدائی هستیم ولیکن خدا و اولیاء خدا که به جای پدر و مادر
واقعی ما هستند چنین نیستند .آنها حاکم بر کائنات و آفرینش میباشند .طبیعت و

عوامل آن محکوم به ارادۀ آنها است نه این که آنها محکوم به عوامل طبیعت باشند.
معجزات پیغمبران و اولیاء خدا نمونه ای از همین حاکمیت میباشد .مشاهده میکنیم
در محیطی که هیچ شرطی از شرایط حیات و یا رفع و دفع مرض وجود ندارد آنها
مرضهای صعب العالج را به ارادۀ خود معالجه کردهاند تا جائی که مرده را زنده نموده و
همه نوع عوامل و شرایط بر خالف حاکمیت طبیعت به وجود آوردهاند .ما اگر سازمان
فکری و روحی آنها را بررسی کنیم آنها را چنان خواهیم شناخت که حاکم بر طبیعت
و کائناتند؛ چنان که ما حاکم بر زندگی کوچک خود هستیم .حضرت موسی (ع) بین دریا
و تجاوز لشگری چندین هزار برابر قویتر از قوم خود قرار میگیرد که براساس حاکمیت
و طبیعت و عوامل طبیعی ،نابودی او و نابودی قوم او قطعی میباشد ولیکن موسی

(ع)

ترس و هراس ندارد؛ با حاکمیت دریا میجنگد ،آبها را کنار میزند و خیابان باز میکند
و به وسیلۀ همان آبها دشمن خود را نابود میکند .پس موسی از آفرینش بزرگتر است
و آفرینش محکوم به ارادۀ او میباشد؛ و همچنین محمد

(ص)

از تمامی جهان .در

سرزمین خشک حجاز که فاقد همه نوع دانش و فرهنگ و مکتب است کودک یتیمی
رشد میکند و قیام میکند و مدّعی میشود که من فاتح جهان و تاریخ هستم؛ در مسیر
من و خط حرکت من بایستی تمام انسانها انجام وظیفه کنند و در همین خط زندگی
قیامت افتتاح شود و تمامی بشریت زنده شوند و به شعاع حکومت من برگردند و در خط
دین من انجام وظیفه کنند تا به کمال مطلوب برسند .هیچ عاملی از عوامل طبیعی
ایجاب نمیکند که از آن سرزمین خشک و فاقد علم و دانش یک چنین انسانی به وجود
آید و بشریت را به راه خود دعوت کند و این دعوت را به کرسی بنشاند .پس او یک
روحی است حاکم بر زمانها و مکانها و حاکم بر کائنات و حاکم برگذشتگان و آیندگان.
حرکت انسان در مسیر تکامل تا وصول به یک چنین حالتی و روحیه ای ادامه دارد تا
روزی که از دوران کودکی و جوانی بگذرد و به مقام یک پدر بزرگوار مانند انبیاء و اولیاء
برسد .موقعیت پیغمبران و ائمّه و مخصوصا خاتم االنبیاء علیه الصلوه و السّالم یک

موقعیت نمونه ای و الگوئی میباشد و آن موقعیت به جای شهر مقصد است ،که حرکت
تکاملی انسانها تا وصول به آن شهر باید ادامه پیدا کند و تا زمانی که خود را ازآن
بزرگواران عقبتر و کوتاه تر میبینند بایستی به حرکت خود ادامه دهند؛ اجازۀ توقف به
آنها داده نمیشود چه برسد به برگشت به قهقراء .وضعیت ما در این زندگی کوچک و
در این فکر ناقص و کوتاه ،مبدء حرکت ما میباشد و در وضعیت انبیاء و اولیاء در آن
افکار حکیمانۀ بزرگ ،منتهای حرکت است .خداوند به همین دلیل آنها را پیشوا و امام
ما قرار داده است که ما خود را در حرکت به آنها برسانیم .معنای امامت و پیشوائی
آنها یعنی استادی دانش و تربیت ،و معنای اطاعت و تبعیت ما یعنی شاگردی در مکتب
آن استادها .بدیهی است که هر شاگردی بایستی به شاگردی خود ادامه دهد تا عاقبت
خود را به مقام استاد برساند و تا وقتی نرسد بایستی به حرکت و رشد خود ادامه بدهد.
در این رابطه فرمایش مشهور حضرت رضا

علیه السّالم

بهترین دلیل است که میفرماید:

« ََن ُن ُال ُم َحم ٍد النَمطُ ا ََل َوسط يَ درج ُع دالَينا الغايل َو يَل َح ُق بنَا التِّايل

1

» یعنی ما آل محمّد

در حدّ اعتدال نظام آفرینش هستیم .چنانیم که در نظام حکمت خدا بایستی باشیم؛ نه
کمی باالتر نه هم پایینتر .عقب افتادگان بایستی خود را به ما برسانند و تجاوزگران از
حد ،بایستی به سوی ما برگردند؛ و طبق دالئل دیگر ،آنها به عنوان میزان شناخته
شدهاند و مخصوصا موالی متقیان
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که به عنوان میزان االعمال شناخته شده

است .آنها همان میزانی هستند که خداوند در سورۀ الرحّمن یادآوری میکند،

الس َامء َرفَ َعها َو َوضَ َع املزيان
میفرمایدَ « :و ِّ

2

» آنهایند آسمانی که رفعت شأن و ارتفاع مقام

پیدا کردهاند؛ و در سورۀ طور به عناوین« :سقف مرفوع و بیت معمور» شناخته شدهاند؛ و
در آیات دیگر به عنوان« :قصر مَشید و بئر معطل» .همانطور که در ترازوها و مقیاسهای

 1الکافی ،ج ،0صَْ َ :010 :ن ُن أ َل ُم َحم ٍد الن َمطُ ْ َاْل ْو َسطُ داذلي ََل يُدْ در ُكنَا الْغ دَايل َو ََل ي َْس دب ُقنَا الت داَل
بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،49ص :011 :الن َمطُ ْ َاْل ْو َسطُ الَ ْيهد ْم يَ ْرجد ُع الْغ دَايل َو د دِب ْم
ِ
يَلْ َح ُق الت داَل
 2الرحمن9،

معمولی کاالها و متاعها موظفند که خود را به ترازو برسانند و هرگز ترازو به طرف آنها
نمیرود ،انسانها نیز موظفند که در تکامل علمی و ایمانی خود را به این انسانهای
کامل الگوئی برسانند نه این که آنها از حّد خود و مقام خود دست بردارند و تنزل پیدا

کنند و خود را در حّد انسانهای دیگر قرار دهند ،که میفرمایدَ « :و لَ ُُك ِف َرسولد د
هللا
سوة َح َس نَه »1این ترسیم مبدء و منتهای تکامل بشر است که البته رسیدن به این
ُا َ

منتها و حرکت در خط به معنای رشد شجرۀ وجود انسان است که این رشد و پرورش
هم بدون ارادۀ الهی قابل ظهور نیست .به همین دلیل امام چهارم

(ع)

سلسله اخالقی را

که انسانها بایستی داشته باشند و به آن مجهز گردند به صورت دعا و نیایش در ارتباط
با خدا قرار میدهد و میگوید :پروردگارا تو ما را به کمال علم و ایمان و نیت و یقین
برسان .اگر پیدایش یک چنین خلقیات و صفاتی فقط به اراده انسان قابل وقوع بود آن
حضرت صفات اخالقی انسان را به صورت دعا ذکر نمیکرد و در ارتباط با خدا قرار
نمیداد .پس از همان ابتدای دعا طرف خطاب و تقاضا خداوند متعال بوده و مقصد
حرکت و میزان تکامل ،محمّد و آل محمّد علیهم الصلوه و السّالم اند ،که آن حضرت فکر انسان
را به همین کیفیّت در ارتباط با عامل حرکت یعنی اراده خدا ،و مقصد حرکت یعنی
والیت رسول خدا و اهل بیت او قرار میدهد.
امام چهارم علیه السالم در هر فصل از این دعا قسمتی از مراتب تکامل و نعمتهای الهی را
شرح میدهد و با بیان صلوات فتح دعا را شروع میکند و آن صلواه را فاتح دعوتها و
باب دعا و یا کلید اجابت دعا میداند .روایات و احادیث هم در تنظیم و ترتیب دعا به
همین کیفیّت وارد شده است و دستور دادهاند شما هر وقت از خدا چیزی خواهش
میکنید آن خواهش را با صلوات توأم کنید .در بعضی احادیث فرمودهاند دعائی که بین
دو صلوات قرار گیرد حتما مستجاب است .جلوتر از اخبار و روایات و دستورات فقهی،
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لقد َكن لُك ِف رسول هللا اسو ٌة حس نه ملن َكن يرجو هللا و اليوم الاخر و ذکر هللا کثريا.

آیات قرآن این مسائل را مطرح میکند .خداوند در باب استغفار و طلب آمرزش ،مغفرت
خود را برای انسانهائی که طالب مغفرت هستند در شعاع مغفرت خواهی و تقاضای
رسول خدا قرار داده است و فرموده است:

اَّلل َو اس تَغ َف َر لَهُم الر ُس ُ
َ
اَّلل
« َولَو َا َُّنم اذ ظلموا انفسهم
ول لَ َو َجدوا ِّ َ
جاؤوک فَاس تَغ َفروا ِّ َ
تَو ِّاِب َرحامي .»1یعنی اگر آن گناه کاران به مکتب تو بیایند ،از خدا آمرزش بخواهند و
رسول خدا برای آنها طلب آمرزش کند به دنباله این دو تقاضا مغفرت خدا شامل حال
آنها خواهد شد .در این آیۀ شریفه دعای رسول خدا را شرط اجابت دعای انسانها کرده
است؛ و باز در همان آیۀ مشهور که صلوات را تشریح میکند میفرماید« :خدا و فرشتگان
بر این پیغمبر صلوات میفرستند ،شما بندگان هم به تبعیت از خدا و فرشتگان براین
پیغمبر صلوات بفرستید و تسلیم دین و احکام او باشید .»2به همین کیفیّت همه جا
فیض گیری را مربوط به مبادی فیض میکند .در طبیعت هم فیض گیری و فیض دهی
به همین کیفیت است .زراعت کاران برای این که زراعت مطلوبی داشته باشند و از
محصول بهتر و بیشتری برخوردار شوند بایستی قبال به اصالح مبادی زراعت که اصالح
بذر و زمین باشد بپردازند .بذر و زمین و آب و هوا مبادی محصول زراعت میباشد که
اگر مبادی اصالح نشود مشتقات آن صالح و شایسته نخواهد بود؛ و به همین کیفیت
سالمتی فکری و مزاجی پدر و مادر مبدء و منشاء سالمتی فرزندان است .تا کوهها از
برف و باران انباشته نشود در چشمهها و رودخانهها و نهرها آبی نمیجوشد و پیش از آن
اقیانوسها و دریاها .همه جا فروع در گرو اصول است .اگر اصلی نباشد فرعی پیدا
نمیشود ،و همچنین مشتقات در گرو مبادی اشتقاق .اگر مبادی نباشد اعداد قابل ظهور
نیست .به همین کیفیّت که در تکوینیات و طبیعیات ،هر فرعی به اصل خود برمیگردد
و هر مشتقی به مبادی اشتقاق ،در تشریعیّات هم قانون گذاری شده است که فطرت
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بایستی برابر خلقت باشد .خداوند برای فیوضاتی که از مسیر علم و عمل و خواهش و
تقاضا برای ما حاصل میشود اصول اولیه و مبادی اولی قرار داده است که ما بدون
ارتباط به آن اصول و مبادی استحقاق فیض پیدا نمیکنیم و برای ما نعمتی و لذّتی

مقدّر و مقرّر نمیشود .در این جا یک قاعده عقلی و فلسفی به ما میگویدِّ ُ « :
يه
ُک ما د َ
يه دِب ِّذل د
ات» .یعنی موجودیت هر چیزی که به عَرَض و فرعیت و
دِبل َع َر دض يَنَتَ يي دايل ما د َ
معلولیت باشد بایستی مربوط شود به چیزی که مبدئیت و اصالت داشته باشد و در وضع
علّیت قرار گیرد .زیرا پیدایش فرع بدون اصل محال و ممتنع است.
دعاها همه جا ما را به فیوضات الهی مربوط میکند ،آن فیوضات و برکاتی که از مسیر
دین و تربیت و علم و دانش و احکام الهی در اختیار ما قرار میگیرد .هرحکمی از احکام
و آیه ای از آیات و یا دستوری از دستورات علمی و اخالقی مانند چشمه و نهری است
که با برکات حیات بخش خود بایستی در وجود ما و در سرزمین قلب ما جاری گردد و
شجرۀ وجود ما را آبیاری نماید تا به رشد طبیعی و انسانی خود برساند .این چشمهها و
نهرها که حامل برکات معنوی هستند بایستی به کوه های پر برکت و از آن جا به دریاها
و اقیانوسها متصل و مربوط گردند تا از آن جا چشمه های آب حیات اشباع شود و
نهرها جاری گردد .هم چنان که کوهها و دریاها مبادی فیوضات مادی و مزاجی انسان
شدهاند ،شخصیتهای بزرگ الهی و آسمانی و اولیاء خدا هم مبادی فیوضات و برکات
معنوی و علمی هستند که ما انسانها بایستی چشمه وجود خود را به آن مبادی فیض و
برکت متصل و مرتبط سازیم و ازآن جا نیرو بگیریم .مبادی فیوضات و برکات معنوی
وتشریعی خدا بنیان گذاران اولیه دین و مکتب خدا هستند؛ یعنی محمّد و آل محمّد
علیهم الصلوه و السالم.

آنها بر اساس تکامل وجودی خود مستقیما و بدون واسطه به مبدء

نامتناهی فیض یعنی خداوند متعال مربوط هستند .بندگان مومن خدا هم در مسیر خط
دین وحرکات تکاملی بایستی چشمه های قلب خود را به آن مبادی فیض مربوط کنند
تا چشمه آب حیات در قلب آنها بجوشد.

رعایت این اصل در خط دین با ذکر صلوات اِشعار شده است .ما انسانها با دعای صلوات
ابتدا رابطه قلبی و فکری خود را با مبادی فیض محکم میکنیم و از خداوند متعال
خواهش میکنیم که آن مبادی را هرچه بیشتر و بهتر اشباع کند و فیضی ازآن مبادی به
ما برساند .ارتباط ما با مبادی فیض و اشباع هر چه بیشتر آن مبادی منشاء اطمینان و
آرامش قلب ما بوده؛ و عالوه بر این یک نوع تشکر از اولیاء حیات بخش ما و یک نوع حق
شناسی از آنها میباشد که همه اینها در مکتب تعلیم و تربیت و رشد و تکامل واجب و
الزم است .پس در این جا ذکر صلوات برای بهره گیری از مبادی فیض میباشد نه
تکمیل مبادی فیض از فیوضات الهی ،و این صلوات برای رعایت حق صلوات فرستنده
است که ضمن اتصال و ارتباط به مبادی فیض خود را زنده میکند و چشمه برکات الهی
را به سوی خود به جریان میاندازد.

مراتب ایمان و ت میل آن
پس از ارتباط دادن چشمۀ فکر و قلب انسانها به مبادی فیوضات و برکات الهی ،تعلیمی
که اولین خواهش امام چهارم به ما میدهد تکمیل ایمان است ،که میگوید :خدایا
رحمت و برکت خود را شامل رسول خدا و اوالد او بگردان و با این نزول رحمت ایمان
مرا به انتهای کمال برسان :بَلّغ بِایمانی اَکمَلَ االِیمانِ .در اولین مرتبه یک چنان اصلی را
به ما میآموزد و ما را به راهی میبرد که تمامی راهها و فضیلتها و نعمتها و هرآنچه
در دنیا و آخرت الزم داریم از همان اصل منشعب میگردد؛ یعنی اصل ایمان و تکامل
ایمانی.
چرا از میان تمامی فضائل و نعمتهای الهی اصل ایمان مطرح میشود و به دنباله آن
نعمتهای دیگر؟ ایمان به خدا اولین عامل حرکت انسان به سوی خدا میباشد که
تمامی فضائل و کماالت آینده در گرو همین حرکت است .انسان پس از آن که به عقل و

شعور میرسد و میتواند کلمه خدا و آفریننده خود را درک کند و آمادگی برای قبول
دعوت انبیاء پیدا میکند اولین حرکت توأم با قصد او همین حرکت ایمانی میباشد.
ایمان از کلمۀ «اِئمان» بوده ،و «امنوا» در اصل «اَءمَنوا» .روی قاعدۀ اعالل در کتابهای
صرف ،دو همزه که پهلوی هم قرار میگیرند ،همزه دوم تبدیل به جنس حرکت همزه
اول میشود .در این جا همزه دومِ «إءمان» تبدیل به یاء شده که از جنسِ کسرۀ حرف
اول است و همزۀ دومِ «اَءمنوا» تبدیل به الف ،که آن هم از جنس فتحه حرف اول است.
چنان که در لطائف معانی باب اِفعال گفته شد ،باب افعال داللت میکند بر فعلی که با
عامل درونی از درون وجود انسان سرچشمه میگیرد ،بر خالف باب تفعیل که داللت
میکند بر فعلی که عامل آن از بیرون وجود پیدا میشود .مثال در همین کلمۀ (ایمان)
اگر با استعمال از باب تفعیل بگوئیم :اَمَّنتُ زَیداً ،وَ اَمَّنُ فُالنٌ فالنا ،داللت میکند بر این
که فالنی را با یک عامل خارج از وجود او که امثال قول و وعده میباشد امنیت دادهایم،
که در این صورت او امنیت خارجی پیدا کرده و هنوز امنیت داخلی و درونی پیدا نکرده
است .باز هم خوف و وحشت دارد که مبادا امنیت از او گرفته شود؛ و اگر این کلمه را از
باب اِفعال بیاوریم و بگوئیم :آمَنتُ زَیداً وَ آمَنُ فُالنٌ فالنَاً ،داللت میکند بر این که با یک
عامل درونی قلبی و فکری به او امنیت دادهایم .چنان امنیتی که از درون و از قلب
خیالش راحت شده و امنیت پیدا کرده است .با این کلمه انسان از خدا میخواهد که به
او یک امنیت درونی و قلبی بدهد .چنان امنیتی که خیال بنده خدا از دو چیز آسوده
شود ،اول آسودگی از خوف و خطرها و مرضها و ضررها که در محیط زندگی ممکن
است متوجه او شود .دوم ،امنیت از فقر و جهل و نادانی و ناداری و محرومیت از
نعمتهای خدا در دنیا و آخرت .این دو خطر همیشه انسان را تهدید میکند .برای نجات
از این دو خطر بزرگ ،انسان سالک به سوی خدا و نعمتهای خدا سند امن و امان و
امنیت الزم دارد .یک چنان سند و سالحی که خطرات را از خود دور کند و به تمامی
نعمتهای خداوند متعال در دنیا و آخرت برسد .یگانه سالح منحصر به فردی که این دو

خاصیت را برای انسان میسازد استفاده از قدرت الیزال الهی و بهرهبرداری از فیض لطف
او میباشد .ایمان باهلل یعنی به وسیله خدا و اراده خدا در مسیر حرکت امنیت به وجود
آوردن .دو نفر انسان که میخواهند از یک جنگل پر خوف و خطر و پر از حیوانات درنده
عبور کنند ،یکی از آنها خود را به اسلحه جنگی مسلح میکند و دیگری خود را به خدا
میسپارد و خدا را وسیله امنیت خود قرار میدهد .هردو میتوانند با سالح خود خطرات
را دفع کنند ،ولیکن اسلحه جنگی شاید فقط قسمتی از خطرات را که حمله درندگان
وحشی باشد از خود دفع کند ولی او را به ثروت و قدرت نمیرساند ،به خالف اسلحه دوم
که منشاء تمامی این خاصیتها میگردد .در این جا امام چهارم

علیه السالم

برای عبور از

خط تکاملی که گفتهاند از موی باریکتر و از شمشیر برنده تر است و در دو طرف این
خط باریک وادیهای هولناک جهنم قرار گرفته است ،برای رسیدن به بهشت موعود از
همین سالح ایمان استفاده میکند و آن را در اختیار بندگان خدا میگذارد و خواهش
میکند که ای خدا اراده و لطف خود را وسیله امنیت و موفقیت من قرار بده و آن را هر
چه بیشتر و زیادتر تکمیل کن.
ایمان هم مانند سایر مادیات و معنویات مراتب و درجات مختلفی پیدا میکند؛ مراتب
ضعیف و قوی و قویتر و قویتر .یک نفر انسان برای پیروزی بر پر کاهی از قدرت ایمان
استفاده میکند و از خدا کمک میخواهد و انسان دیگر برای رفع و دفع مانعی که از کوه
بزرگتر است از خدا کمک میخواهد .هر دو از خدا کمک میخواهند؛ هر دو ایمان به
خدا دارند ولیکن ایمان نفر دوم بایستی قویتر و کاملتر باشد .ایمان کامل آن نیروئی
است که اگر انسان خود را در معرض حمله تمامی کائنات ببیند و مأمور شود که خود را
بر همه آنها غالب و پیروز گرداند و به آن طرف کائنات برساند ،اطمینان به قدرت ایمان
خود دارد و میداند که با نیروی ایمان بر همه این مشکالت پیروز میشود .آزمایشِ
مراتب و درجات ایمان ،در برخورد با حوادث و انجام تکالیف برای جلب نعمتهای خدا
انجام میگیرد .آنچه مسلم است این است که انسان در خط زمان به سوی تکامل مادی

و معنوی مجبور به حرکت میباشد؛ چنان اجباری که توقف محال است .اگر انسان
متوقف گردد در خالء مطلق قرار میگیرد و این خالء مطلق وحشت آور است .توقف در
خط زندگی به مراتب وحشتناکتر و خطرناکتر از توقف در خط مسافرت است .انسان
مسافر در بیابان اگر متوقف شود با وحشت روبرو میشود و شاید در همان بیابان تا اندازه
ای آب و علف در اختیار او باشد ولیکن انسان متوقف در خط زندگی که از کار و کوشش
و فعالیت منصرف میگردد ،همین مقدار آب و علفی هم که بهره مسافر است برای او
حاصل نمیشود .حرکت در خط زندگی ،گرچه بعضی خیال میکنند که آزادانه است و
به آزادی و اراده خود انسان انجام میگیرد ولیکن حرکتی است کامال اجباری و الزامی،
که قدرت توقف به کلی از انسان منتفی بوده و عامل حرکت کامال بر او حاکمیت دارد.
مثال شما میخواهید از حرکت کردن برای تهیه آب و غذا خودداری کنید و دوست
ندارید که آب و غذائی به دست آورید .در این خودداری از حرکت برای جلب آب و غذا،
ببینید که چگونه تشنگی و گرسنگی شما را مجبور به حرکت میکند و عوامل مرگ از
هر جهت شما را وادار به تهیه آب و غذا مینماید ،و به همین کیفیّت حرکت بسوی
آنچه از مادیات و معنویات که وجود دارد .آنچه در آفرینش هست و خدا خلق فرموده،
همچون آب و غذا مورد نیاز تشنگان و گرسنگان است که اگر از آن آفریدهها استفاده
نکنند و آن را به کف نیاورند با خالئی همانند تشنگی و گرسنگی روبرو میشوند که باز
نیازمندی آنها به آنچه هست آنها را وادار به حرکت میکند.
آزادی انسانها در انتخاب راهِ زندگی میباشد نه در حرکت به سوی زندگی .حرکت به
سوی زندگی اجباری است و توقف مساوی با مرگ است ولیکن انتخاب راه زندگی به
آزادی انجام میگیرد .انسان در هر حالی و در هر فکری و در هر جائی که باشد باز هم
خداوند او را سر دو راهی به نام حق و باطل قرار میدهد و این دو راهی آنچنان گسترده
و مالزم حرکت است که حتی در یک هزارم میلی متر نزدیک به درِ بهشت و یا جهنم،
امکان انتخاب برای انسان باقی است؛ یعنی کسانی که در خط ایمان و تقوی به سوی

بهشت در حرکتند در انتهای راه و نزدیک به مقصد برای آنها امکان برگشت و خطر
برگشت وجود دارد ،و به همین کیفیّت انسانهائی که در خط کفر و گناه به سوی جهنم
حرکت میکنند .شاخص این دو راه و انتخاب یکی از این دو راه به «کفر و ایمان» نام
گذاری شده است.
حرکات کفری به معنای این است که رابطه فکری و قلبی خود را صد در صد و در جمیع
اعمال و افکار با خدا قطع کنی؛ آن چنان قطع رابطه ای که خدا را هرگز در اعمال و یا
افکار کوچک و بزرگ به حساب نیاوری .فقط خود را ببینی و راه حرکت و منافعی که تو
را به سوی خود جلب میکند ،و در مقابل ،حرکت ایمانی به معنای این است که خدا را
در مرحله ای هر چند که بسیار کوچک و ضعیف باشد به حساب بیاوری و یکی ار آرزوها
و ایده های تو استفاده از یک نیروی غیبی به نام خدا باشد .آن نیروی غیبی به هر
کیفیّتی که در فکر انسان مطرح شود ،در این انتخاب فقط کیفیّت مطرح است نه کمیت.
گاهی انسان سالک به سوی خدا شخصی مانند علی ابن ابیطالب است

َشک دِب دهلل َطرفَ َة عَيٍ
«لَم ُا د
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(ع)

که میگوید:

» یعنی یک چشم بر هم زدن هم شرک به خدا نیاوردم؛

یعنی با استفاده از اذن و اراده خدا چشم خود را بستم و باز کردم ،که یک چنین فکر
توحیدی را میتوان از نظر کیفیت و کمیت بینهایت دانست؛ و گاهی فکر توحیدی یک
انسان و عشق و عالقه او به خدا مانند آن چوپانی بیابانی در داستان مثنوی مولوی است
که به خدای خود میگوید:

تو کجائی تا شوم من چاکرت

1

تحریر المواعظ العددیة ،ص100 :
الخصال ،ج ،4ص094 :

چارقت دوزم کنم شانه سرت

این دو ،موحد و مؤمنند اما یکی از آنها در اقیانوسی از ایمان و دیگری در یک قطره و یا
رطوبتی از آن قطره قرار گرفتهاند .هر دو به یک نیروی غیبی متوجه اند که در زندگی
خود به آن پناهنده میشوند و استفاده میکنند.
اما کفر منهای ایمان آن حالت و فکری است که انسان به کلی منکر علمی یا عملی با
نیروی خارج از وجود خود شده و صد در صد در تمام حرکات علمی و عملی متکی به
خود و اراده خود است ،آن چنان که اگر بزرگترین جنایتها را مرتکب شود ذره ای
خود را در برابر آن عامل غیبی مسئول نمیداند و اگر هم با سختترین و مشکلترین
کارها امثال برداشتن کوهی و یا بیرون آمدن از چاه ویلی روبرو شود باز هم در فکر و
خیال او ذره ای امید به آن عامل غیبی وجود ندارد که برای موفقیت خود از آن استفاده
کند این دو نوع حرکت با همین مشخصات و کیفیتها ،یکی را به اعلی علیین میبرد و
دیگری را به اسفل السافلین؛ و شاید میتوان گفت که فاصله بین این دو حال اگر
بینهایت نباشد نزدیک به بینهایت است .بینهایت نیست از این جهت که دو نفر انسان
در دو طرف مخالف یکدیگر قرار گرفتهاند و مبداء و منتهائی به وجود آوردهاند ،که
(داشتن مبدء و منتها) با مفهوم بینهایت سازگار نیست؛ و اما بینهایت به معنای این که
در بینهایت زمان امکان برگشت این دو ،و وصل آنها به یکدیگر ممکن نیست .بین این
دو طرف و یا دو جناح که میشود گفت در رأس هر طرفی فقط یک نفر بیشتر نیست،
یکی در رأس اعلی علیین و دیگری در انتهای اسفل السافلین ،میلیاردها میلیارد مراتب و
درجات وجود دارد ،که هر انسانی در هر مرتبه ای (باالتر از اسفل السافلین) که باشد
میتوان گفت از اقیانوس درک عظمت خدا شاید از نمی یا رطوبتی محروم نباشد .از آن
طرف ،هر انسانی در هر درجه و مقامی که بر مبنای طرز تفکر خود (پایینتر از اعلی
علیین) قرار گرفته ،که شاید یک نفر از آن مؤمنین در حرکت دادن پر کاهی خود را
مستغنی از خدا بداند ولی در برداشتن و حرکت دادن کوهی شاید امید و ایمان به خدا
داشته باشد؛ یعنی در حوادث مرگ آور شاید به خدا پناهنده شود ولیکن در برابر حوادث

کوچکتر از آن خود را از خدا مستغنی بداند (در همۀ این مراتب) ایمان نیروئی است که
بر تمامی این درجات یا درکات تقسیم شده است و انسانها در کشاکش این دو حقیقت،
در هرجا و هرحالی که هستند راه امید و برگشت به سوی خدا دارند .در این تعریف،
ایمان کامل مانند ایمان اولیاء خدا و پیغمبران و مخصوصا ایمان علی ابن ابیطالب است
که اگر با میلیونها دشمن خطرناک روبرو شود و یا اگر با یک پشه موذی روبرو شود،
برای رفع و دفع هر یک از این دو خطر بزرگ و کوچک به یک میزان از اراده و قدرت
خدا استفاده میکند .او در رویاروئی با میلیونها دشمن مجهز و خطرناک همان اندازه
خود را نیازمند به خدا میداند و از اراده خدا استفاده میکند که در رویاروئی و رفع و
دفع یک پشه ضعیف و الغر .نه در این جا صد در صد متکی به خود است و خود را توانا
بر دفع آن ضرر جزئی میداند و نه آن جا که با آن همه خطرات روبرو شده است .در هر
یک از این مراتب و درجات ،آن جا که خدا را عامل موفقیت خود میدانی و از لطف خدا
استفاده میکنی مؤمن هستی و همان ایمان است که تو را وابسته به خدا میکند ،و در
هر حال و هر جائی که کمی به خود متکی هستی و خود را از اعانت و عنایت خدا بی
نیاز میبینی ،همان حالت حالت کفر و شرک است .امام چهارم
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که خود را در

ارتباط با یک چنین خط طوالنی و درجات مختلف میبیند از خداوند تقاضا میکند که
او را به کاملترین درجه ایمان برساند.

مراتب یقین

امام علیه السالم به دنبال ایمان ،مراتب یقین را درخواست میکند ،میگوید« :بَلِّغ دِبمياِن
ميان َو دب َيقيِن َافضَ َ
ل ال َيقي».
اََكَ َل ا دَل د
یقین آن حالت برخورد فکری و علمی با واقعیت است .بین سازمان تفکر و ادراکات
انسان و واقعیتها ،فاصله هائی وجود دارد که گاهی فکر انسان در یکی از این فواصل
قرار میگیرد و در هر فاصله ای نام مخصوصی پیدا میکند .مثال گوینده ای شما را از
یک خطری که در غیب جهان یا زمان است آگاه میکند؛ گاهی میگوید که این خطر و
ضرر در کدام قسمت کره زمین است و گاهی میگوید چند ماه و چند سال دیگر در
آینده زمان است .شعاع فکر شما با این دو خطر غیبی مربوط میشود .ابتدا در خیال
شما و فکر شما چنین خطری ادراک میشود( .اکنون درک شما نسبت به آن خبر در
مراحل مختلفی قرار میگیرد) گاهی فقط و فقط خطر در فکر شما مجسم است و هرگز
نمیخواهید و یا نمیتوانید این لفظ را با معنای فکری و ذهنی خود منطبق سازید.
چنانچه فلسفه میگوید و بحثی به نام «اَکوان اربعه» را مطرح میکند؛ میگویند هر
چیزی در چهار جا هستی دارد و در یکی از این چهار مکان خود را نمایش میدهد:
هستی شیء در الفاظ ،به کیفیّتی که هر جا لفظ و عبارتی بر زبان کسی جاری میگردد
همان لفظ همراه تمرکز در فکر ،شبحی از معنا را جلو فکر انسان قرار میدهد ،که آن را
وجود لفظی مینامند ،و به تعبیر دیگر «قوّه واهمه» ،یعنی یک معنائی به فکر انسان و به
وهم انسان وارد میشود.
هستی دوم شیء ،وجود ذهنی از اشیاء و موجودات است؛ یعنی انسان از هر چیزی که
خبری بشنود و یا با تفکر و تخیل خود وجود آن را احساس کند ،از آن شیء یک شبحی

در سازمان فکر و ذهن انسان قرار میگیرد ،مطابقت با واقعیت و حقیقت داشته باشد یا
نه.
وجود سوم شیء در خطوط و عالمتها و کتابها؛ یعنی هر خط و عبارت و کتابتی
شبحی از حقیقت به همراه خود دارد ،که شاید با واقعیت چند درصدی مطابق یا مخالف
باشد.
وجود چهارم ،وجود عینی؛ یعنی موجودیت هر چیزی در متن عالم و در علم خداوند
متعال.
آن هستی که عین واقعیت است همان چیزی است که در طبیعت خلق شده و یا در علم
الهی مقدر و مقرر شده است .انسان جوینده و شنونده از مسیر تفکر و تعلم و مطالعه
کتابها و استماع اخبار و گزارشات ابتدا با شبحی و عکسی از واقعیت روبرو میشود؛
یعنی هیوالئی از آنچه دیده و شنیده در فکر او قرار میگیرد ،که بین این صورت ذهنی
و واقعیت فاصله بسیار است .فاصلهها کم و زیاد میشوند؛ ابتدا درصدی ،مثال ده یا بیست
درصد ،از یک دوم کمتر ،آنچه دیده و یا شنیده با واقعیت منطبق میداند .صدی ده یا
بیست به درستی آن ،و صدی نود یا هشتاد به نادرستی آن قضاوت میکند .یک چنین
دانشی را وهم و خیال میشناسند و یکچنین معلوماتی را به نام موهومات و خیاالت
معرفی میکنند .این درصدها قابل حرکت به قلت و کثرت است تا در وضعی قرار بگیرد
که به میزان پنجاه درصد آن را مطابق واقع دانسته و پنجاه درصد را خالف واقع بداند ،و
نمیتواند با قاطعیت به آن برخورد کند و از معلومات قطعی خود بداند .یک چنین
معلوماتی را مشکوکات مینامند و چنین حالتی را شک و ریب میدانند؛ و گاهی از پنجاه
در صد تجاوز نموده ،شصت یا هفتاد یا هشتاد و بلکه نود درصد ،آن شبح ذهنی و خیالی
خود را مطابق با واقع ،و ده درصد و یا بیشتر آن را خالف واقع میدانند ،که یک چنین
معلوماتی را مظنونات میدانند و به فارسی از آن به ظن و گمان تعبیر میکنند؛ و گاهی

این انطباق صد در صد با حقیقت و واقعیت مطابقت میکند که ازآن تعبیر به علم و
یقین و یا قطع و یقین میکنند؛ یعنی آن حالتی که انسان چیزی را که دیده و شنیده و
یا فکر نموده ،آن را صد در صد در متن عالم میبیند و یا از تقدیر آن در علم الهی با خبر
میشود و هرگز در صحت آن شک و شبهه به خود راه نمیدهد.
تفکرات انسان و صورتهای ذهنی تا زمانی که صد در صد انسان را به حقیقت مربوط و
منطبق نساخته است در معرض خطر میباشد؛ یعنی یک چنین معلوماتی یک چنان
نیروئی ندارد که انسان را وادار به حرکت نموده و او را به حوزه آن غیبیات برساند.
حاکمیت علم بر انسان به همین منوال در شدت و ضعف است تا روزی که علم او به
یقین تبدیل گردد؛ یعنی آنچه را میداند ،در جهان آفرینش و یا در تقدیر و علم خدا
ببیند .پس از آن که در دایره یک چنین علمی قرار گرفت حرکت انسان به سوی مقصد
در دایره حاکمیت یک چنین علمی صد در صد است و امکان توقف و یا برگشت به
قهقراء و یا انحراف به چپ و راست ممکن و میسر نیست .علم انسان که به دایره علم
الیقین برسد نجات انسان از مهالک دنیا و آخرت و موفقیت او در دنیا و آخرت به همین
کیفیّت فعلیت پیدا میکند؛ لذا در اینجا امام چهارم از خداوند خواهش میکند که او را
در بهترین و باالترین مرتبه یقین قرار دهد تا هر آنچه را که خدا آفریده یا آفرینش آن
را مقدر فرموده با نیروی علم و دانش خود ببیند و به سوی آن حرکت کند تا زمانی که
به مقصد برسد.
در اینجا تنها سالح و مرکبی که انسان را از ادراکات بدوی و ابتدائی به حوزه یقین
میرساند ایمان است؛ یعنی از آن حالت و ساعتی که انسان یک موجود غیبی و نهانی به
نام خدا و وعده های خدا را احساس میکند که آن ادراکات اولیه ،اولین دعوت به
حرکات تکاملی میباشد .از آن حالت ابتدائی تا انتهای یقین و قطعیت به وجود خدا و
غیبیات دیگر ،از آن ابتدا تا انتها یک خط عبور پر خوف و خطر است .مثل این که انسان
میخواهد از جنگلی پر از دره های عمیق و پر از حیوانات خطرناک و راهزنان دیگر عبور

کند .بدیهی است که نیازمند به نیروی مقاومت و مرکبی تند و سریع است .تنها چیزی
که نیاز انسان را در این حرکت تأمین میکند همان ایمان است .یعنی دست به دامن
خدا شود و فقط او را وسیله امنیت در این حرکت قرار دهد .به همین دلیل امام
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در مقدمه وصول به یقین ایمان را مطرح کرده است.
ایمان که از کلمه «اَمن» مشتق شده و بر اساس خاصیت باب افعال از یک امنیت درونی و
فکری خبر میدهد ،به معنای این است که انسان در مسیر حرکت تکاملی به سوی علم
الیقین ،و در انتها به عین الیقین ،که مقصد حرکت است ،در درون خود و در فکر خود
خدا را وسیله امنیت قرار دهد و در این خط باریک تکاملی ،که گفتهاند از موی باریکتر
و از شمشیر بُرنده تر است و در دو طرف آن وادیهای هولناک و عمیق جهنم قرار گرفته
حرکت کند .با استفاده از لطف خدا و اراده او خوف و هراس از انسان برداشته میشود و
اطمینان پیدا میکند که میتواند از این خط باریک به سوی بهشت موعود حرکت نماید.
بدیهی است که در یک چنین خطی که بشریت اجبار دارد از آن حرکت کند ،هیچ
وسیله امنیتی مانند خدا و اراده خدا منشاء اثر نیست .زیرا هر قدرتی و هر انسانی در
مقابله با یک چنین خط باریک و عبور از آن وادیهای هولناک ضعیف و ناتوان است.
فقط خداوند بر این کار قادر است که وسیله امنیت بشر باشد و او را از این خط به ساحل
نجات برساند؛ و آن مقصد نهائی یک حالتی است به نام علم الیقین که در انسان به وجود
میآید .یعنی صد در صد یقین به آیندهها و واقعیات پیدا میکند و همین یقین ایمان و
توکل انسان را بیشتر تأئید و تقویت مینماید.
افضل الیقین در بیان امام چهارم همان علم الیقین است نه عین الیقین؛ گرچه مرحله
عین الیقین از علم الیقین شدیدتر و قویتر میباشد زیرا عین الیقین یعنی دیدن عین
واقعیتها چنان که هست ،و پیدایش این حالت توقف دارد بر این که آن واقعیتها
همین اآلن خلق شده و موجود باشد ،و موجودیت آن واقعیتها با غایب بودن آنها
منافات دارد .زیرا بسیاری از واقعیتها در آیندۀ زمان مقدر شده و آنچه درآینده زمان

مقدر شده است اآلن خلق نشده تا انسان آن را ببیند و با دیدن آن به مقام عین الیقین
برسد .زندگی آخرت ما و آنچه در آن زندگی به نام بهشت و جهنم مقدر شده است
عوالمی و شهرهائی در آینده زمان است نه این که چیزی موجود در کره زمین و یا عوالم
دیگر باشد ،و انسانها با حرکت از کانال زمان میتوانند به آن آیندهها برسند .اینها فقط
در علم خدا مقدر است و آنچه در علم خدا مقدر شده است از نظر حتمیت و قطعیت
چنان است که گوئی موجود است و خلق شده است.
عوالمی که در آیندۀ زمان خلق میشود مانند زمان آینده است .مثال فردا یا پس فردا و
سال دیگر و ده سال دیگر و زمانهای آینده اآلن در علم خدا موجود است ولی هنوز
خداوند آن را خلق نکرده است .آیا میتوانید بگوئید که من به موجودیت سال گذشته
بیشتر یقین دارم تا به موجودیت سال آینده؟ در قضاوت علم و دانش ،سال گذشته و
آینده به یک میزان حتمیت و قطعیت دارد ،با این که سال آینده هنوز خلق نشده و فقط
در علم خدا مقدر شده است .حوادثِ مربوط به زمانهای آینده هم مانند همین
زمانهای آینده قطعیت دارد .بچه هائی که ده سال دیگر متولد میشوند و انسانهائی که
ده سال دیگر میمیرند و یا کشته میشوند به همان میزان حتمی و یقینی میباشد که
بچه هائی که تا االن متولد شدهاند و یا انسانهائی که از دار دنیا رفتهاند .همانطور که
وقوع قیامت حادثه ای در آیندۀ زمان است متعلقات قیامت هم که بهشت و جهنم است
در آینده زمان خواهد بود .بنابراین ،پیدایش عین الیقین در ارتباط با آینده ممکن
نیست ،از این جهت که آینده خلق نشده تا جلوی چشم انسان نمایش پیدا کند ولیکن
پیدایش حالت علم الیقین ممکن است .یعنی انسان مؤمن و دانشمند به مقامی از علم و
دانش میرسد که دید علمی او با دید عینی او مساوی میشود و بین رؤیت علمی با
رؤیت عینی او به میزان یک میلیونیم ثانیه از نظر زمان و یا میلی متری از نظر مکان هم
اشتباه ندارد .در اینجا علم الیقین مساوی با عین الیقین است .انسانهای متمرکز در
حالت علم الیقینی صد در صد وادار به اعمال صالح و کارهای مفید و شایسته میشوند و

به سوی آیندهها حرکت میکنند .پس در این جا افضل الیقین در لسان امام

(ع)

همان

علم الیقین است که از نظر مطابقت با واقعیت مساوی با عین الیقین میباشد.
امام

علیه السالم

این حالت را پیش از برخورد به سایر مسائل اخالقی از خداوند متعال در

خواست میکند زیرا ایمان و یقین که در این مرحله از دعای شریف از آن به افضل
الیقین و اکمل االیمان یاد شده ،دو عامل صد درصد سازنده و وادار کنندۀ انسان به سایر
مسائل اخالقی میشود .درواقع آن حضرت اصول و پایه های اخالق را در ابتدای دعا ،و
به ترتیب ،فروع آن را تا انتها ذکر میکنند تا ضمن طرح مسائل اخالقی انسان سالک الی
اهلل را به اصول و مراتب نیت و بهترین نیتها و فروع مسائل آگاه کند.

مراتب ییت و بهترین ییتها
در جمله سوّم از این دعا امام علیه السّالم از خداوند متعال احسنِ نیت را میطلبد و عرض

حس دن الن ِّيات» یعنی نیت مرا در بهترین آن قرار بده به کیفیّتی
میکندَ « :وانت ده بدنيِِّت دايل َا َ
که در عالم نیتی بهتر از آن نباشد.
نیت از کلمۀ «نواۀ» به معنای هسته و حبه ای است که میروید و به درخت بزرگی
تبدیل میشود .هسته خرما یا زردآلو و میوه های دیگر را «نواه» مینامند زیرا در این
هسته خرما تمامی تجهیزات مربوط به آینده درخت نهفته شده است .یعنی هسته خرما
در طبیعتِ خود و در نهاد خود میداند که در مسیر رشد و تکامل بایستی به کجا برود و
به کجا برسد .چه نوع شکل و برگ و باری از خود به وجود آورد و خرماهای آن چه رنگ
و چه خاصیتی داشته باشند؛ به طوری که هرگز تخم زراعت و یا هسته درخت در حرکت
به سوی آنچه در نهاد آن وجود دارد اشتباه نمیکند و مستقیما به سوی آینده حرکت
میکند و تولید مثل مینماید ،دانه و میوه خود را در اختیار بندگان خدا میگذارد .از این

رو در لسان حکمت و فلسفه (حرکت از قوه به فعل) مطرح شده است .حکماء میگویند
نطفه انسان بالقوه انسان است که در آینده بایستی به فعلیت برسد و به صورت یک
انسان ظاهر گردد و یا هسته درخت خرما و درختهای دیگر بالقوه همان درختها
هستند که در مسیر حرکت و تکامل خود را به آن میرسانند .هسته درخت را به دلیل
آنچه در نهاد خود ذخیره دارد و خود را به آن میرساند و بروز میدهد «نواه» مینامند.
انسان هم در آفرینشِ هستۀ مرکزی ،یک انسان کامل است .یعنی آنچه در آینده
بایستی داشته باشد و چنان که در آینده بایستی بشود اآلن در نهاد خود و در خلقت
خود به تمامی آنها مجهز است .کودکی که امروز متولد شده با آن انسانی دانشمند و یا
پیغمبر بزرگواری که در انتهای تکامل قرار گرفته است در خلقت و تجهیزات وجودی
فرقی ندارد و هر انسانی در خلقت خود به تمامی وسائل و ابزاری مجهز است که انسان
دیگر میباشد .در این رابطه خداوند به طور کلی و در معرفی همه انسانها میفرماید:

حس دن تَقومي
«لَقَد َخلَقنَا ا دَل َ
نسان ِف َا َ

1

» یعنی انسانها را در بهترین آفرینش و کاملترین

هندسه وجودی قرار دادهایم و او را به تمامی اسباب و ابزار و نیروهای ظاهری و باطنی
که الزم دارد مجهز کردهایم .پس انسان هم در خلقت خود مانند سایر حبوبات و دانهها و
هستهها میباشد که بالقوه آنچه را که در آینده به ظهور و فعلیت میرساند در خود
نهفته دارد.
مسئله ای که در این جا الزم است مطرح شود ،که بین انسان و پدیده های دیگر طبیعت
بر اساس آن تفاوت به وجود میآید ،کیفیّت حرکت در خط تکامل به سوی آیندهها
میباشد ،که میشود گفت در این رابطه سایر پدیده های طبیعت نسبت به انسان شانس
بهتر و عالیتری دارند و آن این است که هسته درختها و بذر زراعتها در خط سیر
خود تسلیم خدا هستند؛ از خود آزادی و اراده ندارند .انتخاب راه و اختیار مقصد به خود
آنها واگذار نشده بلکه آنها به جز تسلیم چیزی نمیدانند و نمیفهمند .زمام امر خود را
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در کف با کفایت خداوند متعال گذاشتهاند و خود را به او سپردهاند .ولیکن انسان صاحب
اختیار و آزادی در انتخاب و حرکت شده است .همین اراده و آزادی باعث میشود که
انسانها آنچنان که بایستی تسلیم خدا باشند نشده اند .شخصا برای خود تصمیم
میگیرند و در کار خود مداخله میکنند و گاهی در جهت خالف تقدیر و رضای خدا
حرکت میکنند .این حرکت آزادانه و مختارانه گرچه از جهتی به نفع انسان بوده ،که
اختیار و آزادی خود نعمت بزرگی از نعمتهای خداوند متعال میباشد ولیکن از جهات
بسیاری باعث عقب افتادگی و عقب ماندگی از کاروان آفرینش شده و او را متوقف
ساخته یا به قهقراء کشیده است .عده ای خیلی عادی رشد کردهاند و تمامی آنچه بالقوه
داشتهاند به نحوه احسن و اکمل به فعلیت رسانده و در اعالء علیین قرار گرفتهاند و عده
ای دراین خط متوقف شده ،مانند انسانهای عصر حجر در سادگی و بی شعوری زندگی
میکنند ،و عده ای به قهقراء برگشته ،در جهت عکس مقصود حرکت نموده و خود را از
جهان حیوانات عقبتر برده و در زندگی پستتری از زندگی حیوانات و درندگان جنگل
قرار گرفتهاند .تمامی این عقب ماندگی ها و یا جلو افتادگیها مربوط به حسن انتخاب و
یا سوء انتخاب است که امام چهارم

(ع)

در این جمله زیبا بشریت را به اسرار انتخاب

احسن آگاه میکنند ،از خدا میخواهد که :نیت مرا به بهترین نیتها خاتمه بده؛ َو انتَ ده
حس دن النيِّات.
بدنيِِّت داَل َا َ

نیت انسان بروز دادن تمامی تجهیزات وجودی درخط مستقیم به سوی فعلیت نهائی و
به انتهای تکامل است .بروز دادن این تجهیزات و قرار گرفتن آنها در خط مستقیم و
حرکت از این خط از موی باریکتر به مقصد نهائی کاری است بس مشکل و بلکه در یک
رابطه ،ممتنع .در واقع از مسائل سهل و ممتنع است یعنی اگر انسان حسن انتخاب و
اختیار داشته باشد و درست خود رادر جهتی قرار دهد که با مقصد رابطه مستقیم دارد،
سهل و آسان و بدون زحمت در مقصد نهائی قرار میگیرد و به همه چیز میرسد ولیکن
اگر گرفتار سوء انتخاب و اختیار گردد و نتواند خود را آنچنان که شایسته است در

ارتباط مستقیم با مقصد قرار دهد حرکت و وصول به مقصد ممتنع است .در هر قدمی
که بردارد گرفتار هزاران سقوط میگردد و هر جا که فکر کند اوج گرفته است هبوط
میکند و در چاهی ویل و حضیض ذلت قرار میگیرد .به همین مناسبت امام در این
جمله زیبای خود انسان را متوجه به حسن انتخاب و اختیار میکند.
در این جا الزم است که حسن انتخاب و یا سوء انتخاب را به آیۀ(عرض امانت) مربوط
بدانیم ،که چگونه انسان در انتخاب راه و روش به اشتباه رفته است و به جای حرکت به
اعلی علیین به اسفل السافلین کشیده شده است.
اما پیش از ورود به تفسیر آیه عرض امانت ،بحثی در تکمیل نیت و حسن نیت و یا سوء
نیت و هم چنین بهترین اعمال الزم است .0در اخبار و احادیث به نیت و تصمیم ابتدائی
انسانها خیلی اهمیت داده شده است به طوری که تمامی ارزشهای مادی و معنوی و
یا دریافتهای مادی و معنوی ،و به تعبیر فلسفه و حکمت «شدنهای مادی و معنوی
انسان» را در گرو نیت دانستهاند و چنین گفتهاند که انسان همان نیت است و همه چیز
انسان فقط نیت است و آخرین محصول وجودی انسان رسیدن به نیت است .در بعضی

ُک ام در ٍء ما
احادیث فرمودهاند « :دل ُ د

ن َوي» یعنی برای هر انسانی همان است که نیت کرده و

برای رسیدن به آن فعالیت نموده است؛ و نیز در کلمات قصار موال علیه السّالم آمده است که

فرمودهاند« :قمي َ ُة املَر دء ما ُحی دس ُن ُه

2

» یعنی ارزش هر انسانی به همان چیزی است که آن را

دوست میدارد و برای رسیدن به آن تالش میکند؛ و باز درحدیث مشهور دیگر

فرمودهاند « :دان َما ا ََل ُ
عامل دِبلن ِّيات

3

» .یعنی جان عمل و ارزش عمل در نیت عامل محصور

است .یعنی ارزش هر عملی به نیت است که اگر عملی مانند کوه باشد و نیت عامل به

...1و اجعل يقيین افضل اليقي و انت ده بنيیت ال احسن النيات و بعمىل اَل احسن الاعامل.
2
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بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،14ص13 :
بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،19ص401 :

ارزشِ کاه باشد آن کوه هم ارزش کاه را پیدا میکند و به کاهی میارزد و اگر نیت عامل
برابر کوهی باشد و صورت عمل به میزان یک پر کاه ،همان پر کاه به صورت کوه جلوه
میکند .آیه قرآن در باره نمایش اعمال کفار که درحجم و صورت برابر کوه است ولیکن

َباء
در ارزش و کیفیّت برابر کاه ،میفرمایدَ « :و قَ ددمنا دايل ما َ دَعلوا دمن َ ََع ٍل فَ َج َعلنا ُه ه ً
َمنثور ًا »1یعنی ما بر اعمال تمامی کفار میتازیم و آنچه ساختهاند و عمل کردهاند و
تمامی صنایع و آبادیها را که به وجود آوردهاند به صورت گرد و غبار در میآوریم چنان
که هیچ ارزشی نداشته و قابل استفاده نباشند.
در بعضی روایات حسن نیت با تعبیر حسن ظن ایراد شده و سوء نیت با سوء ظن ،و در
این احادیث اصرار کردهاند که باید هر چه بهتر و بیشتر به خدا خوش گمان و خوش
عقیده باشید و بدانید که رفتار خدا با شما بر طبق حسن ظن و یا سوء ظن شما
میباشد .اگر به خدا بدگمان و بد عقیده باشید بدیها به شما حمله ور میشود به
کیفیّتی که خوبیها هم برای شما بد جلوه میکند و اگر به خدا خوش گمان و خوش
عقیده باشید همه چیز را به نفع خود و به خیر خود میبینید و مقدرات شما همچنان

میشود که میبینید و میدانید .فرمودهاندَ « :ا د
سن ظ دن
حس نوا َظن ُُك دِب دهلل دان َ
هللا دعندَ ُح د
عَبده املؤ دمن» یعنی در ارتباط با خدا و مقدرات خود خوش عقیده و خوش گمان باشید
که خداوند طبق نیت و عقیده بد یا خوب با شما رفتار میکند و مقدرات شما را آنچنان
تنظیم میکند که میخواهید و میدانید .پس خوب بخواهید و خوب بدانید .در مسئله
حسن ظن آن قدر تأکید و سفارش شده است که در اخبارِ قیامت و حساب و کتاب الهی
گفتهاند که گاهی بنده ای در قیامت مأیوسانه و ناامید از اعمال بدی که داشته به سوی
جهنم حرکت میکند و بر طبق اعمالی که از او سر زده خود را محکوم کرده است .در
همان خط حرکت به سوی عذاب بر میگردد و نگاهی به سوی خدا و اولیاء خدا میکند.
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خداوند دستور میدهد که او را بیاورند و به او میگوید چرا به طرف ما نگاه کردی؟
عرض میکند پروردگارا این چنین به گمانم نمیرسید؛ عقیده داشتم که از گناهان من
میگذری و مرا مشمول عفو خود میگردانی .خداوند میفرماید اگر هنگام ورود به قیامت
چنین امید و عقیده ای داشتی هرگز تو را به میزان و حساب منتقل نمیکردم بلکه به
دلیل همان امید تو را به بهشت میبردم ولی تو االن که محکوم به جهنم شده ای چنین
عقیده ای اظهار میداری و چنین وانمود میکنی که در دنیا چنین عقیده و امیدی

داشته ای .در عین حال فرمانی صادر میشود کهَ « :اجزيوا کدذبَه َو َاد دخلوه

اجلَنَه» یعنی

این مرد را هم با همین عقیده دروغ قبولش کنید و او را به بهشت ببرید .این حدیث
انتهای ارزش نیت را که همان حسن ظن است نشان میدهد یعنی در آن حاالت یأس و
نومیدی هم اگر کوچکترین بارقه امیدی پیدا شود و انسان به خدای خود امیدوار گردد
همان امید مختصر هم در نزد خدا ارزش دارد و منشاء نجات میشود.
نیت آن قدر مهم است که اگر کسی با نیت بد نمازی را درست خوانده و یا روزه و حجی
را خیلی زیبا و صحیح انجام دهد ،آن عبادتها باطل است به دلیل این که نیت او خراب
بوده و قصد قربت نداشته است؛ و باز اگر نیت انسان درست باشد ولیکن صورت عمل او
خراب؛ نماز غلطی خوانده با نیت خوب ،و یا حج غلطی با نیت درست ،مانند اکثریت
انسانهای ساده و کم عقل که نیتشان خیلی پاک است و صورت اعمالشان خیلی خراب،
آن اعمال بدون صورتِ درست به دلیل نیت خوب مورد قبول واقع میشود ،اعاده یا
قضای آن واجب نیست در صورتی که اعاده یا قضای اعمالِ اول واجب است .بنابراین
نیت خیلی اهمیت دارد و نیت ،جان عمل و ارزش عمل است .اگر کسی با نیت بد به
شما نیکی کند ،آن احسان و نیکی دلنشین شما نمیشود و آن را نمیپذیرید و از باب
عناد و دشمنی میدانید و اگر کسی با نیت خوب سخن بدی و یا عمل مضری نسبت به
شما انجام دهد همان عمل مضر و سخنان جاهالنه و یا احمقانه جلب محبت میکند ،آن

شخص را به دلیل نیت دوست میدارد و به او پاداش میدهد .در هر صورت نیت در
اعمال و احکام مانند همان نیت در طبیعت و خلقت مورد اهمیت است.
گفته شد که نیت از کلمه «نواۀ» به معنای هسته درخت و یا حبوباتی است که قابل
کشت است و بر بذر یا نطفه و جنینی اطالق میشود که مجهز است به تمام وسائل و
تجهیزاتی که بایستی در انتهای تکامل خود باشد ،به طوری که اگر در هستۀ مرکزی
وجود یک نطفه و یا یک درخت یک ذره اتمی کم و زیاد و یا برخالف هندسه خلقت
باشد همان نقص بینهایت جزئی و کوچک در آیندۀ زندگی انسان بروز میکند و انسان
به رشد طبیعی خود نمیرسد .پس نقش نیت درتکوین و طبیعت خیلی مهم است .یعنی
الزم است خداوند انسان را در همان مرحلۀ نطفه و جنین به تمامی وسائلی که منشاء
کمال او میشود مجهز کند تا این که پس از رشد و تکامل و بعد از شدن و فعلیت
یافتن ،انسانی بی عیب و نقص باشد .این نقش نیت است در خلقت ،که میتوان از آن به
نواۀ و یا نیت تکوینی تعبیر کرد .یعنی انسان در هسته مرکزی و در بذر و نهال انسان
بودن ،مجهز به تمام وسائلی باشد که او را به شدنِ کامل میرساند .همین طورکه نیت
در مرحله تکوین و در نواۀ و هسته مرکزی این همه اهمیت دارد در رشد تربیتی و
تکاملی انسان هم به همین اندازه اهمیت دارد ،که گفتهاند هرچه نیت پاکتر باشد ،عمل
خالصتر است و هرچه عمل خالصتر باشد نتیجه آن زیادتر است؛ به طوری که در
مسائل دینی و تربیتی انسان گفتهاند که اگر کسی جهانی را آباد کند و تمامی بشریت را
به آسایش برساند ولیکن قصد قربت نداشته باشد و در این خدمت هدف الهی و خدائی
نداشته باشد ،و از آن طرف انسان دیگری کاری بسیار جزئی انجام دهد ،که در احادیث
گفتهاند برای خدا مسجدی بنا کند که به وسعت النه یک گنجشک و یا کبوتر باشد،
عمل انسان دوم به دلیل نیت پاک مورد قبول است و به ثمر میرسد ولیکن عمل انسان
اول به دلیل نیت خراب مورد قبول واقع نمیشود و روز قیامت محکوم به جهنم است
زیرا از یک چنان اعمال بزرگی که انجام داده و خدمات مهمی که کرده است نتیجه

ایمانی و تربیتی برای خود او و مردم پیدا نشده است و بلکه به عکس مقصود ،همان
خدمات برجسته سدّ بزرگی بین خدا و انسانیت شده است.
با این مقدمه میتوانیم بگوئیم که تمامی خاصیتها و ارزشها فقط در گرو نیت است.
دلی را که صاحب نیت پاک باشد «جَنان» مینامند ،یعنی آن دل بهشت شده است.
صورت عمل دنبالۀ نیت ،به این منظور در دستور قرار گرفته که انسانهای بد و خوب در
هندسه زندگی از یکدیگر جدا و ممتاز شوند و بر اساس همان امتیاز و جدائی ،خداوند به
عدالت حکومت کند .اگر یک چنین امتیاز و جدائی و تمیز بین بد و خوب مطلوب نبود
خداوند به همان نیت پاک انسانهای پاک اکتفا میکرد و پاکان را در یک زندگی بهشتی
قرار میداد.
تشخیص نیت در ارتباط شخص به شخص است نه در ارتباط شخص به شیء و یا شئی
به شخص .مطلب مهمی که در نیت مطرح میشود این است که همیشه انسان با نیت
خود اشخاص را در نظر میگیرد نه اشیاء را .مثال کسی که درخت کاری و نهال کاری یا
کشاورزی میکند و تصمیم دارد که از این راه به ثروت و قدرت برسد این تصمیم غیر از
نیت است و نیت شناخته نمیشود .هر انسان و حیوانی در زندگی خود فعالیت میکند
تا به هدف ادامۀ حیات خود برسد و زندگی خود را چند روزی ادامه بدهد .بر اساس این
تصمیمات که بین انسان و حیوان مشترک است انسانها صاحب نیت شناخته نمیشوند
و نمیشود گفت آن آقا که تصمیم داشته از راه کشاورزی به ثروت برسد نیتش خوب
بوده و آن دیگری که تصمیم داشته از راه تجارت به ثروت برسد نیتش بد بوده ،زیرا در
این تصمیمات ،هدفِ عامل خدمت به شخص نبوده بلکه در نظر او شیئ مطرح بوده ،و به
آن هم که محصول کار باشد رسیده است .اما همان انسان کشاورز که تصمیم دارد از راه
کشاورزی به بندگان خدا خدمت کند و یا آن دیگری از خّط تجارت به بندگان خدا
خیانت کند ،از این تصمیمات تعبیر به نیت میشود .زیرا آن کشاورز و تاجر درکسب و
کار خود انسانها را در نظر گرفتهاند که به آنها خدمت یا خیانت کنند.

به طور کلی ،نیت عبارت است از آن اراده و تصمیم که انسان با کار و عملی که انجام
میدهد میخواهد به سعادت یا شقاوت خود و خانوادۀ خود و یا انسانهای دیگر کمک
کند .پس اگر کسی در بیابان درختی بکارد که انسان عابر در سآیۀ آن بنشیند ،میگوئیم
او صاحب نیت بوده و نیتش خوب بوده .ولیکن اگر درختی بکارد که فقط درآن جا
درختی باشد ،نه به این منظور که انسانی از آن بهره مند شود ،چنین کسی را نمیگویند
که صاحب نیت بوده است .نیت آن قصد و تصمیمی است که صاحب عمل ،خدا یا انسان
را در نظر بگیرد که بخواهد خدمتی انجام دهد .به همین دلیل نیتها به بد و خوب
تقسیم شده است؛ میگوئیم فالنی صاحب نیت خوب و فالنی صاحب نیت بد است ،یعنی
او تصمیم داشته به انسانها خدمت کند و این دیگری به انسانها خیانت .بدیها و
خوبیها به دلیل وجود انسان و یا خدای انسان مطرح شدهاند .اگر انسان یا خدای انسان
نبود ،بد و خوب هم در عالم نبود .مثال اگر شما در بیابان خانه ای بسازید و بدانید که
هرگز انسانی نیست که در آن خانه بنشیند ،شما را بر این خانه سازی مالمت میکنند و
آن را عمل خوبی نمیدانند ،هر چند که شما آبادی به وجود آوردهاید زیرا آبادی وقتی
خوب است که برای انسانها قابل استفاده باشد؛ و یا اگر خانه ای را در خیابانی خراب
کنید که هرگز برای انسانی قابل استفاده نبوده شما را بر آن خراب کردن مالمت
نمیکنند ،زیرا عمل شما مضر به حال انسانی نبوده است .پس مالک ظهور بدیها و
خوبیها انسانها بوده و هستند .اگر انسان وجود نداشته باشد فرهنگ بد و خوب هم از
بین میرود .در همین رابطه نیت بد و خوب وارد دنیای علم و حکمت شده است .نیت بد
یعنی انسانی که میخواهد با عمل خود به خود یا انسانهای دیگر خیانت کند و نیت
خوب یعنی انسانی که میخواهد با عمل و اخالق خود به خود و یا انسانهای دیگر
خدمت کند .به این دلیل میگوئیم که همه جا کلمه نیت در ارتباط با انسانها معنی و
مفهوم پیدا میکند و اگر کسی در کار و کوشش خود نفع و ضرر انسانی را در نظر نگیرد
نمیشود گفت که او صاحب نیت بوده است چه برسد به این که بگوئیم نیت او بد و یا

خوب بوده است .در این رابطه بازدِهِ نیت انسان ،رضا و غضب خدا و یا انسانهای نوع او
میباشد .یعنی محصول نیت انسان این است که انسانها از این انسانِ صاحب نیت یا
راضی و خشنود ،و یا ناراضی و بر او غضبناک اند.
برای این که بازده نیت و فوائد و وجودی آن را ،کم باشد یا زیاد ،در نظر بگیریم و طوری
تنظیم کنیم که ثمرۀ درختِ نیت بینهایت زیاد باشد ،و یا طوری تنظیم شود که ثمرات
آن کم و ناقص باشد ،در این جا گفتهاند بهترین و عالیترین نیتها آن نیت است که
انسان صاحب نیت طالب رضای خدا باشد .یعنی از کار و عمل خود هدفی به جز رضای
خدا نداشته باشد .زیرا در صورتی که رضایت خدا جلب شود رضایت تمامی انسانها و
تمامی کائنات جلب میشود هرچند که مدت آن طوالنی باشد ،و در صورتی که رضایت
خدا جلب نشود قهرا رضایت انسانها هم حاصل نمیشود ،و اگر هم انسانها از عمل و
نیت کسی راضی باشند که خدا از او راضی نیست باز هم این رضایت خیلی ناقص ،و
فقط مدت کوتاهی قابل دوام است و بعد از طول مدت که حقیقت کشف میشود آن
انسان مورد پسند و محبوب مردم مبغوض آنها خواهد شد .پس دراین جا میتوانیم
بگوئیم بهترین نیتها همین است که انسان در اراده و عمل خود فقط خدا را در نظر
بگیرد و به جز جلب رضایت خدا هدف دیگری نداشته باشد.
و در این جا شرایط عمل و کیفیّت آن مطرح میشود 0که چه عملی صد در صد مطلوب
خدا میشود که ثمره آن زیاد و یا بینهایت باشد و چه عملی مبغوض خدا میشود که
ثمره آن خیلی کم و بدون دوام است .الزم است در اطراف کیفیّت عمل و شرایطی که
آن را مطلوب خدا قرار میدهد بحث خود را ادامه دهیم.
واقعیت این است که انسان با نیتهای خوب و بد دایره قدرت و مالکیت خود را یا وسعت
داده و یا خود را در تنگنای محرومیّت قرار میدهد زیرا چنان که گفته شد با نیت است

...1و بعمىل اَل احسن الاعامل

که رضا و غضب انسانها و به دنباله آن رضا و غضب خدا مطرح میشود ،و با کسب
همین رضا و غضب ،انسان کسب قدرت میکند و یا به ضعف و ناتوانی کشیده میشود
زیرا رمز قدرت یا ضعف ،خدا و انسانها هستند .اگر تعداد یاران و دوستان شما زیاد
باشند ،شما مطلوب آنها باشید و از شما دفاع کنند ،از این راه شما صاحب قدرت
میباشید؛ و اگر تعداد دوستان شما کم و یا به صفر برسد و از آن طرف ،دشمنان شما
زیاد باشند گرفتار ضعف و ناتوانی و نابودی میشوید .در صورتی که رضایت خدا و
رضایت انسانها جلب شده ،خدا و انسانها به دنبال آن جلب رضایت به شما گرویده و
شما مطلوب و محبوب آنها واقع شدهاید قهراً در حفظ و حمایت شما میکوشند؛ و از
همین طریق جلب رضایت شخص ،شیء هم در اختیار شما قرار میگیرد .اگر انسانی به
شما جلب و جذب شد مال و ثروت آن انسان و قدرت او هم دراختیار شما میباشد و
همچنین اگر رضایت خدا به طرف شما جلب شود ثروت و قدرت خدا هم در اختیار شما
قرار میگیرد .پس فقط شما از طریق حسن نیت و در نظر گرفتن رضایت خدا و رضایت
بندگان خدا در قدرت و مالکیت وسعت پیدا میکنید و این قدرت و مالکیت تا بینهایت
قابل گسترش میباشد زیرا قدرت خدا و قدرت بندگان خدا بینهایت است و این دو
قدرت بینهایت از طریق جلب رضایت در اختیار شما قرار میگیرد.
چنان که گفته شد همه نتایج بد و خوب و یا مالک اساسی بدیها و خوبیها همین
حسن نیت و یا سوء نیت است .بقیه شرایط ،در تنظیم عمل بد و یا عمل خوب به وجود
میآید .برای این که انسان بتواند از اعمال خود بهترین و عالیترین نتیجه را به دست
آورد ،اولیاء خدا و متخصصین فن در این جا خلوص و اخالص را در خط اطاعت مطرح
کردهاند و دستور دادهاند که اوال هر قدمی که انسان بر میدارد و با هر قلمی که خطی و
کتابی به وجود میآورد مواظب باشد که آن قدم و قلم طبق هندسه الهی و دستور او
باشد؛ خودرأی و خود مختار بدون استاد وارد کارها نشود .در داستان ابلیس و آدم
شهرت یافته است که ابلیس به خداوند متعال عرضه داشت که خدایا مرا از سجده آدم

معاف کن تا آنچنان تو را عبادت کنم که جن و انس عبادت نکرده باشند .خداوند در

جواب ابلیس فرمودند که « :دان دعبا َدت دمن دح ُ
يث ُاريد َل دمن دحيث تُريدُ

1

» یعنی اطاعت و

عبادت من بایستی چنان باشد که خود خواسته و اراده کردهام نه آنچنان که مخلوق من
میخواهد و اراده میکند .اطاعت من در این است که تو آدم را سجده کنی تا در مسیر
همین سجده به کمال برسی نه آن که در حال تکبر و معصیت به سجده من مشغول
باشی .پس اولین چیزی که بر مؤمن متکامل واجب و الزم است کشف هندسه عمل
میباشد که این اعمال طبق دستور الهی بوده ،از نوع چیزهائی باشد که خدا آن را
خواسته و اراده کرده است .مثال انسان میخواهد مال خود را انفاق کند و یا خدمت
اجتماعی دیگری داشته باشد .بایستی کیفیّت انفاق و خدمت و افرادی که به آنها
خدمت میکند از مسیر اراده خدا بداند ،و کشف کند که خداوند به انفاق و خدمت به آن
کیفیّت دستور داده است نه به شکل دل بخواهی.
کشف هندسه عمل از دو راه ممکن است .یا این که انسان از طریق ارتباط مستقیم با
خدا به صورت وحی و الهام و یا پیام غیبی یقین پیدا کند که چنین دستوری از خدا به
او رسیده است مانند ابراهیم که در مِنی میخواهد به پیشگاه الهی بهترین چیزهای خود
را هدیه کند .شاید خود او میفهمد که بهترین هدیهها تقدیم یگانه پسر او میباشد
ولیکن این فهم کافی نیست بلکه الزم است از جانب خدا فرمان و دستوری برسد که
فرزند خود را تقدیم کند .پس از دستور ،عمل قربانی او طبق اراده خدا واقع میشود؛ و یا
این که بین انسان و خدا پیغمبر بزرگواری واسطه باشد تا انسان به وسیله آن پیغمبر و یا
ولیی از اولیاء خدا حکم و فرمان خدا را در کیفیّت و هندسه عمل کشف کند تا از این راه
حتما بداند که آنچه میگوید و میکند به فرمان خداوند متعال است.

الس ُجو دد
 1بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،11ص :491 :فَ َقا َل ِابْ دل ُيس َاي َر د ِّب َأ ْع دف دِن دم َن ذ
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اَّلل تَ َب َاركَ َو ت َ َع َاَل ََل َحا َج َة ديل ا ََل دع َبا َد دت َك
ل ُم َقر ٌب َو ََل ن د يَب ُم ْر َس قَا َل ُ
ِ
ان َما أ دريدُ َأ ْن أ ْع َبدَ دم ْن َح ْي ُث أ دريدُ ََل دم ْن َح ْي ُث تُ دريدُ
ِ

دومین چیزی که بر انسان صاحب عمل و نیت الزم است خلوص در عمل میباشد .یعنی
انسان مؤمن در برابر کار خیری که مطابق دستور خدا انجام میدهد بایستی هدفی بجز
رضای خدا نداشته باشد حتی به طمع بهشت و یا نجات از جهنم جایز نیست به کاری
مشغول شود فقط اطاعت خدا ،خواه پاداش عمل او را بدهد و یا ندهد .چنان باشد که
اگر نتیجه مادی و انسانی عمل او به صفر برسد و یا چنان باشد که تمامی مردم را بر او
بشوراند و غضبناک کند از عمل خود نادم و پشیمان نشود زیرا او کاری را مطابق دستور
خدا انجام داده است ،و یا اگر بازده عمل او چنان باشد که تمامی انسانها در خط اطاعت
او قرار گرفته و برای او منشاء پیدایش قدرت و سلطنت عظیمی باشند باز هم نشاط و
خوشحالی از این نتیجه بزرگ برای او دست ندهد زیرا او فقط طالب رضای خدا بوده
است خواه رضای خدا به صورت اول باشد یا به صورت دوم.
با این دو شرط ،چنان که امام چهارم

علیه السّالم

در این جمله از دعای مکارم االخالق

فرمودهاند ،انسانی صاحب بهترین و عالیترین نیتها میشود که نتایج عمل او در کسب
قدرت و رسیدن به رحمت و نعمت خداوند متعال تا بینهایت باال میرود.
پس بهترین نیات و انتهای آن فقط و فقط خلوص در عمل و جلب رضایت خداوند متعال
است .کیفیّت بروز نتیجه اعمال به این صورت وقتی ممکن است که انسان در خط
مستقیم به سوی خدا و به اراده و با تحریک او و با بردن او به سوی مقصد انجام وظیفه
کند .خداوند از انسان فقط یک چیز میخواهد که همین یک چیز حق خدا و حق انسان
را زنده میکند؛ آن یک چیز دانستن آنچه است که خدا برای انسان و به وسیله انسان
انجام میدهد ،که خداوند انسان را فقط برای دانستن و کسب معرفت خلق کرده است.
تربیت خدا مانند آفرینش او میباشد .ما انسانها از نطفه خلق شدهایم تا به این صورت
رسیدهایم که حقیقتا اشرف و اکمل مخلوقات میباشیم .بایستی در نظر بگیریم که ما در
آفرینش خود تا وصول به این مرحله چقدر با خدا همکاری داشته و یا درخلقت خود

مداخله کردهایم .آیا میتوانیم بگوئیم که فالن سلول حیاتی و یا تار موئی که در بدن ما
خلق شده به اراده ما یا با شرکت ما با خدا بوده است؟ البته نه .خداوند در آفرینش ما و
هر چیز دیگری به کمک ما نیاز ندارد چه برسد به این که ما خود آفرینندۀ نوعی و یا
سلولی حیاتی در بدن خود باشیم .پس خلقت ما و خلقت عالم مستقیما به اراده خدا
انجام میگیرد ،بدون مداخله و همکاری مخلوقی از مخلوقات خدا .همین طور که در
خلقت خود نمیتوانیم مداخله داشته باشیم و صدی صد این خلقت به اراده و قدرت خدا
و در حال غفلت ما انجام میگیرد ،در تربیت خود هم به این کیفیت نمیتوانیم مداخله
داشته باشیم زیرا تربیت ،سازندگی و تکامل روح است چنانکه خلقت ،تکامل و سازندگی
بدن میباشد .تکامل و سازندگی روح بینهایت لطیفتر و دقیقتر از تکامل و سازندگی
بدن میباشد .یک انسان بیابانی و روستائی در صفر درجه از معلومات و معارف ،چه کند
که در حدود فکری و علمی و ایمانی انسانی مانند علی ابن ابیطالب علیه السالم قرار گیرد؛
چنان بداند که او دانسته و چنان بتواند که او توانسته است؟ البته بینهایت مشکل و با
اراده انسان ممتنع است .خدا بایستی انسان را بسازد و در خط علمی و فکری چنان او را
باال ببرد و بپروراند که در مقام علمی و ایمانی آن حضرت قرار گیرد .تکامل روح و
روحانیت از نوع خلقت است و خلقت فقط به دست خداوند متعال است.
در این جا این سئوال مطرح میشود که پس ما انسانها چیستیم و چه کاره هستیم و
خدا از ما چه میخواهد و این همه دعوت تکالیف و امر و نهی به چه منظوری ابالغ شده
است؟ اگر ما در خلقت و تربیت خود هیچ نقشی نداریم چرا به ما دستور دادهاند که در
خط دین حرکت کنیم؛ چنان بدانیم که دستور دادهاند و یا عمل کنیم که گفتهاند؟ این
دستورات و اوامر و نواهی و تکالیف الهی برهان این حقیقت است که ما انسانها هم در
خلقت و یا تربیت خود نقشی داریم و بعضی از کارها به ما واگذار شده است.
جواب این است که دین گرچه در ابتدا یک سلسله دستورات و مقررات و اوامر و نواهی
میباشد که از ما انسانها کار و کوشش و حرکت خواستهاند ولیکن در واقع و در محتوی

و انتها یک تفویض و توکل بیشتر نیست .یعنی از ما خواستهاند که زمام حرکت و تکامل
خود را به خدا واگذار کنیم ،او ما را حرکت بدهد و ببرد و به مقصد برساند؛ و او را دلیل
و کفیل در تکامل و تربیت خود قرار دهیم که (از قول مؤمن ال فرعون،مومن)11،

فرمودهاندُ « :ا ِّفو ُض َامري دا َيل د
هللا ب َصريٌ
هللا دان َ

دِبل دعباد» .خداوند از انسان خواسته است

که اسباب و ابزار حرکت به اراده خدا باشد مانند طیاره در اختیار خلبان ،نه این که
خودرأی و خود مختار .در خط ترسیمی طبق نقشه الهی حرکت کند .حرکت به صورت
اسباب و ابزار با حرکت به رأی و اختیار فرق دارد .آیا آن صراط مستقیم که از موئی
باریکتر و از شمشیر برنده تر ،و بین من و خدای من و بهشت و آخرت من کشیده شده
و بنده خدا را از جهنم عبور میدهد ،آیا چنان خطی است که من خود به اراده خود
بتوانم درآن خط حرکت کنم؟ صراط مستقیم به اراده خدا ساخته شده و چنان دقیق و
باریک ،از موئی باریکتر و از شمشیر برنده تر ،که اگر بتوانم تعادل خود را حفظ کنم
شقّه میشوم و اگر نه ،به طرف راست و چپ سقوط میکنم؛ و درهر دو صورت هالکت و
سقوط در جهنم حتمیت دارد .پس منِ انسانِ مکلف ،با چنین خطی که جلوی من
کشیده شده است چه کنم؟ اگر نروم در حد صفر و در ابتدای حرکت به سوی کمال
میمانم؛ یک موجود ناقص هستم و اگر بروم سقوط من و هالکت من حتمی است .پس
خدا از من چه میخواهد و چگونه به من دستور حرکت میدهد؟ آیا این تکلیف

ماالیُطاق نیست با این که خدا میفرمایدَ« :ل يُ َ دَکِّ ُف هللا ن َفس ًا داَلِّ ُوس َعها
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» پس حل این

مسئله با کلمه تفویض درست میشود .من نمیتوانم بروم اما خدا میتواند مرا ببرد و از
افراط و تفریط و یا سقوط و هالکت نجات بدهد؛ خود را به خدا بسپارم و از او بخواهم
که مرا از این صراط مستقیم به مقصد تکامل و بهشت عبور دهد .رمز تفویض و توکل

اَّلل ن َ ْفس ًا اَل ُو ْس َعها لَها ما َك َسبَ ْت َو عَل َ ْيها َما ا ْكت َ َسبَ ْت َربنا َل تُؤا دخ ْذَن ا ْن نَسينا َأ ْو
 1بقرهَ :411 ،ل يُ َ دَکِّ ُف ُ
ِ
ِ
َأخ َْطأَْن َربنا َو َل َ َْت دم ْل عَلَ ْينا ا ْص ًا َكام َ ََحلْ َت ُه عَ َىل اذل َين دم ْن قَ ْب دلنا َربنا َو َل ُ ََت دِّملْنا ما َل طاقَ َة لَنا دب ده َو اع ُْف عَنا
ِ
ّْصَن عَ َىل الْقَ ْو دم الْاک دفر َين
َو ا ْغ دف ْر لَنا َو ْار َ َْحنا َأن َْت َم ْوَلَن فَان ُ ْ

همین است و میدانیم که تفویض و توکل یگانه چیزی است که خدا از انسان میخواهد.
پس بهتر این است که کار خود را به خدا واگذار کنیم.
و باز در این جا این مسئله مطرح میشود که آیا خداوند از خلقت ما انسانها هدفی دارد
و از ما چیزی میخواهد یا نه؟
خیلی روشن است که یک فاعل دانای حکیم نمیتواند بدون هدف باشد زیرا حرکت
بدون هدف را سفاهت ،و حرکت توأم با هدف و در ارتباط با مقصد را حکیمانه میدانند.
یک نفر در بیابان بدون مقصد حرکت میکند و دیگری در راه راست به سوی مقصد؛
حرکت اول را سفاهت میگویند و حرکت دوم را حکمت .مسلما آفرینش به همراه انسان
همچون کاروان در حرکت است تمامی موجودات و مخلوقات حرکت میکنند که خود را
به جائی برسانند .عامل محرک و رانندۀ ماشین این کاروان خداوند متعال است از روی
حکمت ،و حرکات حکیمانه ممکن نیست بدون هدف و مقصد باشد .هدف خداوند متعال
از حرکت دادن این کاروان پیدایش علم و معرفت برای انسان است و به دنبال علم و
معرفت بهره گیری و بهرهبرداری از آنچه برای بشر آفریده شده است؛ و مسلما پیدایش
علم و معرفت متوقف بر آزادی انسان در حسن انتخاب و یا سوء انتخاب میباشد زیرا
انسان همان چیزهائی را میفهمد که آزادانه خواسته و انتخاب کرده است .آنچه در
وجود انسان ناخودآگاه خلق میشود ،انسان نمیتواند از آنها خبر داشته باشد و بداند که
او را چگونه ساختهاند .به همین دلیل ما انسانها بر کیفیّت ساخت خود و اسرار خلقت
خود آگاهی نداریم زیرا خداوند ما را درحال غفلت ما ساخته است .اگر علوم و دانشها
هم به این کیفیّت و درحال غفلت ما در وجود خلق شود مبداء پیدایش علم و معرفت در
وجود ما نمیشود .پس بایستی خداوند ابتدا در ما آزادی به وجود آورد و در این آزادی
نعمتهای خود را از مادیات و معنویات به ما عرضه کند ،و در این موقع حسن انتخاب و
یا سوء انتخاب را به ما واگذار نماید.

خداوند در خلقت ما و در طبیعت همین کار را کرده است؛ یعنی ما را به نیروئی مجهّز
کرده است که میتوانیم آزادانه انتخاب کنیم ،و در این آزادی و آگاهی نعمتهای مادی
و معنوی خود را به ما عرضه نموده است تا به دنبال عرضه در ما تقاضا به وجود آید و بر
اساس همین تقاضا آنچه خواستهایم به ما بدهد یا ما را به آنچه خواستهایم برساند؛ که
در این دو صورت پس از رسیدن به مقصد آن علم و معرفتی که خدا برای ما از خلقت ما
و تربیت ما در نظر گرفته است حاصل میشود .در این مرحله ،وضع تکالیف و دستورات
همه و همه به منظور حسن انتخاب و یا سوء انتخاب ما به وجود آمده است .خداوند
دورنمائی از تمامی نعمتها ،آنچه در دنیا و آخرت آفریده است در اختیار ما قرار
میدهد ،و همچنین دورنمائی از تمامی عذابها و بالها در دنیا و آخرت .سپس در این
نمایش ،خط حرکت به سوی نعمتها و یا عذابها را جلوی چشم ما ترسیم کرده است.
واجبات و مستحبات و آنچه برای ما حالل شده و امر به آن دادهاند خط حرکت به
سوی نعمتها و لذتهای مادی و معنوی بوده و از آن طرف محرومات و مکروهات و
آنچه نهی خدا به آن تعلق گرفته است خط حرکت به سوی عذابها و بالها؛ و در این
میان خداوند ضمن اعطای آزادی و آگاهی ،حسن انتخاب به سوی بهشت و یا سوء
انتخاب به سوی جهنم را به ما واگذار کرده است .اگر ما راه به سوی نعمتها را انتخاب
کرده و به آن جهت حرکت کردیم به نعمتهای خدا میرسیم و خدا ما را در این خط
کمک میکند و اگر به سوء اختیار خود در راه به سوی عذابها و بالها جهت گرفتیم و
حرکت کردیم ما را به خود واگذار میکند.

ارتحاط ییت به آیه امایت
فرمایش امام چهارم در این جمالت مربوط به کیفیّت حسن انتخاب و بهتر حرکت
کردن ،تا زود به مقصد رسیدن است ،که از خدا خواهش میکند وضعیت نیت و هدف
مرا در بهترین نیتها و هدفها قرار بده و بهترین کیفیّت عمل را به من بیاموز در این
میان امام چهارم

(ع)

فقط خود را در خط حرکت آماده میکند ،و کیفیّت انتخاب و

حرکت را به خدا واگذار میکند .تکالیف الهی از واجبات و مستحبات همه و همه برای
پیدایش حالت آمادگی ما در خط حرکت و واگذاری کیفیّت عمل و حرکت به خداوند
متعال است .در همین رابطه آیه آخر سوره احزاب مربوط به «عَرض امانت» مطرح

میشود که خداوند میفرماید « :داَنِّ َعرضنَا ا ََلمان َه عَيل السمو دات َو ا ََل د
رض َو اجلدبالد فَاب َ َي
َكن َظ ُلوم ًا َْجو ًَل.»1
َان َحی دملَنَ ا َو َاش َف َقن دمَنا َو َ ََحلَهَا ا دَل ُ
نسان دان ُه َ
گفته شد که دستورات و تکالیف الهی صرفا به این منظور است که انسانها را بر سر راه
تکامل برای حرکت از صراط مستقیم آماده کند ولیکن اصل تکامل یافتن و حرکت
کردن به اراده خدا انجام میگیرد زیرا حرکت به این کیفیت از دست انسان ساخته
نیست تا مکلف به انجام آن شود .ما میخواهیم در خطی حرکت کنیم که بعد از وصول
به مقصد یک انسان مؤمن و یک انسان بهشتی و خلیفه اهلل شده باشیم و این خلیفه اهلل
شدن و یا بهشتی بودن از نوع کماالت عقل و ایمان و روحی است که به وجود ما تعلق
میگیرد .یعنی در نهاد ما و در وجود ما شهری به نام عقل و ایمان خلق شده و درآن
شهر نیروهائی به نام روح القدس و فیض اقدس الهی آماده شده است .در آن شهر چشمه
هائی به نام آب حیات در جوشش و جریان است .ما بایستی در وجود خود حرکت کنیم
تا در وجود خود به یکچنین چشمه هائی برسیم و از آب حیات آن استفاده کنیم .از
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همان خطی که کودک یکساله و دو ساله به دانش و بینشِ یک انسان چهل ساله و پنجاه
ساله میرسد ما نیز به آن چشمه آب حیات یا کوه قاف میرسیم.
آیا برای ما انسانها میسر و مقدور است که در وجود خود آن چشمهها و فیوضات الهی ا
از دور ببینیم و به سوی آن حرکت کنیم و برسیم؟ همین خط است که در قرآن به نام
صراط مستقیم شناخته شده و در اخبار و روایات و احادیث گفتهاند که این خط از موئی
باریکتر و از شمشیر برنده تر است؛ یعنی خطی است که رویت آن برای سالک راه
ممتنع بوده و حرکت در آن خطِ مجهول ،ممتنع و مشکلتر است .پس تکلیف ما
انسانهای مکلف چیست و خدا از ما چه میخواهد؟ اگر از این خط به سوی مقصد
حرکت نکنیم در بیابان جهل و برهوت سرگردانی سرگردان شدهایم و جز فقر و
محرومیت چیزی نخواهیم داشت .اگر مأمور به حرکت هستیم حرکت از یک چنین خط
باریک به سوی آن مقصد مجهول برای ما محال و ممتنع است .اگر از ما رفع تکلیف شده
پس چرا این همه کتابها و دعوتها و دعوتنامه ها به سوی ما فرستادهاند و ما را به این
راه دعوت کردهاند و پیشوایانی به ما معرفی نموده که رهبر و راهنمای ما باشند و از ما
خواستهاند که خود را از این برهوت جهل و سرگردانی نجات دهیم و به سوی آن مقصد
مجهول ،از آن خط باریک و مجهول حرکت کنیم؛ و از طرفی حرکت برای ما محال و
ممتنع است؟ پس چطور میتوانیم بگوئیم که خداوند یک عمل محال و ممتنع را از ما
انسانها خواسته و مطالبه کرده است؟ همین جا است که برای کشف واقعیت و حقیقت،
آیۀ عرض امانت تکلیف ما را روشن میکند و درست این حقیقت را در اختیار ما
میگذارد که آنچه را خداوند از ما خواسته است آماده شدن برای حرکت و تسلیم شدن
به عوامل محرک و راهبر است نه این که اصل حرکت به سوی مقصد به اراده ما باشد و
ما مأمور شده باشیم که خود را از آن خط باریک به مقصد ایمان و تقوی و مدینه فاضله
برسانیم.

مشاهده میکنیم که خداوند متعال در دین خود همان چیزهائی را از ما میخواهد و
همان حاالتی را از ما میطلبد که بیشتر از نوع تسلیم و تفویض است؛ که ما اراده خود را
در اراده خدا مستهلک نموده و خود را به عوامل محرک الهی بسپاریم .خداوند در این
آیه شریفه خبر میدهد که امانت خود را به آسمانها و زمینها و کوهها عرضه داشته
است؛ آسمان و زمین و کوهها با آن استحکام و قدرتی که دارند از قبول امانت امتناع
ورزیده و بر خود لرزیده و ترسیدهاند که خود را به مهلکه حمل امانت بیاندازند؛ و خداوند
همین امانت را به انسان عرضه داشته و از او خواسته است که امانت الهی را قبول کند ،و
انسان خیلی جری و جسور امانت الهی را قبول کرده و مدعی حمل آن شده است؛ و
خداوند در این جا این انسان جری و جسور و مدعی حمل امانت را بسیار ظالم و بسیار

َكن َظ ُلوم ًا َْج ُوَل
جاهل میداند و میفرماید که « :دان ُه َ

1

» ظاهراً این طور کشف میشود که

الزم بوده است خداوند نشان و مدال افتخار به انسان بدهد از این که باری را و وزنه ای را
برداشته که آسمان و زمین و کوهها از حمل آن عاجز شده و بر خود ترسیدهاند زیرا در
میدان زورآزمائی انسانها خود را از کوهها و آسمانها نیرومندتر و زورمندتر شناختهاند،
ولیکن خداوند متعال به جای نشان و مدال ،با کلمات ظلوم و جهول انسانِ مدعیِ حملِ
امانت را مخذول و منکوب کرده است .آیا این توبیخات به منظور این بوده است که
انسان نتوانسته حمل امانت کند یا به منظور این که ندانسته است چگونه امانت الهی را
به دوش خود حمل کند؟
قبال این حقیقت معلوم باشد که این امانت تفسیر به «امامت» شده است« .امامت» به
معنای حرکت در خط تکامل به سوی مقاصد عالیه تا کنار شهر بهشت و چشمه آب
حیات است .تمامی موجودات عالم از زمین و آسمان و کوه و صحرا و دریا در یک چنین
خط دقیق و باریکی حرکت میکنند .دانه گندم و بوته گیاه مأمور میشوند که خود را به
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کمال برسانند؛ زمین و سیارات دیگر مأموریت دارند در یک چنان خطوط دقیق و باریکی
حرکت کنند تا از حرکات منظم خود برای انسانها زندگی بسازند ،ولیکن تمامی
موجودات خودرأیی و خود مختاری را رها کرده در خط تسلیم و تفویض به اراده خدا
حرکت میکنند .یعنی خداوند آنها را میبرد و به مقصد میرساند نه این که آنها خود
بروند و خود را به مقصد برسانند .در این میان فقط انسانها درمسیر رشد شجره وجود
خود با سایر موجودات تفاوت دارند و وضع فوق العاده ای اتخاذ نمودهاند که مطلوب و
محبوب خداوند متعال نیست .آن وضع فوق العاده عبارتست از خود رأیی و خودمختاری
و خود محوری انسانها؛ که انسانها برای موفقیت یافتن و به ثمر رسانیدن زندگی مادی
و معنوی خود ،خود رأی حرکت میکنند چنان میروند و میآیند و تصمیم میگیرند که
گویی خود رهبر خود و خود پیشوای خود و امام خود هستند.
مسئلۀ خود رأیی و خود محوری در زندگی انسانها خیلی واضح و روشن است .انسان از
همان دوران کودکی و طفولیت در ارتباط با پدر و مادر خود ،و زمانهای بعد در ارتباط
با اساتید و آموزگاران و در ارتباط با خدا و پیامبران همه جای رأی و فکر خود را بر خود
حاکمیت میدهد و دوست دارد که به اراده و آزادی خود حرکت کند ،تا جائی که حاضر
به فراگیری علم و دانش از پدر و مادر و یا اساتید خود نیست .شما میتوانید در این جا
کودک خود را در ارتباط با اراده خویش آزمایش کنید که آیا کودک در حرکاتی که دارد
رأی و فکر کودکانه خود را بیشتر قبول دارد و براساس آن حرکت میکند و یا علم و
راهنمائی پدر و مادر و سایر اساتید را .همه جا میبینید که کودکان فکر خود را بیشتر
منشأ سعادت و موفقیت میدانند تا فکر پدر و مادر را ،و غالبا بین آنها و پدر و مادر
اختالف به وجود میآید .پدر و مادر از آنها چیزی میخواهند و آنها برای خود چیزی
دیگر .گرچه دراین جا آنچه کودک را خوشبخت میکند دستور پدر و مادر میباشد
ولیکن کودک از یک چنین حقیقتی آگاهی ندارد بلکه رأی و فکر خود را بیشتر مایه

سعادت خود میداند و این حالت در تمام مراحل تکاملی و حرکات به سوی زندگی بهتر
و بهتر محفوظ است ،و مخصوصا در ارتباط با اراده خدا و اطاعت او.
ما در زندگی آنطور فعالیت میکنیم که خودمان میدانیم نه آنطور که خدا برای ما نقشه
کشیده و از ما خواسته است؛ تا جائی که حرکات دینی ما هم به آن شکلی انجام
میگیرد که خودمان میدانیم نه به آن کیفیّتی که خدا میخواهد و میداند .مثال نماز و
روزه از مسائل دینی ما است که خدا به ما دستور داده است؛ آیا ما همین نماز و روزه را
به آن کیفیّتی که خدا میخواهد و میداند انجام میدهیم یا به آن کیفیّتی که خودمان
میدانیم و دانستهایم؟ بدیهی است که علم و دانش ما پیش از اراده خدا بر ما حاکمیت
دارد؛ علم و دانش ما است که ما را میبرد و میآورد و در راههای زندگی حرکت میدهد،
نه علم و دانش و اراده خدا .همین خود رأیی و خود مختاری ما را «حمل امانت»
می گویند .امانت در این جا به معنای امامت و حرکت کردن در خطی که ما را چنان کند
که خدا میخواهد .زیرا ما امانت او هستیم که بایستی مطابق میل و اراده او باشیم نه
چنان باشیم و چنان حرکت کنیم که خود میخواهیم .من درآن کیفیّتی که خودم
میخواهم چنان باشم ،پسند خدا نیستم ،پس امانت خدا نخواهم بود و در آن کیفیّتی

نت کَام ُا دحب فَاج َعلِن
که خدا میخواهد چنان باشم ،پسند خدا هستم و امانت « َاللِّه َُم َا َ
ُ 1
ب » یعنی پروردگارا تو چنان خدائی هستی که من میپسندم و دوست دارم؛ پس
کَام دَت ُ
مرا چنان بساز که تو میپسندی و دوست داری .مشاهده میکنیم که موال (ع) شدن خود
را و ساخت وجود خود را به کیفیّتی که پسند خدا باشد به خدا واگذار میکند زیرا
عقیده دارد که خودش نمیتواند چنان بشود و خود را چنان بسازد که پسند خدا است
ولیکن خدا میتواند او را چنان بسازد که محبوب خودش باشد.

ون َ َِل
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حرکت انسان( ،بالقوه) در تمام مراحل تکاملی به همین کیفیّت است که؛ من میخواهم
چنان بشوم و چنان خود را بسازم که بی عیب و نقص باشم و محبوب خدا و پسند خدا
واقع شوم( .اما آیا) این شدن ،و چنین ساخته شدن ،به اراده من بیشتر و بهتر ممکن
است یا به اراده خدای من؟ بدیهی است که به اراده خدای من بهتر و بیشتر ممکن است
تا به اراده من؛ پس وظیفۀ من در برابر اراده و دعوت خدا چیست؟
خدا از زبان دین خود و از زبان پیغمبران به من میگوید که ای انسان! چنان باش و
چنان حرکت کن و چنان خود را بساز که مورد پسند من باشی و من تو را قبول کنم و
عیب و نقصی در تو نبینم .پس من مأموریت دارم که خود را چنان بسازم و بیارایم که
محبوب خدا باشم و هر عیب و نقصی از وجود من رفع شود و کمالی که مطلوب خدا
است حاصل گردد .اگر به رأی و اراده خود حرکت کردم ،که همه جا سقوط به دنباله
سقوط است .بد فکر کردم و بد دانستم و بد حرکت کردم که خودخواه و خود محور شده
و مدعی شدهام که آنچنان که خدا میخواهد و میتواند مرا بسازد ،من خودم میخواهم
و میتوانم که خودم را بسازم .همین است ادعای حمل بار امانت که آسمان و زمین و
کوهها از آن ترسیدهاند و خود را به خدا سپردهاند ولیکن من انسان از آن نترسیدهام و
مدعی حمل بار امانت شدهام و گفتهام که ای خدا تو به جای خود و سر جای خود باش،
به من کاری نداشته باش ،مانع و مزاحم من نباش! من میتوانم چنان بیایم که تو
میخواهی و چنان خود را بسازم و زندگی کنم که پسند تو باشد؛ با این که در هر قدمی
با هزاران هزار مسئله مجهول غیر قابل حل روبرو میشوم و در هر قدمی هزارن مرتبه
سقوط میکنم .دراین جا و دراین ادعا است که خداوند انسان را به این سوء انتخاب
َكن َظلوم ًا َْج ُو ًَل» یعنی بسیار ظالم و بسیار جاهل است
مالمت میکند و میفرماید « :دانه َ
که اراده و رأی سازنده خدا را کنار میزند و اراده و رأی خود را بر خود حاکمیت
میدهد؛ و حقیقتاً چنان است که خدا فرموده است.

برای تفهیم همین حقیقت ،که رمز موفقیت من در تفویض و تسلیم امر به خدای من
میباشد نه حرکت در مسیر هوی و هوس و یا علم و فکر حاکم بر خود ،این همه دعاها و
جمالت دعائی مطرح شده است .در تمامی این جمالت مشاهده میکنیم که گرچه
خواهش و تقاضا به اراده ما انجام میگیرد و این ماییم که بایستی رمز موفقیت خود را از
خدا بخواهیم ولیکن شدن و رسیدن به آن علم و قدرتی که مرا در کار خود موفق
میکند به اراده خدا انجام میگیرد .اگر انسانها به اراده و فکر خود منشاء کاری بودند و
میتوانستند خود را به مرز موفقیت برسانند ،پس از تنظیم برنامه های راهنمائی ،کارها
به خود آنها واگذار میشد .مثال خداوند میفرمود این خط حرکت کردن و شدن و به
مقصد رسیدن است پس حرکت کنید و خود را به مقصد برسانید .دراین جا الزم و یا
شاید جایز نبود که پس از تنظیم خط حرکت و تکامل یافتن باز هم من از خدا خواهش
و تقاضائی داشته باشم و از او کمک بگیرم ،زیرا این جا آنچه به دست خدا بوده تنظیم
برنامه های تکاملی و رسیدن به مقاصد علم و حکمت بوده ،که خدا آن را انجام داده
است و بعد از این راهنمائیها این من هستم که بایستی جهت حرکت را انتخاب کنم و
خود را به مقصد برسانم .در این انتخاب کاری به دست خدا نبوده و نمانده است که باز
من از او خواهش و تقاضائی داشته باشم و از او کمک بگیرم و او را به کار بکشم .در این
جا مسائلی مانند این که میگویم خدایا با من چنین و چنان کن ،مرا یاری کن و مرا
کمک کن و به مقصد برسان ،لغو و بی فایده بود زیرا آنچه وظیفه خدا بوده تنظیم
برنامه های هدایت و راهنمائی بوده که انجام گرفته است؛ بقیه با من مسافراست که از
آن خط حرکت کنم و خود را به مقصد برسانم .پس الزم نبوده است که بگویم خدایا با
من چنین و چنان کن؛ با این که مشاهده میکنیم جمالت دعائی همه جا و برای
رسیدن به هرنعمتی از نعمتهای خدا و به هر منصبی از مناصب ،به این شکل است که
باز آنچه وظیفه من است تسلیم و تفویض است که به دنباله خواهش و تقاضا میباشد و

بایستی از خدا بخواهم که او مرا به نعمت هائی که معرفی نموده برساند و به مقام و
منصب هائی که به من نشان داده نائل گرداند.
در همین جمالت دعای مکارم االخالق مشاهده میکنیم که اوالً هر خُلقی از این اخالق
در خلقت و آفرینش ما استوار میشود؛ یعنی من بایستی چنان ساخته شوم که در
ارتباط با هر انسانی او را از اخالق خود بهره مند کنم .اگر در چنین خُلقی خلق نشوم
وصول فیض یک چنین اخالق مخصوصی از من به بندگان خدا ممکن نیست .مثال فرمان
خدا درباره ثروت و دارائی من این است که این ثروت در اختیار بندگان خدا باشد و من
با این ثروت سخی باشم و با سخاوت خود فیضی به بندگان خدا برسانم .این سخاوت یا
شجاعت یک روحیه ای توأم با علم و معرفت است که بایستی در وجود من خلق شود.
یعنی چنان ساخته شوم و چنان روحیه ای پیدا کنم که سخی و شجاع باشم؛ و این
ساخته شدن به اراده خدا ممکن است نه به اراده من و حرکت من؛ و به هر دو کیفیت،
هر خُلقی از خُلقهای نیکو و حَسَن که در این دعا مطرح شده است ما را بر سر دو راهی
قرار میدهد که من بروم یا خدا مرا ببرد.
مشاهده میکنیم که امام چهارم علیه السالم تمامی این خلقها را که از نوع خلقت است از
خدا میخواهد و آن را به اراده خدا ممکن و میسر میداند و میگوید که ای خدا تو
ایمان مرا بهترین و عالیترین ایمانها قرار بده و تو نیت و هدف مرا عالیترین نیتها و
هدفها ،و تو اعمال مرا در بهترین شکل آن و عالیترین هندسه آن تنظیم کن ،تا پس از
آن که در چنان کیفیّتی از ایمان و عمل و نیت قرار گرفتم چنان باشم که پسند تو باشم
و دیگر ضعف و گم شده ای در وجود خود احساس نکنم.
با این مقدمات اصل خواهش و تقاضا به اراده ما واگذار شده تا بفهمیم چه میگوئیم و
چه میخواهیم ،و اصل رفتن و شدن تا چنان باشیم که پسند خدا میباشد به اراده خدا
واگذار شده است .اگر در این شرایط قرار بگیریم دورنمائی از مقصد و چنان شدنی که

مفید و منتج باشد به ما نشان داده شده و در اطراف آن خواهش و تقاضا در ما به وجود
آمده است .این همان بارِ امانت است ،که خدا به ما میگوید بایستی چنان بروی و چنان
باشی و بشوی که من میگویم؛ و ما از حمل چنین باری میترسیم و کار خود را به خدا
واگذار میکنیم و میگوئیم که ای خدا تو ما را به بهترین مرتبه از حسن عمل و اخالق

برسان .در این حالت چنانیم که به زبان حال خود میگوئیمَ « :اللِّهُ ِّم دا ِِّن َا ُ
بيت َان َا ََح َل
قن دمَنا» ،یعنی پروردگارا من
َامانَتَ َک َالِت َاب َ دت السمو ُات َو ا ََل ُرض َان َحی دملَنَ ا َو َاش َف َ
امتناع دارم از حمل امانتی که آسمانها و زمینها از حمل آن امتناع کرده و ترسیدهاند؛
که در این صورت خودرأیی و خود محوری و تصمیمگیریهای ما در انجام این کارها از
بین میرود و اراده خدا بر ما حاکم میگردد و جملۀ «ظَلوماً جَهوال» شامل حال ما
نخواهد شد زیرا ما در شرایط تفویض کارها به خدا قرار گرفتهایم نه در شرایط خود
کاری و خود محوری .نتیجه یک چنین تفویض و حسن انتخاب این میشود که خداوند
به اراده حکیمانه خود ما را چنان میبرد و چنان میسازد و آنچنان به حسن اخالق
مجهز میکند که بایستی چنان باشیم تا پسند خدا در وفور نیت و تصحیح یقین واقع
شویم.

وبور ییت و تص یح یقین
قسمت دیگر از فراز اول دعای مکارم االخالق این جمالت است که از خدا میخواهد:

« َالله َُم َو دفِّر دبلُط دف َک نيِِّت َو َ د ِّ
حصح بدام دعندَ َک يَقيِن َو اس َتص دلح دب ُق َدر دت َک ما فَ َسد

دم ِِّن»

پروردگارا به لطف و کرم خود نیت مرا وافر و زیاد گردان و یقین مرا با آن لطایف و
اسراری که خودت میدانی تصحیح کن و در صحت و سالمتی قرار بده و آنچه از فکر و
عمل من که فاسد شده است به قدرت خود به صالح و اصالح برسان.
این جمالت هم دنباله جمالت اول دعا ،همان حالت تسلیم و انقیاد را ضمن دعا و
خواهش پرورش میدهد که امام
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وجود خود را و تمامی موجودیت خود را در

اختیار خدا قرار میدهد و از او خواهش میکند که نواقص وجودی او را برطرف سازد و او
را به کمال مطلق برساند .میگوید :ای خدا به لطف و کرم خود نیت مرا وافر گردان.
کلمه «وَفر ،و ،وُفور» به معنای کشش و امتداد شیء و یا شخص است به سوی کثرتهای
کمی و کیفی ،و یا کیفی مطلق .آنچنان که دانه گندم و یا هسته یک درخت میوه به
سوی کمال و رشد پرورش پیدا میکند؛ در وضع و حالی قرار میگیرد که از یک شیء
کم و قلیل و ناچیز آن همه برکات کمی و کیفی به وجود میآید .برکات کمّی یعنی میوه
های زیاد؛ چندین هزار کیلو از یک درخت .برکات کیفی یعنی آن لطافتها و شیرینیها
و مزهها و نیروها و تقویتها که به وسیله میوه برای انسان حاصل میگردد .درختها در
مسیر یک چنین کشش و گسترشی آن قدر میدان دارند که خداوند از یک درخت
میتواند تمامی اهل عالم را تغذیه کند و به آن قوت و قدرت ببخشد .امام چهارم (ع) خود
را مانند یک شجره در شعاع این جمله تسلیم خدا میکند و میگوید که نیت مرا وافر و
زیاد گردان .نیت ،به خصوص در این جمله به معنای تصمیم و همت است .انسانها
درحرکات تکاملی و یا در زندگی خود به اندازه همت ،تصمیم میگیرند و به اندازه همتی
که دارند سرمایه گذاری میکنند تا به آنچه خواستهاند برسند .همت یک انسان این

است که باغی و درختی داشته باشد و همت انسان دیگر این است که چندین هکتار باغ
و زراعت داشته باشد ،و همت انسان دیگر این که مالک الرقاب شود و بر همه انسانها
حکومت کند .اگر درست در حرکات انسانها در شعاع نیتها و همتها دقت کنیم
مشاهده میکنیم که سرمایه گذاری و حرکت و فعالیت آنها به میزان همت و نیت آنها
میباشد .کسی که میخواهد به ثروت میلیارد تومانی برسد چندین میلیون تومان ،و آن
دیگری که میخواهد به ثروت میلیون تومانی برسد چندین هزار تومان سرمایه گذاری
میکند .همت و نیت یگانه عامل سرعت حرکت و یا کندی حرکت و یا سرمایه گذاری
بیشتر و کمتر میباشد .شما در میدان مسابقه میتوانید تأثیر همت را در حرکت مشاهده
کنید .مثال در ورزش دو ،برای عده ای یک کیلومتر مسافت معرفی کنید که تا انتهای
یک کیلومتر بایستی بدوند ،و برای عده ای ده کیلومتر و برای عده ای بیشتر .در
شرایطی که نیروی حرکت و دویدن آنها یکسان باشد ،در تصمیم گرفتن و یا سریع و
کند حرکت کردن مختلف هستند .آنها که یک کیلومتر میخواهند بدوند آن را مهم
نمیدانند و آرام حرکت میکنند و آنها که تصمیم دارند ده کیلومتر بدوند ارادهشان
قویتر ،و سرعت زیادتری اتخاذ میکنند؛ و به همین کیفیّت نیتها و همتها نمایشگر
انتهای میدان مسابقه است .یعنی هر انسانی همین قدر حرکت میکند و سرمایه گذاری
مینماید که خود را به نیت و همت خود برساند ،کم باشد یا زیاد .پس از آن که به نیت
خود رسید متوقف میگردد و خود را چنان میبیند و میداند که به مقصد رسیده است.
انسانها در تکامل علمی و ایمانی و رسیدن به مقامات و درجات به همان جا میرسند
که نیت داشتهاند و تصمیم گرفتهاند .مشهور است که میگویند دانشمندی پسر خود را
آزمایش کرد و پرسید که تو تصمیم داری در این درس خواندن به چه مقامی برسی؟
پسر جواب داد که میخواهم خود را به علم و مقام پدرم برسانم .پدر ناراحت شد که تو با
این همت ضعیف به جائی نمیرسی ،من تصمیم داشتم که خود را به علم و مقام امام
برسانم ،به این جا رسیدهام ،تو که میخواهی به مقام من برسی به کجا خواهی رسید! در

این رابطه گفتهاند« :عُ ِّلو اهلمۀ دم َن

الاميان» .همت عالی از لوازم ایمان است .همت ،آن

درجه و مقامی است که انسان به عقل و دانش خود حدود آن را معین میکند و در
حرکت و فعالیت تصمیم دارد که خود را به همان حدود و مقام برساند .نظر به این که
انسانها در دانش و بینش محدود هستند قهرا همت آنها هم محدودیت پیدا میکند
زیرا با ابزار محدود ،ترسیم خط نامحدود محال است .عقل و دانش انسان محدود است
قهراً آنچه را در نظر میگیرد محدود خواهد بود .از طرفی میدان حرکت و فعالیت و
لطف و کرم الهی نامحدود میباشد یعنی آنچه خدا برای ما ساخته و مقدر کرده است
نامحدود است و آنچه خود آن را میخواهیم و میسازیم محدود میباشد؛ و شما
میدانید که محدود در برابر نا محدود صفری و یا عددی بسیار ضعیف و ناچیز بیشتر
نیست .میگویند اگر محدود بر نامحدود قسمت شود خارج قسمت به صفر میرسد و اگر
نا محدود بر محدود تقسیم گردد خارج قسمت به بینهایت میرسد .امام چهارم که خود
را مخلوقی محدود میداند و یقین دارد که آنچه خود انتخاب میکند و برای خود مقدر
مینماید محدود است و این محدود در برابر بینهایت لطف و کرم الهی ،در حد صفر
است حدود همت و نیت خود را به خدا واگذار مینماید و میگوید :پروردگارا تو در این
میدان مسابقه نیت و همت مرا وافر و زیاد گردان .وفور نیت خود را به اراده خدا
میسپارد.
وفور در این جا به معنای کثرت عددی نیست که از خدا تقاضای نعمتهای بیشتر و
زیادتر بنماید زیرا عدد در بینهایت کم است هرچقدر زیاد باشد ،بلکه وفور به معنای
کشش و امتداد به سوی کیفیتها ،و از کیفیتها به بینهایت است .یعنی از خداوند
متعال نعمت هائی نامتناهی خواهش میکند به کیفیّتی که دائم در حرکت به سوی
نامتناهی و نامحدود باشد .زیرا اگر انسان احساس کند که در حرکات خود به جائی
میرسد که در آنجا بایستی متوقف گردد و از آنجا به بعد راهی و جائی نیست احساس
این توقف ،انسان را ناراحت میکند و زندگی او را به صورت حبس خانه در میآورد .پس

انسان بایستی همیشه در حرکت و سیر به سوی نامحدود باشد و این حرکت به سوی
نامتناهی همت نامتناهی الزم دارد ،که این همت نامتناهی از موجود متناهی یعنی
انسان ،ساخته و میسر نمیشود؛ لذا امام چهارم
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تعیین نیت و همت خود را به

خدا واگذار میکند و میگوید :پروردگارا به لطف و کرم خود همت مرا عالی و نیت مرا
وافر گردان.
جمله دوم در این تقاضا و خواهش تصحیح یقین است .از خداوند متعال خواهش میکند
که ای پروردگار متعال یقین مرا تصحیح کن ،آنچنان که هرچه را میدانم و اعتقاد دارم
صد در صد مطابق با واقعیت و حقیقت باشد .مبادا به چیزی عقیده داشته باشم و به
دنبال آن بروم که در علم و تقدیر تو چنان چیزی نباشد و یا میسر نگردد.
یکی از مسائلی که از نظر روانی مضر و خطرناک است و انسانها را به یأس و هالکت
میکشاند معتقد بودن و یقین پیدا کردن به چیزی است که خالف واقع باشد .مانند
انسانی که در بیابان حرکت میکند و عقیده دارد در متن این بیابان و یا انتهای آن شهر
با برکتی و یا چشمه آب حیاتی هست .طبق اعتقاد و عقیده خود حرکت میکند و هرچه
میرود میبیند به جز سراب چیزی نیست .باالخره به یأس و ناامیدی منتقل میشود از
حرکت باز میماند و در همانجا میخوابد و هالک میگردد ،زیرا در همان ابتدای حرکت
برخالف واقعیت و حقیقت اعتقاد پیدا کرده بود؛ یعنی یقین به وجود شهری داشت که
چنان شهری در این بیابان آفریده نشده بوده .اگر از همان ابتدای حرکت عقیده به چنین
شهری نداشت و در جای خود متوقف میشد بهتر بود از این که این همه نیرو صرف کند
و به جائی نرسد.
حرکات تکاملی هم به همین کیفیت است .انسانها بایستی به آن خدائی اعتقاد و یقین
پیدا کنند که یک حقیقت و یک واقعیت باشد؛ و همچنین در راهی به سوی او حرکت
کنند که صد در صد آنها را به شهر با برکت لطف و کرم الهی برساند؛ مبادا طالب

مجهول مطلق باشند و یا این که راه راست را به سوی معلومِ مطلق از دست بدهند و در
خط انحرافی حرکت کنند ،که در این صورت از کوشش و تالش و دین و عقیده و
معلومات خود نتیجه نمیگیرند و از نظر روانی به یأس و نا امیدی مبتال میشوند .دراین
رابطه خداوند متعال در آیه ای از سوره کهف میفرماید :به شما خبر دهم چه کسی از
همه بیشتر خسارت میبیند؟ همان انسانی که در خط انحرافی به سوی هدفی مجهول
حرکت میکند و این طور عقیده و یقین پیدا کرده است که در راه راست ،صد در صد به
سوی مقصدی معلوم و مطابق واقع حرکت میکند .0قهراً در انتها پس از آن که سرمایه
عمر خود را به باد فنا داده است به یأس و نومیدی مبتال میشود.
انسانها در ابتدای خطوط علم و عقیده مانند افرادی هستند که در بیابانی خشک و
سوزان ،دور نمائی از چشمه آب حیات و شهر با برکت به نظر آنها آمده است .میدانند
در سطح کره زمین یک چنین چشمه آب حیاتی هست اما نمیدانند کجا و در کدام
جهت است .بعضیها به حساب خیاالت و فرضیات حرکت میکنند تا آن چشمه را
بیابند ،و بعضیها در اختیار یک راهبر و راهنمای بصیر و بینا و آگاه به تمام نقاط کره
زمین و انتخاب خط مستقیم به سوی نقطه معین .در این جا فقط کسانی به مقصد
میرسند و نتیجه میگیرند که در اختیار آن راهبر بصیر و بینا باشند ،و دیگران که بر
طبق خیاالت و فرضیات حرکت کردهاند یک در میلیون و میلیارد هم به نتیجه
نمیرسند( .تصحیح یقین) در بیان امام چهارم ،به همین معنا است که از خدا میخواهد
زمام حرکات فکری و تکاملی او را به عهده بگیرد و خط حرکت به سوی واقعیتها و
حقیقتها را ترسیم کند و خود ،رهبر و راهنمای فکر و علم امام چهارم باشد تا مبادا
ثانیه ای از عمر امام چهارم و یا قدمی از قدمهای تکاملی او در خالف جهت باشد که به

ون
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یأس و نومیدی در اصالحِ عملِ فاسد دچار شود و یا الاقل در اثر انحراف از مقصد گرفتار
عذاب و محرومیت گردد.

بیان علمی در اصالح عمل باسح
جمله سوم در این فراز این است که از خداوند تقاضا میکند که ای خدا با قدرت قاهره
خود ،آنچه از اعمال من که فاسد و تباه بوده است به صالح تبدیل کن.
با توجه به کلمۀ «استصالح» که کلمۀ (صُلح) از باب استفعال آورده شده ،این حقیقت
کشف میشود که امام (ع) از خدا میخواهد تا از عمل فاسد او صالح به وجود آورد.
نکات علمی و لطیف در این جمله شریفه خیلی زیاد است که شاید از نظر علمی و
عرفانی ما را با مسائل مشکل و یا ممتنعی روبرو کند؛ که در عرفان و حکمت از آن تعبیر
به «قلب ماهیت» و یا «جعل محال» میشود .حضرت از خدا تقاضا میکند که عمل فاسد
او را اصالح کند و یا از عمل فاسد او صالح به وجود آورد ،با این که اصالح عمل فاسد و
یا خارج کردن صالح از عمل فاسد شاید محال و ممتنع باشد .اعمال و اخالق انسانها
هم مانند سایر نهادهای طبیعت است .در طبیعت چیزهائی هست که صالح آفریده شده
و چیزهائی هست که فاسد خلق شده؛ از آنچه فاسد است صالح ظاهر نمیگردد و از
آنچه صالح است فساد پیدا نمیشود .مانند این است که از گرگها بخواهیم با
گوسفندها و آهوها آشتی کنند و با آنها مهربان باشند؛ و یا از گوسفندها بخواهیم عمل
درندگی و سبعیت انجام دهند ،که البته یکچنین تقاضائی خالف واقعیت است ،زیرا
گرگها در آفرینش درندهاند و از درندگان به جز فساد و درندگی چیزی ظاهر نمیشود؛
و همچنین از گوسفندان به جز اعمال گوسفندی چیزی ظاهر نمیگردد و اگر از خدا
بخواهیم قلب ماهیت کند ،یعنی هندسه خلقت گوسفند را به هم بزند و دو مرتبه آن

حیوان را به خاصیت و طبیعت گرگ بسازد ،و یا هندسه وجودی گرگ را به هم بزند و
آن را به صورت گوسفند خلق کند ،البته خداوند بر این کار قادر است و راه فنی و علمی
آن هم واضح است ولیکن در این صورت ،آن گوسفند نیست بلکه گرگ است ،و آن گرگ
هم در این قلب ماهیت گوسفند است ،مگر این که خدا با قدرت قاهره خود آن حیوان را
مهار کند .خدا همانطور که از هر نوع ماده ای به هر شکلی که بخواهد مخلوقی
میآفریند ،میتواند بعضی از مخلوقات را تغییر خلقت دهد؛ چرنده ای در طبیعتِ
درندگان ،و یا درنده ای در طبیعت چرندگان .اعمال انسانها هم از این قبیل است .هرگز
نمیتوان دروغ و دروغگوئی را قلب ماهیت کرد تا منافع راست و راستگوئی داشته باشد.
دروغ ،با همان شرایطی که دروغ است حتما منشاء فساد خواهد بود .راستگوئی هم با
همان شرایطی که راستگوئی میباشد منشاء صالح خواهد بود .همچنین امانتها و
خیانتها .چگونه ممکن است از یک عمل خائنانه مصلحت پیدا شود و قلب ماهیت شود
و به صورت یک امانت کاری جلوه کند؛ و همچنین امانت و خدمت به بندگان خدا
چگونه ممکن است به صورت خیانت جلوه کند و از آن فساد و مفسده به وجود آید؟
اعمال ،ماهیتهای مشخّص و معینی دارند و بر اساس همین ماهیتها ممکن نیست که
از کفر و گناه زندگی بهشتی و سعادت پیدا شود و یا از ایمان و تقوی ،زندگی جهنمی و
شقاوت ظاهر گردد .به همین مناسبت گناه کاران تا توبه نکنند و از خط کفر و گناه به
خط ایمان و تقوی منتقل نشوند امکان پیدایش سعادت برای آنها وجود ندارد و
نمیتوان از خدا تقاضا کرد که کافر و گناه کار را از خط کفر و گناه به زندگی بهشتی
منتقل کند به کیفیتی که نتایج کفر و گناه او از نوع خوشبختی و سعادت باشد ،یا به
عکس ،از ایمان و تقوی نتایجی به وجود آید که مآیۀ بدبختی و شقاوت انسان گردد؛ به
این صورت که خداوند کفر و گناه را مانند ایمان و تقوی دوست بدارد و ایمان و تقوی را
مانند کفر و گناه دشمن بدارد .یک چنین خواهشها و تقاضاها به معنای قلب ماهیت و
یا فعل محال تلقّی میشود که هر دو در تقدیر خداوند متعال جایز نیست ،و شاید هم

قواعد علم و حکمت آن را قبول نکند .اگر یک چنین قلب ماهیتی در تقدیر خدا جایز
باشد میتوان گفت که کفار میتوانند از کفر و گناه خود همانقدر به خدا امیدوار بوده و
انتطار داشته باشند که مؤمنین از ایمان و تقوای خود منتظر و امیدوار هستند .در این
صورت همۀ قاعدهها و قانونها و حسابها به هم میخورد .با این که قاعده و قانون
علمی بر همه کس و همه چیز حاکمیت دارد.
نظیر این جملۀ شریفه ،در کتاب خدا آیه ای هست که خداوند در بارۀ توبه کاران
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که خداوند بدیها و بدکاریهای آنها را تبدیل به نیکوئی ها و نیکوکاریها میکند.
تبدیل نیکوکاری به بدکاری و یا بد کاری به نیکوکاری هم از نوع قلب ماهیت است .در
ذات و نهاد عمل نیک منفعت و مصلحت خوابیده؛ آن هم ممکن نیست تبدیل به صالح
شود و اگر این تبدیل و تبدّل در علم و حکمت جایز باشد تمامی بدان و بدکاران از بدی
و بدکاری خود میتوانند نتایج نیکان و نیکوکاران را به دست آورند و یا به عکس ،نیکان
و نیکوکاران از نیکی و نیکوکاری خود ضرر بدان و بدکاران را به دست آورند .چگونه
ممکن است اعمال ماهیت و طبیعت خودرا رها کند؛ از عمل فاسد صالح به وجود آید و
یا از عمل صالح فساد پیدا شود!؟ در این جا میبینیم امام معصوم

(ع)

از خداوند تقاضا

میکند که ای خدا از آن اعمال فاسد من صالح استخراج کن و هر عملی از من که فاسد
انجام گرفته است تو آن را به صالح تبدیل کن.
تقاضای امام چهارم در این دعای شریف ریشۀ قرآنی دارد .اشاره به همان آیهه ای اسهت
که ذکر شد ،که خداوند اعمال بد بعضی اقوام را به عمل نیک تبدیل میکند .ولهیکن مها
این جا در راه جستن دالئل علمی و تربیتی آن میباشیم .این که آنجا که خدا سیئات را
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به حسنات تبدیل میکند چگونه و چطور ،تحت چه شرایطی یهک چنهین علمهی انجهام
میگیرد؟
در این جا انسان و اعمال او را میتوانیم در سه جهت اندازه گیری کنیم که در دو جهت
ازاین جهات سه گانه عمل انسان فاسد است و در یک جهت دیگر به صالح میانجامد.
جهت اوّل دوران کودکی و اعمال جاهالنۀ انسان .جهت دوّم اعمال دینی به صورت
خودرأیی و خود مختاری .جهت سوّم اعمال و اخالق دینی در شعاع هدایت و رهبری
خداوند متعال .اعمال در دو جهت اوّل فساد آور است و یا الاقل صالح آور نیست و در
جهت سوّم منشاء صالح و مصلحت بوده و منتج به نتایج سودمندی میشود.
دوران سه گانۀ کار و فعالیت انسان؛ اولین دوره تا روزی است که به عقل و عرفان برسد و
وابستگی به خدا پیدا کند؛ در واقع حرکت و فعالیت انسان تا بلوغ به عقل و دانش ،چنان
عقلی که وجود خدا را درک کند ،ایمان به خدا بیاورد و در خط ایمان و تقوی مسیر
قبلی خود را تغییر دهد.
بلوغ عقلی در اینجا غیر از بلوغ معمولی و سنّی میباشد ،که میگویند دختران در نه
سالگی بالغ میشوند و پسران در پانزده سالگی؛ و یا میگویند پسر و دختر در هیجده
سالگی مختار و آزاد هستند که در اموال خود تصرّف کنند و معامالتشان جایز باشد .این
بلوغ سنّی در واقع بلوغ پسر و دختر به دین و قانون است نه به عقل و عرفان .مثال پسر
پانزده ساله به قانون نماز و روزه و عبادتهای دیگر رسیده است ،که بایستی نماز بخواند
و روزه بگیرد؛ و همچنین دختران در نه سالگی یا بیشتر ،ولیکن ممکن است پسر و
دختر ،چنان عقل و معرفتی پیدا نکنند که معنی نماز و عبادت را بفهمند .یعنی عظمت
خدا را چنان احساس نکرده اند که در اثر آن ،وادار به سجود و تسلیم شوند .بلوغ به عقل
دورانی را میگویند که انسان به عقل و دانش خود عظمت خدا را درک کرده و خدا و راه
خدا را انتخاب کرده است؛ یک چنان وضع فکری و عقلی که هرگز گمراهی برای او قابل

تصوّر نیست .کسی که بلوغ عقلی پیدا کند هرگز گمراه نمیشود و امّا کسانی که بلوغ
سنّی و قانونی پیدا کردهاند ممکن است گمراه شده و به گناه و معصیت آلوده شوند.
تقریبا در محیطهای سالم و اجتماعات مذهبی و علمی دختران در سنین سی تا چهل
سالگی به عقل و عرفان میرسند؛ همین طور مردان در سنّ چهل سالگی .سال چهلم را
برای زن و مرد سال بلوغ عقلی میدانند یعنی در چهل سالگی اگر زن و مرد نتوانستند
عظمت خدا و لزوم اطاعت او را و معنای بهشت و جهنّم را درک کنند ،در سالهای بعد
تا دوران پیری خیلی مشکل است که به عقل و عرفان برسند .این دوره دورۀ ابتدائی
انسانهای مؤمن و صالح میباشد.
پیش از بلوغ به عقل و عرفان ،خود رأی و خود مختارند و یا این که به تبعیت و تقلید از
جامعه ای که در آن زندگی میکنند فعالیت میکنند .کار و حرکت انسانها پیش از بلوغ
به عقل و عرفان اگر هم از نوع اعمال نیک و شایسته باشد باز هم عمل دینی و اطاعت
خدا به حساب نمیآید .مثال میگویند عبادتها قصد قربت الزم دارد .قصد قربت آن فعل
و حالی را میگویند که انسان عابد عظمت خدا را درک نموده و به قصد تقرّب و جلب
رضایت خدا عبادت میکند .عملی که روی تقلید و یا حاکمیت محیط باشد یک چنین
حالتی را که قصد قربت باشد به همراه ندارد .نماز میخواند و از خدا غافل است؛ روزه
میگیرد و تقرّب به خدا پیدا نمیکند ،و همین طور کارهای نیک دیگر .کفار هم گرچه
کافرند ولیکن اعمال نیکی مانند صلۀ رحم و احسان به مردم از آنها سر میزند .گر چه
به جامعه خدمت کردهاند ولیکن مستحقّ اجر الهی و آخرتی نیستند زیرا آن خدمات
روی حاکمیت محیط و یا تقلید از جامعه ای بوده است که در آن زندگی میکنند ،نه از
روی اطاعت و بندگی خدا .به همین مناسبت ائمۀ اطهار (ع) در ارشادات خود میگویند از
نماز و عبادتهای شما آن حاالتی قبول است که توجّه به خدا دارید و عظمت او را درک
میکنید .از نماز شما آن قدری قبول است که اقبال قلبی به همراه اقبال بدنی دارید .اگر
تن شما رو به قبله باشد ولیکن از مسیر قلب و نیت به یاد خدا نباشید ،نماز شما قبول

نیست؛ با یک چنین نمازی تقرّب به خدا پیدا نمیکنید .به همین کیفیت در تمامی
عبادتها و مراسم نماز و نیاز و حجّ و روزه تذکر دادهاند که توجّه قلبی شما به خدا و
ادراکات عقلی دلیل تقرّب است.
امام چهارم

علیه السّالم

آنجا که با یک حاجی به نام «شبلی» سخن میگوید میفرماید :آیا

آن جا که غسل احرام کردی و تن خود را برای پوشیدن لباس احرام شستی چنان نیتی
کردی که دل و روح تو از گناهان شسته شود و گرد و غبار غفلت و معصیت از دل تو
برداشته شود؟ حاجی میگوید نه! فقط لباس پوشیدم و غسل کردم و چنین نیتی
نداشتم.
حضرت میفرماید :پس تو غسل نکردی و احرام نپوشیدی؛ و بعد فرمود :آنگاه که طواف
کردی و دور خانه گردیدی آیا چنین نیت کردی که قلب تو مجذوب خدا باشد و
همچون پروانه ای به دور شمع خدا بگردد؟ عرض کرد نه! دور خانه خدا طواف کردم ولی
یکچنین رابطۀ قلبی نداشتم.
حضرت میفرماید :پس تو طواف نکردی .همین طور در برابر هر ذکری و دعائی و عملی
آن رابطۀ قلبی عابد را با خدا مطرح میکند و میفرماید :هر عبادتی که توأم با رابطۀ
قلبی باشد انسان را به خدا نزدیک میکند و اگر فاقد این رابطه باشد صورت بی محتوائی
بیشتر نیست .پس به طور کلّی صورت اعمال و عبادتها و حرکات نیک و بد از روابط
قلبی و ادراکات عقلی جدا است .گناه و معصیت هم به همین صورت است .گاهی انسان
معصیت میکند به قصد بی اعتنائی و جرأت و جسارت به خدا و پیغمبران ،و گاهی
معصیت میکند به دلیل حاکمیت محیط فساد و گناه ،و قصد بی اعتنائی به خدا و اولیاء
خدا را ندارد .معاصی خطرناک که انسان را به کفر و شرک میکشانند معاصی نوع اوّل
است که انسان به عظمت خدا و اولیاء خدا بی اعتناء باشد ،جری و جسور باشد؛ نه به
کیفیت نوع دوّم که تحت تأثیر محیط کفر و فساد واقع شده باشد.

این دورۀ اوّل حرکات تکاملی انسان است که در مقایسه با دورۀ دوّم ،یک کودکستان
است و انسان در این دوره یک کودک شناخته شده است .همانطور که کودکان در دوران
کودکی پدر و مادر را اذیت میکنند و از دستورات آنها سرپیچی میکنند ولیکن این
اذیتها و بازیگریها بین آنها و پدر و مادر عداوت و دشمنی ایجاد نمیکند و شاید از
محبوبیت آنها هم نمیکاهد ،اعمال خوب و بد انسانها در این دوران قبل از بلوغ به
عقل و عرفان هم بین آنها و خدا عداوت و دشمنی به وجود نمیآورد زیرا آنها نه در
اطاعت و عبادت خود قصد تقرّب داشته و عظمت خدا را درک کردهاند و نه هم در گناه
و معصیت قصد تجرّی و جسارت داشتهاند .در واقع ،در نهاد آنها یک چنین ادراکاتی به
نام عقل پیدا نشده است که یک عامل داخلی آنها را وادار به اطاعت و ترک معصیت
کند ،بلکه در یک دوران بی تفاوتی هستند ،گرچه از روی تقلید و عادت اعمال بد و
خوبی را مرتکب میشوند .به همین مناسبت در تعریف عقل گفتهاند که آن یک نیروئی
است که انسان عاقل را وادار به اطاعت خدا و کسب مقامات آخرتی میکند .امام صادق

علیه السّالم در حدیثی که در کتاب کافی از آن حضرت نقل شده است میفرمایدَ « :ال َعق ُل ما
1
ب دب ده اجل َنان » .یعنی عقل نیروئی است که به کمک آن انسان
عُبدَ دب ده الر ُ
َحن َو اکتُ دس َ
خدا را عبادت میکند و مقامات بهشتی به دست میآورد .پس عبادتها و اطاعتها روی
عادت و تقلید و حاکمیت محیط ،یک عبادت عاقالنه نیست و در دین هم برای آن ارزش
مقدماتی قائل شدهاند نه ارزش وجودی .یعنی عبادت به تقلید و حاکمیت محیط همین
قدر میارزد که انسان را میکشاند به خط عبادت و اطاعتی که توأم با عقل و عرفان
باشد ،و اگر از وصول به عقل و عرفان منقطع شده ،عبادت انسان عابد به کفر و گناه
برگردد ،آن ارزش مقدماتی هم از بین میرود که آن را «حبط اعمال» مینامند و خداوند

دربارۀ آنها میفرمایدَ « :حب َدطت َاعاملُهُم».
1

الکافی ،ج ،0ص:00 :

قَا َل قُلْ ُت َ ُهل َما الْ َع ْق ُل قَا َل َما ُعبددَ دب ده الر َْح َُن َو ا ْكتُ دس َب دب ده الْجد نَان

در این جا ممکن است سؤال و جوابی مطرح شود که اگر عبادت آن را میگویند که به
عامل عقل باشد و معصیت هم عملی که به عامل تجرّی باشد ،یعنی انسان عظمت خدا
را درک کند و او را عبادت کند و یا عظمت خدا را درک کند و او را معصیت نماید ،اگر
اطاعت و معصیت به این کیفیت مطرح میشود ،میگوییم کسانی که به عقل خود
عظمت خدا را درک کرده و او را معصیت نمودهاند از جمله کسانی هستند که بعد از
بلوغ به عقل و عرفان گمراه شدهاند ،با این که در سطور گذشته مطرح شد که هرکس به
عقل و عرفان برسد هرگز گمراه نخواهد شد .چگونه ممکن است کسی عظمت خدا را
درک کند و باز هم به خط کفر و گناه برود؟ آیا میتوانیم در این رابطه بگوییم که کفار و
گناه کاران یا به عقل و عرفان نرسیدهاند و یا رسیدهاند و گمراه شدهاند؟
در جواب سؤال باال میگوییم البتّه چنین است و در اخبار و روایات هم تأیید شده است
که هرکس از جانب خداوند متعال مستحقّ بهرۀ ایمانی و عقلی گردد یعنی در نهاد خود
و وجود خود به عقل و ایمان برسد برگشت او از این خط به خط کفر و گناه ممکن
نیست و اگر هم گناهی از او سر زند به این دلیل است که تحت تأثیر محیط واقع شده ،و
بالفاصله خود را مالمت میکند .عقل و ایمان بخششی است الهی .اگر چه نتیجۀ کسب و
فعّالیت انسان است ولیکن از جانب خدا و به ارادۀ او به انسان افاضه میشود .عقل و
ایمان به دانش آموزی و دانشجوئی و تجربهها و فعالیتهای دیگر ،در حالی که انسان
منقطع از لطف و ارادۀ خدا میباشد ،حاصل نمیشود .به همین مناسبت کفار گرچه همۀ
عمر در خط تجربه و دانش هستند ولیکن هرگز از این راه به عقل و ایمان نرسیدهاند و
نخواهند رسید .عقل و ایمان نتیجۀ کاسبیها و فعّالیت هائی است که تؤام با اطاعت و
عبادت خدا میباشد .مثال کسی که برای خدا درس میخواند عالوه بر عالم شدن ،عاقل
هم میشود و کسی که برای خدا به خدمت مردم مشغول میشود یا اشتغال به تجربه و
آزمایش دارد عالوه بر عالم شدن عقل و ایمان هم پیدا میکند .در این جا خداوند اولین
فیض خود را که نیروی عقل و ایمان است به انسانی افاضه میکند که توجّه به او دارد و

دعوت پیغمبران و کتابهای آسمانی را قبول کرده است .زیرا از طریق آیات و روایات و
با تجربه های تاریخی ثابت شده است که فیض عقل و ایمان فقط به دست خداوند
متعال است .آموزگاران ،گرچه امام و پیغمبر باشند نمیتوانند به شاگردان خود عقل و
ایمان تعلیم دهند ،گرچه میتوانند به آنها علم و دانش بیاموزند .خداوند در آیات قرآن
به پیغمبر اکرم

(ص)

میفرماید« :تو هرگز نمیتوانی دوستان خود را هدایت کنی ،فقط

خدا آنها را هدایت میکند »0و در آیات دیگر میفرماید :تو هرگز نمیتوانی به کران

بشنوائی و به کوران بنمائی و قرآن را به مردگان بیاموزی « :دان هللا ي ُس دم ُع َمن ي َشاء َو ما
نت دب ُمس دمع ٍ َمن دِف ال ُق ُبور .»4منظور از این کران و کوران یا مردگان ،همان کسانی
َا َ
هستند که فاقد نیروی عقل و ایمان میباشند گرچه به زندگی دنیا و مادّی خود خیلی
آگاهی و بینائی دارند.
به طورکلّی نیروی عقل و ایمان مانند روح حیات است که از خط ارتباط با خدا حاصل
میشود و به هر انسانی که عقل و ایمان افاضه شد ،قابل سلب نیست ،و اگر افاضه نشد
قابل اثبات نمیباشد .به همین مناسبت در اخبار «بِداء» (تغییر مقدرّات) گفته شده است
که خداوند مقدرّات شقی را بسوی سعادت و خوشبختی تغییر میدهد ولیکن مقدرّات
سعید را بسوی شقاوت و بدبختی تغییر نمیدهد .یعنی ممکن است خدا کافر را به خط
ایمان و تقوی ببرد ولیکن ممکن نیست که مؤمن را به خط کفر و گناه برگرداند؛ لذا
میگوییم کسانی که در خط کفر و گناه باقی ماندهاند و تا آخر عمر به ظلم و گناه و
فسق و فجور مشغولند هرگز به عقل و ایمان نرسیدهاند و روح ایمان که به صورت عقل
جلوه میکند در دل آنها دمیده نشده است.

دين
 0قصص :01 ،ان َك َل َ ُّْتدي َم ْن َأ ْح َب ْب َت َو ل دكن َ
اَّلل َ ُْيدي َم ْن ي َشا ُء َو ه َُو َأعْ َ َُّل دِبلْ ُمهْ َت َ
ِ
اَّلل ي ُْس دم ُع َم ْن ي َشا ُء َو ما َأن َْت دب ُم ْس دمع ٍ َم ْن دِف الْ ُق ُب دور
 4فاطرَ :44 ،و ما ي َْس تَ دوي ْ َاْل ْحيا ُء َو ََل ْ َاْل ْمو ُات ان َ
ِ

پس این سؤال باقیست که اگر کفار بلوغ عقلی پیدا نکرده اند و به عقل و ایمان
نرسیدهاند مانند کودکان در برابر اعمال خود مستحّق کیفر و مجازات نمیشوند؟؛ چنان

که گفتهاندُ « :ردف َع القَ َ َُّل َعن الصب َو ََعدُ الص دب

خَطا» .یعنی قلم تکلیف از کودک

برداشته شده است و کارهای عمدی کودک مانند کارهای خطا و اشتباه است ،و با این
حساب اگر انسانهای کافر در سنین باال بلوغ عقلی پیدا نکرده اند چگونه خدا آنها را در
برابر کفر و گناه معذب میکند؟
جواب این است که عذابها در برابر کفر و گناه بر دو قسم است .یک قسم به معنای
کیفر و مجازات به امر خداوند متعال .قسم دوم به معنای روبرو شدن با نتایج اعمال و
برگشت اعمال همراه نتایج آن به صاحب عمل .عذابهای نوع اول مانند حدود و دیات و
قصاص و کفارات است که طبق حکم قرآن و اسالم گناه کاران را فرا میگیرد و به آن
معذب میشوند .پیغمبر خدا و یا امام دست سارق را قطع میکند و قتل عمدی را
قصاص می کند ،خواه قاتل و یا سارق به عقل و ایمان رسیده باشد یا نرسیده باشد .همان
بلوغهای سنی و ابتدائی ،یعنی بلوغ به زندگی و قانون برای اجرای حدود و قصاص کافی
میباشد؛ و اما عذاب نوع دوم در واقع به معنای گرفتار شدن به نتیجه عمل است .مثال
کسی که دروغ میگوید ارزش و اعتبار خود را از دست میدهد و کسی که ظلم میکند
در خط انتقام مظلومین قرار میگیرد و مظلومین خواهی نخواهی روزی بر او غلبه
میکنند و انتقام میگیرند و یا کسی که برای مردم چاهی میکند ،در میان همان چاه
حبس میشود .عذابهای آخرتی نتیجه اعمال است که به کافر و گناه کار بر میگردد.
کافر و گناه کار در خط تسلط بیشتر بر ضعفا و ظلم بر بندگان خدا خود را به نیروی
آتش مجهز میکند و با آن جهنمیمیسازد که خود و بندگان خدا را در آن میسوزاند.
پس از ابتالء به این آتش و عذاب ،خداوند انسانهای بی گناه و بندگان مظلوم را از آن
آتش نجات میدهد و کافر و ظالم را در همان آتش به حال خود واگذار مینماید .گرچه
پدر و مادر و یا آموزگاران ضامن شدهاند که کودک را در برابر اعمال کودکانه مجازات

نکنند و از آنها بگذرند ولیکن گاهی کودک ،خود را آتش میزند و گاهی میان دره ای
سقوط میکند و یا با بازیهای کودکانه ،خود را به هالکت میاندازد که در این صورت
عذابهای نوع دوم ،گرچه کودک است به او بر میگردد یعنی در آتشی که روشن کرده
است میسوزد .عذابهای آخرتی که کافران و گناه کاران به آن معذب میشوند از نوع
دوم است یعنی مبتال شدن کفار به آتش هائی که خود آن را روشن کردهاند و یا انتقام
هائی که خود موجبات آن را فراهم کردهاند .خداوند به کافر و گناه کار کاری ندارد؛ او را
در خط کفر و گناه رها میکند ولیکن آن یک خطی است که عاقبتِ آن جهنم سازی و
سقوط درآتش جهنم میباشد .عامل عذابهای آخرتی خط عمل و حرکت کفار است نه
اراده و اجرای خداوند متعال.
بنابراین کافر و گناه کار به دلیل این که بلوغ عقلی و ایمانی پیدا نکرده است از آتش و
عذاب معاف نخواهد بود .ولیکن عذابهای نوع اول که غالبا از نوع تنبیهات است ممکن
است از کفار برداشته شود ،چنان که از امت پیغمبر اسالم برداشته شده است.
حالت دوم انسانها ،بلوغ به عقل و ایمان و حرکت در خط دین به حالت خودمختاری و
خودرأیی است .در این جا بایستی به این حقیقت اعتراف کنیم که دین داری و
حرکتهای عاقالنه و مؤمنانه به دو کیفیت انجام میگیرد :اول ،به اراده و آزادی و
خودکاری خود انسان .دوم ،به کیفیت تفویض و واگذاریِ حرکات دینی به اراده خداوند
متعال.
در تفسیر آیه امانت گذشت که خداوند متعال بردارندگانِ بارِ امانت و حاملین آن را

َكن ظلوم ًا
مالمت میکند و میفرماید « :دانه َ

ْجو ًَل» .یعنی این انسان بسیار جاهل و ظالم

است که خود مدعی حرکت در دین و رسیدن به کمال و حمل بار امانت شده است.
شاید شعر حافظ شیرازی در این رابطه ،جواب درستی نزد خداوند متعال داشته باشد که
میگوید:

آسمان بار امانت نتواست کشید

قرعه فال به نام من دیوانه زدند

یعنی خداوند باری را که آسمانها نتوانستند بردارند به دوش این انسان دیوانه گذارد و
مجبورش کرد که بردارد .اگر خدا به حافظ بگوید که چنین قرعه ای نزدم و چنین باری
به دوش تو نگذاشتهام حافظ به جواب واقعی شعر خود خواهد رسید .این بار امانت
حرکت در خط دین و حرکت در خط تکامل است؛ انسان آنچنان در خط دین حرکت
کند که تمامی اعمال و اقوالش مطابق تقدیر و نقشه تکاملی خدا باشد .این خط آنقدر
مجهول و دقیق است که ائمه اطهار

(ع)

در معرفی آن فرمودهاند :خطی است از مویی

باریکتر و از شمشیر برنده تر .آیا انسانهای صد در صد عاقل و عالم میتوانند با علم و
عقل خود در این خط حرکت کنند؟ جواب منفی است .یعنی دقت و باریکی خط تکامل
فوق نیروی عقل و دانش است .انسانهای صد در صد عاقل ،دلیل عقل کامل آنها این
نیست که با دقت و احتیاط در این خط حرکت کنند بلکه عالمت عقل کامل این است
که دست خود را در دست خدا نهند و کار خود را به خدا واگذار کنند و از خدا بخواهند
که آنها را از این خط باریک عبور دهد و به کمال برساند .در این تفویض و واگذاری که
شاید عرفای اصیل و حکیم از آن تعبیر به «فنای فی اهلل» مینمایند ،انسان میتواند صد
در صد یقین داشته باشد که به مقصد واقعی که همان کمال مطلق است برسد .ولیکن
اگر بخواهد در حال انقطاع و جدای از اراده خدا و واگذاری کار به خدا در این خط
حرکت کند هر قدمی هزاران سقوط و خطرات خواهد بود.
دینداری به معنای حرکت درخط خداست اال اینکه این حرکات به دو کیفیت انجام
میگیرد که یکی از آن دو کیفیت مطلوب خدا نیست و اگر هم در این کیفیت ،کسی به
ساحل نجات برسد از عفو خدا استفاده کرده است ولیکن کیفیت دوم صد در صد مطلوب
و محبوب خدا میباشد و نجات انسان در این کیفیت ،صد در صد حتمیت دارد زیرا
مسئولیت به خدا واگذار شده و انسان مانند همان کوهها و آسمانها که در برابر حمل بار

امانت گفتهاندَ « :ابَينا َان ََن دملها َو نَش َف ُق
يت َان َا ََح َل َامانَتَ َک َالِت َا د
این خط باریک میگویدَ « :اللِّه َُم دا ِِّن َاب َ ُ
بت السموات َو ا ََلرض
قن دمَنا» .یعنی پروردگارا من مانند همان آسمان و زمین و
َو ا دجلبال ان َحی دملَنَ ا َو َاش َف َ
دمَنا» ،انسان هم چنین منطقی دارد که در برابر

کوهها که از حمل بار امانت ترسیدند و کنار رفتند ،ترسیدم و کنار رفتم ،حرکت دراین
خط را به تو واگذار کردم و دست خود را به دست تو دادم؛ تو آنچنان که میخواهی مرا
ببر ،یا اگر میخواهی مرا متوقف کن ،اگر میخواهی تند ببر و یا با کندی ببر .من کار

خود را به تو واگذار کردمُ « :افَ ِّو ُض َامري دا َيل د
صري
هللا ب َ ُ
هللا دان َ

دِبل دعبا دد» .اگر انسان بتواند

این طور مقدرات خود را به خدا بسپارد و فانی در اراده و فعل خداوند متعال گردد ،یک
چنین انسانی از انسانهای دسته سوم است که اقوال و اعمال او صد در صد منتج نتیجه
میشود و به ثمر میرسد ،خطاها و اشتباهات از علم و عمل او برداشته میشود ،به مقام
عصمت میرسد .ولی اگر در حاالت و حرکات پیش از این باشد ،هرچند که آن حاالت و
حرکات دینی بوده و انسان خود را عامل حرکت در خط دین خدا میداند؛ نماز میخواند
و روزه میگیرد و یا به بندگان خدا خدمت میکند ولیکن هنوز به آن حال تسلیم و
تفویض نرسیده است .گرچه انسانها دراین حرکتِ مؤمنانه و عاقالنه مطلوب و محبوب
خدا هستند که دوران کودکی و کودکستانی خود را رها نموده به دوران عقل و ایمان
انتقال پیدا کردهاند ،ولیکن هرگز در حسن عمل و کیفیت اعمال و حرکات دینی و
تکاملی به پایه اهل عصمت و تفویض نمیرسند .ما انسانها نماز میخوانیم؛ ائمه معصوم
هم نماز میخوانند .ما روزه میگیریم و آنها هم روزه میگیرند؛ به همین کیفیت در
بسیاری از اعمال و اقوال شباهت به آنها داریم ولی هرگز چنین نیستیم که آنها
هستند و به آنجا نرسیدهایم که آنها رسیدهاند و چنان نفهمیدهایم که آنها فهمیدهاند.
آنها اولیاء کامل خدا و انسانهای کامل هستند و ما افتخار میکنیم که شباهت به آنها
داشته باشیم و حرکات آنها را تقلید کنیم .در همین رابطه فرمودهاند:

« ََن ُن الناس و ش ي َع ُتنا َاش با ُه الناس َو سا دي ُر الناس

نَس ناس» .یعنی ما انسانهای کامل

و مطلق هستیم و شیعیان ما شباهت به ما دارند و درخط ما حرکت میکنند ولیکن
سایر مردم که از خط مکتب ما خارجند نصف انسانند و یک دوم آدمند؛ که میگویند
کلمه «نسناس» نصف ناس بوده است ،یعنی یک دوم انسان .مثال کودکان انسانند؛ پدر و
مادر هم انسانند ولیکن کودکان یک دهم یا یک پنجم پدر و مادر هستند .با این حساب
گرچه پیروان پیغمبران و ائمه در خط دین خدا حرکت میکنند ولیکن در تسلیم و
تفویض تا مثل آنها و مانند آنها نشوند ،به مقصد آنها نمیرسند و چنان نمیشوند که
آنها شدهاند.
این هم دسته دوم که در قیاس با گروه اول مانند قیاس با سواد و بی سواد و قیاس
دانش آموز با کودکان خارج از مکتب و مدرسه میباشد .یعنی انسانهای گروه اول از
مکتب دین خارجند ،تمامی حرکاتشان کودکانه و ظالمانه است ،گرچه بسیاری از اعمال
آنها نافع به زندگی مالی و مادی بشر باشد .خدا آنها را کودک میداند و دوره زندگی

آنها را کودکستان میشناسد و به پیغمبر اکرم میفرمایدَ « :ذ ُ
رُه يأ َُكوا َو يتَ َمتعوا َو
رُه ِف خ د
يُلهدهد ُم ا ََل َمل»؛ و جای دیگر میفرمایدَ « :ذ ُ
َوضهدم يَل َعبون» و باز میفرمایدَ « :ما
ب و لهو» .که حاصل هر سه آیه 0این است که خداوند ،به پیغمبر
احليا ُة اِلذ نيا الا لَ دع ٌ
میفرماید :کفار و منافقین را رها کن تا در این زندگی به بازی و بازیگری و لهو و لعب
مشغول باشند و این دنیا برای آنها کودکستانی بیشتر نیست.
و اما گروه دوم دوران کودکی خود را رها کرده ،به عقل و ایمان رسیدهاند؛ در حوزه
تعلیم و تربیت خدا قرار گرفتهاند ولیکن باز هم چنان نیستند که خدا آنها را بپسندد و
اعمالشان صد در صد مطلوب خدا باشد .خداوند و ائمه اطهار (ع) همچون یک پدر عالم و
مربی با آنها مدارا میکنند تا روزی که به ثمر برسند.
 0حجر -9 ،انعام -30 ،انعام94 ،

و اما گروه سوم ،انسانهای کامل هستند .انسانهایی که در خط عصمت و در شعاع
والیت و تربیت مستقیم خدا انجام وظیفه میکنند.
انسانهای مرحله سوم ،انسانهای کامل بوده ،و یا این که در مسیر حرکت به کمال
مطلق میرسند .آنها افرادی هستند که در زندگی خود مانند بچهها در رحم مادر و یا
مانند سایر موجودات طبیعت در زمین و آسمان و کوه و دریا و صحرا از خود سلب
اختیار و اراده نموده ،اراده و انتخاب را به خدا واگذار کردهاند؛ به کیفیتی که خدا آنها را
میسازد ،نه این که آنها خود حرکت کنند و بروند .خدا آنها را به پا میدارد و آنها را
میبرد؛ به زبان آنها میگوید و به اراده آنها اراده میکند و باالخره اسباب و ابزار کامل
اراده و انتخاب خداوند متعال هستند.
شاید کسی بگوید که حرکت به این کیفیت جبر مطلق است و داللت دارد براین که
انسان از خود سلب آزادی و اختیار نموده ،حرکت و اختیارات را به خداوند متعال واگذار
کرده است .آزادی به معنای این است که من در خط دین حرکت میکنم ،من خود را
میپرورانم و من نماز میخوانم و یا حج خانه خدا به جا میآورم؛ و جبر به معنای این
است که خدا مرا میبرد و خدا مرا پرورش میدهد و خدا عامل وادار کننده به نماز و
روزه و حج جهاد من میباشد .جبر در قضاوتهای قرآن مردود شناخته شده ،آیات همه
جا داللت میکند بر این که انسان در انتخابات و اختیارات آزاد مطلق میباشد ،چنان که

شاء
شاء فَليؤ دمن َو َمن َ
خداوند در سوره کهف میفرمایدَ « :و قُ دل احل َُق دمن َ دبرِّ ُُك فَمن َ
2
فَل َيک ُفر»0؛ و یا در سوره دهر میفرماید« :اِ ِّما شاکدرا َو دا ِّما کَفورا ».
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ِ

ِ

ِ

تو راه حق را بنما و راه حق را بگو .هرکس مایل است ایمان بیاورد و هرکس میخواهد
کافر شود .همه جا آیات قرآن و احادیث آل محمد

(ص)

داللت بر آزادی و اختیار انسان

میکند و حرکات جبری را محکوم میکند.
جواب این است که اوال آزادی انسان در انتخاب است نه در حرکت .همه جا اختیار و
انتخاب به آزادی بوده و حرکت به جبر و اکراه میباشد .چنان که گفته شد ،انسانها
همه جا در مسیر زندگی بر سر دو راهی قرار میگیرند؛ دو راهی حق و باطل .در این دو
راهی آنچه به آنها واگذار شده است فقط انتخاب است نه حرکت .برای تفکیک انتخاب
از حرکت میتوانیم انسانها را در ارتباط با حالل و حرام قرار دهیم و ببینیم که آزادی
انسان به چه کیفیت میباشد و چگونه انتخاب از حرکت جدا شده است.
انسانهای تشنه و گرسنه و نیازمند به هر چیز دیگر از قبیل غذا و مسکن و زن و
زندگی؛ آنچه برای ادامۀ حیات آنها الزم است ،با حالل و حرام روبرو میشوند .غذای
مشروع و نامشروع و به همین کیفیت سایر نیازمندیها در برابر آنها قرار گرفته است.
خداوند متعال نوعی از این غذاها و خوراکها را حرام کرده و نوع دیگر را حالل؛ و هر
کس میتواند از راه مشروع و یا نامشروع به زندگی خود ادامه دهد .در این جا مشاهده
میکنید که احتیاجات انسان و نیاز او به آنچه برای ادامۀ حیات الزم است یک عامل
وادار کننده و حرکت دهندۀ او برای زندگی میباشد .تشنگان نمیتوانند از آشامیدن آب
صرف نظر کنند و همچنین گرسنگان از خوردن غذا و برهنگان از پوشیدن لباس ،و دیگر
چیزهائی که نیازمند به آن هستند .درست نیست که خداوند با عامل تشنگی و گرسنگی
انسان را وادار به خوردن و آشامیدن کند و سپس او را مجازات نماید که چرا خوردی و
چرا آشامیدی .به همین مناسبت در آیات قرآن و احادیث وارده در موارد اضطرار تکلیف
از انسان برداشته میشود .گرسنه و تشنه و برهنه و سایر نیازمندان برای رفع نیاز
میتوانند از محرّمات استفاده کنند زیرا نیاز آنها به غذا و خوراک و مسکن یک عامل
جبری است که آنها را به بهرهبرداری مجبور میکند.

خداوند در صورتی میتواند انسان را به ترک محرمات مکلف نماید که در برابر هر نوع
غذا و خوراکی که بر او حرام کرده ،غذا و خوراک حالل قرار دهد .مثال دو ظرف آب،
یکی حالل و دیگری حرام ،و یا دو نوع حرکت برای ادامۀ زندگی ،یکی مشروع و دیگری
نا مشروع؛ و یا این که تبعیت از دو پیشوا ،یکی بر حق و دیگری بر باطل .در یک چنین
مواردی که انسان میتواند نیازمندیهای خود را از طریق حالل و مشروع تأمین نماید
مکلف میشود که به راه نامشروع نرود و از محرمات استفاده ننماید .تشنگی و گرسنگی
انسان را به خوردن آب و غذا مجبور میکند و انسان مکلف نشده است که از خوردن آب
و غذا خودداری کند ،بلکه مکلف شده است که از هر چیز ،حالل و مشروع آن را انتخاب
نموده ،خدا و اولیاء خدا را به پیشوائی انتخاب کند ،نه شیطان و اولیاء شیطان را .به
همین مناسبت و روی این قاعده ،حرکت اضطراری و اجباری بوده ،انسان متوقف و بدون
حرکت در تاریخ پیدا نشده است که نه در راه حق حرکت کند و نه در راه باطل ،بلکه
تمامی انسانها به عامل طبیعت برای ادامۀ حیات مجبور به ادامۀ زندگی هستند؛ خواه
در راه حق و یا در راه باطل؛ و خداوند در قرآن خبر میدهد که هر دو گروه حق و باطل

را کمک میکند که به مقاصد مشروع و نامشروع خود برسندً ُ « :
لُک ن ُ دم ِّد هؤَلء و هؤَلء
َكن َعطا ُء َ برِّ َ
ک َمحظورا »0یعنی ما هر دو گروه حق و باطل را
دمن َعطا دء َربِّ َک َو ما َ
کمک میکنیم تا به مقصد خود برسند و هیچ یک از این دو گروه از بخشش و کرم الهی
محروم نشده اند.
با این مقدمه خیلی روشن است که آزادی انسان در انتخاب است نه در حرکت ،و انسان
در موردی مکلف به اجرای دستور الهی میشود که سر دو راهی قرار گیرد .انسانهای
یکنواختی که نتوانسته اند حق و باطل را تجربه کنند و آن دو را با یکدیگر مقایسه
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نمایند مانند دیوانگان و یا سفهاء و کودکان و یا جُهّال قاصر که عقلشان به چیزی
نرسیده است ،مکلف به تکلیف الهی نشده اند.
انسانهای مکلف مورد مالمت واقع میشوند که چرا به جای حق ،باطل را اختیار
کردهاند .کسی آنها را مالمت نمیکند که چرا خوردهاند و آشامیدهاند و زندگی کردهاند.
در این جا که اختیار و انتخاب فقط به انسان واگذار شده است سه نوع انتخاب به فکر
انسان عرضه شده ،که نوع سوم آن بهترین و کاملترین نوع انتخاب است.
آن سه نوع انتخاب عبارت است از یک ،انتخاب زندگی به هوی و هوس و خود رائی و
خود مختاری منهای ارتباط به دین خدا و یا حرکت در خط اولیاء خدا .دو ،حرکت در
خط دین خدا و قبول حاکمیت دین و حاکمیت اولیاء خدا و ادامۀ زندگی در مسیر دین
و پیروی از اولیاء خدا و پیغمبران .سه ،ارتباط کامل و مستقیم به خداوند متعال و
انتخاب او و تفویض کارها به او و حاکمیت دادن ارادۀ خدا بر تمامی حرکات و سکنات و
قیام و قعود .انسانهای نوع سوم خدا را به پیشوائی و رهبری انتخاب کردهاند و او را به
فکر و ارادۀ خود حاکمیت دادهاند.
در این جا میگوییم که اگر انسانهای نوع دوم وظیقه دارند که پیغمبران و ائمه را به
پیشوائی انتخاب کنند و درخط آنها حرکت نمایند ،پیغمبران و ائمه اطهار که
انسانهای کامل هستند چه کسی را به پیشوائی اختیار نموده و از او علم و دانش
آموختهاند؟ امت هر پیغمبری پیغمبر خود را بین خود و خدا واسطه قرار داده است؛
شخص پیغمبر چه کسی را واسطه قرار میدهد و از چه مکتبی علم و دانش میآموزد؟
مسلماً پیغمبر بدون واسطه به خدا مربوط شده و خدا را بر خود حاکمیت داده است
ولیکن سایر مردم پیغمبر را واسطه قرار داده و به او متوسل شدهاند .به همین دلیل
پیغمبران از تمامی امت خود برتر و باالتر شناخته شدهاند.

پس انسانهای نوع سوم از آزادی خود استفاده نموده مستقیما به خدا مربوط شده و
ارادۀ خدا را بر خود حاکمیت دادهاند نه این که آنها را در این انتخاب مجبور کنند،
ولیکن بعد از انتخاب ،حرکت و ادامۀ زندگی برای هر سه گروه چه به اجبار و چه اکراه
انجام میگیرد زیرا چنان که گفته شد انتخاب به آزادی ،و حرکت به اضطرار انجام
میگیرد؛ خواه به سوی بهشت و خواه به سوی جهنم.
این سه نوع حرکت که در واقع سه نوع تحول و یا تحوالت سه گانه در زندگی انسان به
شمار میرود در طول یکدیگر واقع میشود؛ همچون ترتیب شمارش اعدادِ یکم ،دوم،
سوم ،که عدد سوم بدون عدد اول و دوم قابل ظهور نیست؛ همچنین عدد دوم بدون عدد
اول؛ و در انتقال و تحول سوم تمامی حرکات و فعالیتهای انسان در دو مرحلۀ اول و
دوم به ثمر میرسد و بهترین نتیجه به دست میآید.
فرمایش امام چهارم

علیه السّالم

که در این جمله از خداوند متعال تقاضا میکند که هر

فسادی از او سر زده ،خداوند آن را اصالح کند در انتقال سوم قابل توجیه خواهد بود.
در واقع اگر زندگی را به مدرسه و مکتب تشبیه کنیم و انسان را مانند دانش آموز و
دانشجو ،در این مدرسه و مکتب کلیۀ حرکات و سکنات و اعمال و افعال و افکار چه در
جهت حق و چه در جهت باطل ،در واقع الفبای زندگی انسان است .از هرحرکتی
آموزشی به وجود میآید و انسان از هر حادثه ای پند و موعظه ای میگیرد تا روزی که
آخرین نتیجه را از زندگی خود به دست آورد؛ و شما میدانید که ارزش اعمال و افعال و
حرکات ابتدائی در انتها پیدا میشود .مانند یک زراعت یا یک درخت که ظرف شش ماه
یا چند سال در حرکت و تکامل است و فقط در چند روز آخر زندگی به ثمر میرسد؛
تمامی حرکات چند ساله و یا چند ماهه آن در همان روزهای آخر ارزش پیدا میکند.
اگر میوه های درخت یک روز یا دو روز مانده به این که پخته شوند قطع گردد ارزش
خود را از دست میدهد و تمامی حرکات قبلی بدون نتیجه میماند .انسان هم درست

مانند همین اشجار و زراعتها است که در انتها به ثمر میرسد .ثمرات تمامی این
خواندنها و دانستنها و نوشتنها روزی است که انسان عظمت خدا را درک نموده ،خود
و زندگی خود را به خدا واگذار نماید .در این واگذاری ،تمامی حوادث گذشته که مانند
پله های نردبان بوده است به ثمر میرسد .موالی متقیان

علیه السّالم

در این رابطه

میفرماید« :وَ اِنَّما یعتَبِرُ االموُرُ بِاخِرِها» یعنی هر کاری در انتها ارزش پیدا میکند و
معتبر شناخته میشود.
با این حساب هر عملی و هر انسانی صالح و شایستگی خود را در آخر کار به دست
میآورد .اگر در مسافرت ،نزدیک به آخرِ راه متوقف شود و خود را و اعمال خود را به ثمر
نرساند و یا از آنجا به قهقراء برگردد در این توقف و قهقراء تمامی عمر او و اعمال او هدر
میشود و تمامی تجربهها ضایع میگردد .یک چنین انسانی را در فرهنگ اسالم مرتد
میخوانند؛ که مرتدین از کفار بدترند .در قانون اسالم ،کفار در خط کفر و در حال کفر
حق ادامه حیات و زندگی دارند ولیکن مرتدین ،کسانی که مدتی در خط اسالم حرکت
نموده و پیش از آن که اعمال اسالمی آنها به ثمر برسد به کفر برگشتهاند محکوم به
اعدام هستند .پس در واقع اگر تمامی عمر و زندگی و کلیه اعمال و افعال انسان را پیش
از وصول به آخر و پیش از وصول به ثمره و نتیجه در نظر بگیریم ،مشاهده میکنیم که
تمامی آن اعمال و افعال ،با توقف یا برگشت به قهقراء فاسد و تباه میشود؛ مانند میوه
های نارسی است که روی زمین ریخته میشود .فقط در صورتی آن تجربهها و اعمال
صالحیت و شایستگی پیدا میکند که انسان در مسیر زندگی ،خود را به خدا برساند و
در دایره حکومت و والیت او قرار گیرد .در این دایره ،خداوند کلیه اعمال گذشته او را که
در واقع الفبای زندگی بوده است به ثمر میرساند و نتیجه میدهد .پس ما اگر گذشتهها
را از آیندهها جدا کنیم آنها را فاسد و تباه میبینیم و اگر به آیندهها مربوط کنیم و تا
آخر کار کنیم و زندگی خود را ادامه بدهیم صالح و ثواب پیدا میکند.

در این رابطه امام چهارم (ع) در جملۀَ « :و اس َتصلح

دب ُق َدر دت َ
ک» از خداوند متعال خواهش

می کند که اعمال و اخالق گذشته او را ،که اگر به خود واگذار شود فاسد و تباه است ،به
ثمر برساند و نتیجه مطلوب را از شجره زندگی او ظاهر سازد.
در خاتمه این بحث باز سئوال و جوابی مطرح میشود که طرح آن برای تفهیم واقعیت
این جمله در دعای مکارم االخالق الزم است .سئوال این است که اعمال و اخالق ابتدائی
زندگی انسان اگر فقط از نوع حرکات جاهالنه باشد ،مانند بازی کودکان و یا اعمال لهو و
لعب که وقت و عمر انسان را میگیرد و ثمره ای ندارد ،میتوانیم بگوییم که تمامی این
اعمال الفبای زندگی انسان است ،ممکن است عاقبت از همین بازیها ثمرات و نتایج
ارزشمندی در ارتباط با اراده خدا ظاهر گردد؛ الاقل به میزانی که انسان در انتهای کمال،
دوره گذشته زندگی خود را درک کند و ببیند که یک سلسله بازیها و لهو و لعب بیشتر
نبوده ،و براساس همین ادراکات از خداوند متعال بخواهد که دوران آینده زندگی او را
عالمانه و حکیمانه قرار دهد .ولیکن اعمالی که از نوع گناهان صغیره و یا کبیره بودهاند
مانند قتل نفس و سرقت و قسمهای دروغ و اعمال منافی عفت و عقوق والدین؛ چگونه
صاحب یک چنین اعمالی میتواند از خدا بخواهد که اعمال فاسد او را اصالح کند و از
این همه فساد ،صالح به وجود آورد؟
مسلماً تمامی انسانها چه مطیع باشند چه عاصی ،حق دارند محتوای دعای مکارم
االخالق را بدانند و مندرجات آن را از خدا بخواهند .حال ،انسانی که صاحب یک چنان
گناهانی کبیره ای بوده است چگونه از خدا بخواهد که اعمال فاسد او را به صالح تبدیل
کند و یا از این اعمال فاسد و تباه برای او ثمرات صالح و شایسته ای تولید نماید؟
جواب این است که اعمال انسان خواه از نوع بازی و لهو و لعب باشد و یا از نوع گناهان
صغیره و کبیره ،خواهی نخواهی آموزنده است .از هر عملی علمی پیدا میشود .گناه
کاران پس از برخورد به نتایج بد گناه آگاهی پیدا میکنند که بد کردهاند و از آن بدیها

به خدا پناه میبرند .انواع اعمالی که از نوع بازی و لهو و لعب است نیز به همین کیفیت،
انسان را آموزش میدهد که بازی و لهو و لعب ثمره ای و فایده ای ندارد؛ و همین
آگاهیها موجب میگردد که گناه کاران از گناه خود توبه کرده و بازیگران به اعمال
حکیمانه و عالمانه برگردند .همین برگشت به سوی خدا که در واقع نتیجه ضربه هائی
است که از بازیها و گناه های کوچک و بزرگ دیدهاند موجب میگردد که از آن همه
فساد و خرابی صالح و ثواب به وجود آید .آنچه مهم میباشد این است که انسان به خدا
پناهنده شود و از خط کفر و گناه برگردد که در این صورت خدا وعده داده است دوران
زندگی توبه کار را مانند دوران زندگی انسانهای صالح و مؤمن به ثمر برساند.

یقش صلوات در ارتحاط با دعاها
قبل از پرداختن به فراز دوم ابتدا الزم است در اطراف صلوات هائی که در ابتدای دعا و یا
در ابتدای فرازهای دعائی قرار میگیرد مختصری توضیح بدهیم که نقش صلوات در
ارتباط با دعاها چیست و چه میباشد .مشاهده میکنیم که امام چهارم

علیه السّالم

غالبا

دعاهای خود را با صلوات شروع میکند و باز دنباله هر شرح و بیانی و در هر فراز و
قسمتی ،صلوات را تکرار میکند .از آن جمله درهمین دعای مکارم االخالق .در فوائد
ذکر صلوات گفتهاند که اگر دعای خود را با صلوات شروع کنی و یا خواهش خود را بین
دو صلوات قرار بدهی حتما آن دعا به برکت صلوات مستجاب میشود و اگر دعا توأم با
صلوات نباشد استجابت آن معلوم نیست ،زیرا صلوات ،خواهشی است مخصوص پیغمبر
اکرم

(ص)

که انسان از خدا خواهش رحمت و برکت برای رسول خدا میکند و از خدا

تقاضا میکند که به این شجره خیر و برکت بدهد .یک چنین تقاضائی صد در صد
مستجاب است زیرا رسول خدا و ائمه معصومین

علیهم السالم اجمعین

استحقاق هر نوع و تا

بینهایت رحمت و برکت را از خداوند متعال دارند .گرچه آنها شجره ای هستند که

نزول رحمت خدا بر شجره وجود آنها متوقف به خواستن مردم نیست؛ نمیتوان گفت
رحمت خدا در اثر تقاضای مردم بیشترشامل حال رسول خدا میشود و در صورت عدم
تقاضای مردم کمتر؛ تصور یک چنین مسئله ای به معنای این است که رسول خدا و اهل
بیت او استحقاق شخصی ندارند بلکه بایستی برای رسیدن به نعمتها و برکات الهی از
دیگران کمک بگیرند که اگر مردم برای آنها فیض و برکتی خواهش کنند آنها از
برکات الهی بهره مند میشوند و اگر خواهش نکنند محرومیت پیدا میکنند .انسانهای
کامل که به مقام والیت مطلقه و خالفت الهی رسیدهاند مستحق فیض ابدی و نامتناهی
خدا شدهاند؛ آنها مالک اقیانوس فیض و رحمت خدا هستند .تقاضای دیگران و یا عدم
تقاضا برای آنها چیزی کم و زیاد نمیکند زیرا آنها به کمال مطلق رسیده و کسی که به
کمال مطلق برسد مالک فیض نامتناهی خدا میشود .مشاهده میکنیم که در احادیث
معراج ،خداوند به رسول خود میفرماید که :من فقط تو را خواستهام و در آفرینش توئی
که مطلوب واقعی من هستی؛ دیگران هر که هستند و هرچه هست برای تو آفریدهام.
بنابراین اگر تمامی اهل عالم رسول خدا را نفرین کنند و یا برای او دعا کنند آن دعاها و
نفرینها ذره ای در مقدرات رسول خدا و اولیاء خدا تأثیر ندارد .ولیکن با همه اینها در
کتاب خدا و در فقه ائمه اطهار

علیهم السّالم

دستور دادهاند که بندگان خدا برای پیغمبر و

آل او دعا کنند و به این کیفیت صلوات بفرستند .دستور اولیه صلوات در قرآن است که

ون عَ َىل الن د د ِّب اي َأَيذ َا اذل َين أ َمنُوا َصلذوا عَلَ ْي ده َو
خداوند میفرماید « :ان َ
اَّلل َو َمًلکد َكتَ ُه يُ َصل ذ َ
ِ 1
َس دل ِّ ُموا ت َ ْسلاميً » خدا و فرشتگان بر پیغمبر صلوات میفرستند؛ شما هم بر این پیغمبر
صلوات بفرستید و تسلیم حکم او شوید.
صلوات به معنای این است که انسانها خود را وابسته به دین خدا و پیغمبر و اهل بیت
او کنند .در واقع صلوات دعائی است که نفع آن به خود انسان بر میگردد زیرا وقتی من
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برای رسول خدا و اولیاء خدا دعا کنم ،این دعا و خواهش بین من و خدا و بین من و
رسول خدا رابطه ای ایجاد میکند که براساس آن رابطه ،محبت به خدا و رسول خدا
پیدا میکنم .این محبت ،سرمایه آخرت من است و دین خدا به همین منظور به وجود
آمده که بین انسان و خدا و پیغمبران محبت به وجود آورد تا من نیز برگی از شجره
انبیاء باشم ،از این شجره نیرو بگیرم .بنابراین صلوات به منظور وابستگی انسان به خدا
وضع شده است نه به این منظور که با ذکر صلوات رسول خدا بیشتر استحقاق برکت و
رحمت پیدا کند.
از طرف دیگر یکی از خواهشهای قلبی و درونی رسول خدا این بوده است که انسانها
هرچه بیشتر به آن حضرت و دین او وابستگی پیدا کنند و همراه او در خط دین او
حرکت کنند تا به زندگی بهشتی برسند .انسانها در قیاس با پیغمبران و پیغمبر اسالم
مانند کودکان در ارتباط با پدر و مادر هستند .هر فرزندی که خود را بدبخت کند ضرری
هم به پدر و مادر خود زده است از آنجا که ثمره ای از ثمرات زندگی آنها را ضایع
کرده ،و هر فرزندی که خود را خوشبخت کند به پدر و مادر خود خدمت کرده که ثمره
زندگی آنها را حفظ کرده است .هر انسانی که خود را به جهنم بکشاند به میزان خود،
یک نفر به امت پیغمبران ضرر زده که خود را ضایع کرده و هرانسانی که خود را به
بهشت بکشاند به میزان یک نفر ،شجره زندگی رسول خدا را زینت داده که وابسته به آن
شجره شده است .پیغمبران هرگز راضی نمیشوند و ناراحتند از این که یک انسانی
جهنمی میشود و از طرف دیگر خیلی خوشحالند که یک انسانی بهشتی شده است.
رمز صلوات این است که انسان وابسته به دین خدا میشود ،که این وابستگی برای خدا و
اولیاء خدا ارزش دارد ،بعالوه ،خود انسان صلوات گو از شقاوت و بدبختی نجات پیدا
میکند.

یکی دیگر از دالیل ذکر صلوات در افتتاح خواهشها این است که رسول خدا (ص) و ائمه
اطهار

(ع)

شجره خیر و برکت هستند که تمامی برکات و فیوضات الهی در دنیا و در

آخرت به وسیله آنها در اختیار مردم قرار میگیرد.
وسایط تکوینی ،برکات الهی میباشند که خداوند آنها را در قرآن به عنوان یک شجره

هللا َمث َ ًًل َكمۀ َطي َب ًة کَشَ َج َر ٍه َطي َب ٍه َاصلُها َثب ٌدت َو
ض َب ُ
معرفی میکند و میفرمایدَ َ « :
فَرعُها ِف السام دء تُؤت ُا ُ ََكها ُ َ
ذن َر د ِّّبا .»0یعنی خداوند برای شما مثل میزند که
ُک حيٍ د دِب د
این راهنمائیهای طیب و طاهر و انسانهای هدایت کننده مانند درخت هائی هستند که
میوه های طیب و طاهر در اختیار شما میگذارند؛ چنان درخت هائی که به اعماق
زمینها ریشه دوانیده و از آسمانها سر کشیده است .این شجره به رسول خدا و ائمه
اطهار

علیهم الصلوۀ و السالم

تفسیر شده است .وقتی یک باغبان برای رسیدن به میوه های

بهتر و بیشتر برای درختهای باغ خود دعا میکند و میگوید پروردگارا از این درختها
میوه های بهتر و بیشتری به من عنایت کن و از این درختها به زندگی من برکت
مرحمت فرما ،گرچه دعا برای درختهای باغ است ولیکن در واقع باغبان برای خودش
دعا میکند زیرا هرچه میوه درختها بهتر و بیشتر باشد ثروت او زیادتر است و هرچه
کمتر و بدتر ،ثروت او کمتر است .شجره وجود رسول خدا و ائمه اطهار آن درخت تناور و
باروری است که از ثمرات خود برای انسانها زندگی بهشتی و سعادت آخرتی به وجود
میآورد .ما هرچه بیشتر از خدا تقاضا کنیم که به این شجره طیبه برکت بدهد در واقع
برکات آن شجره به خود ما بر میگردد و ما هستیم که بهتر و بیشترمیتوانیم از برکات
وجودی آنها استفاده کنیم .پس همانطور که دعای باغبان برای درختها دعا برای خود
میباشد دعاهای ما هم برای رسول خدا و ائمه اطهار

(ع)

دعاهائی است که نتایج آن به

خود ما برمیگردد .هرچه آنها بیشتر عظمت و عزت پیدا کنند وابستگان به آنها بیشتر
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عظمت و عزت پیدا میکنند و هر چه آنها کمتر ،وابستگان به آنها هم کمتر .پس در
واقع تمام برکاتی که بوسیله صلوات پیدا میشود به همان انسانی بر میگردد که صلوات
فرستاده است.
و این را میدانیم که خداوند متعال به انسانها در صورتی عزت و برکت و سعادت آخرت
میدهد که وابسته به شجره انبیاء و اولیاء باشند .اگر این وابستگی نباشد رابطۀ آنها با
خدا قطع میشود و با قطع رابطه ،از برکات الهی محروم میشوند .به تعبیر دیگر آنها
پدر و مادر های روحانی بشر هستند و انسانها فرزندان روحانی آنها میباشند .همانطور
که اگر کودکان رابطه خود را از پدر و مادر قطع کنند و از خانواده خود بگریزند از فیض
خدا محروم میشوند ،فرزندان روحانی ائمه اطهار هم چنینند .اگر رابطه آنها از پدر و
مادر روحانی قطع شود و از خانوادۀ دین فرار کنند از برکات وجودی خانواده هم محروم
میشوند ،و این محرومیت به معنای سقوط در جهنم است.

اللِّهم َص دل عَيل ُم َحمد َو أ دهل َو اک دفِن ما ي َش َغلُ دِن ا دَله دتام ُم دب ده َواس َتع دملِن بدام تَس ئَلُِن غَد ًا
عَن ُه َواس َتف درغ َا ِّاييم فامي َخلَقتَِن َ ُهل َو َاغ دنِن َو َا دوسع عَيل ِف درز دق َک َو َل تَف دت ِِّن دِبلن َظ َظ در
جب َو َاج در دللنِّ داس عيل
ليِن دِبل دک دَب َو َع ِّبددِن لَ َک َو َل ت دُفسد دعبادَت دِبل ُع د
َو َا دعزِن َوَل تَبتَ ِّ
خًلق َو د
اعصمِن دم َن الفخ در.
عايل ا ََل د
يَ َ
دي اخل ََري َوَل تَم َحق ُه دِبمل َ دِّن َو هَب يل َم َ

بیایات علمی امام (ع) در واگذاری کارها به خحا
جمالتی که امام

علیه السالم

در واگذاری کارها به خدا ،دنباله صلوات دوم در فراز دوم ذکر

میکند این است که عرضه میدارد:
پروردگارا کارهای مهمی که فکر مرا تسخیر میکند و قدرت انجام آن را ندارم ،خود
عهده دار آن باش ،و مرا کفایت کن ،و مرا به کارهائی وادار کن که فردای قیامت مسئول
آن هستم .عمر مرا در راهی صرف کن که برای آن مرا آفریده ای .مرا بی نیاز کن و
روزی خود را بر من وسعت بده .چنان نباشم که فریفته ثروت دیگران باشم .به من عزت
بده و مرا به مرض تکبر و خود بزرگ بینی مبتال نکن .مرا در خط بندگی خود قرار بده و
با خودپسندی عبادت مرا فاسد نکن .خیر مردم را بر دست من جاری کن و با منت و
اذیت آن خدمات را ضایع نکن .بهترین اخالق شایسته را به من مرحمت فرما و مرا از
تفاخر و خود بینی حفاظت کن.
خواهش هائی که امام چهارم علیه السّالم در این فراز از خداوند متعال تقاضا میکنند آنقدر
ارزشمند و مهم است که اگر یکی از این دعاها مستجاب شود کافی است که انسان به

تمامی اسرار سعادت و خوشبختی نائل گردد .مطالب قابل توجه در این فراز چند چیز
است.
اول :کشف علت غائی خلقت انسان و مصرف شدن وجود و سرمایهها در راه رسیدن به
آن علت.
دوم :در وضعی قرار گیرد که کسی از او بهتر و باالتر نباشدتا فریفته آن مراتب بهتر و
باالتر باشد.
سوم :در خط عبادت و بندگی خدا قرار گیرد و از عُجب و ریا برکنار باشد.
چهارم :در خط خدمات اجتماعی به کیفیتی باشد که آن خدمات را برای خود
بزرگترین سرمایه بشناسد؛ منتی بر سرمردم نگذارد بلکه منت آنها را قبول کند که به
او توفیق خدمت دادهاند.
در اطراف مطلب اول:
حضرت از خداوند متعال تقاضا میکند که عمر و سرمایه های وجودی او در راهی مصرف
شود که برای آن خلق شده است؛ یعنی الزم است انسان و یا هر موجود دیگر در راه
رسیدن به علت غائی از خلقت خود تالش کند .علت غائی هر موجود همان است که
برای رسیدن به آن ،و یا ظهور آن از شجرۀ وجود خود خلق شده است .در واقع علت
غائی مانند مقصد حرکت در مسافرت است .انسان مسافر در خط مسافرت آن همه تالش
و کوشش و حرکت دارد تا خود را به مقصد برساند .به محض این که به مقصد رسید فکر
میکند که تمامی تالش و کوششهای او به ثمر رسیده است .پس مقصد در مسافرت
علت غائی مسافرت است .به همین کیفیت هر موجودی برای رسیدن به یک سلسله
نتایج مخصوصی خلق شده که اگر به نتایج مخصوص از خلقت خود نرسد خلقتش و
زندگیاش ضایع میگردد؛ مثل بذر گندم در مزرعه که برای رسیدن به خوشه تالش

میکند تا آن را تقدیم زارع کند .به همین کیفیت نمیتوانیم در عالم چیزی پیدا کنیم
که بدون علت غائی خلق شده باشد .حکما میگویند وجود هر چیزی چهار علت دارد که
هر یک از آنها برای ظهور شیء ،علت تامه است؛ یعنی هر کدام به تنهائی علت تامه
است نه چهارتا با هم .اگر سه علت از این علتها باشد و یکی از آنها نباشد ظهور شیء
محال میگردد ،نه این که سه چهارم شیء موجود گردد و یک چهارم آن در گرو علت
چهارم باشد .یکی از این علل تامه ،علت غائی شیء و یا شخص است .ما میتوانیم علت
غائی هریک از مظاهر طبیعت را کشف کنیم .مثال خورشید برای این است که برای ما
زندگی بسازد و میدان زندگی ما را روشن کند .ماه و ستارگان هم به همین کیفیت.
ولیکن شاید نتوانیم علت غائی خلقت خود و وجود خود را کشف کنیم.
بزرگترین کشفی که درباره علت غائی خلقت انسان شده این است که میگویند انسان
برای عبادت خدا و رسیدن به معرفت خلق شده است .این کشف بر اساس آیه ای از

قت ا دجلن َو ا دَل َنس داَلِّ
آیات قرآن است که میفرماید« :و ما َخلَ ُ

دليع ُبدون.»0که تفسیر به

«لیعرفون» شده است .یعنی جن و انس برای عبادت و یا برای معرفت خلق شدهاند.
ولیکن عبادت در این آیه شریفه و آیات دیگری نظیر آن ،خط حرکت به سوی علت غائی
میباشد نه این که علت غائی باشد .علت غائی ،آن دانائی و توانائی است که در انسان به
وجود میآید که بر اساس آن دانائی و توانائی ،خلیفه خدا میشود و میتواند مانند
خداوند متعال زندگی خود و دیگران را اداره کند .پیدایش یک چنین دانائی و توانائی در
انسان همان بهشت موعود است که مقصد واقعی و اصلی از حرکت انسان در دنیا و
آخرت میباشد .این دانائی و توانائی ثمره وجود انسان است؛ همچنان که دانه و خوشه
ثمرۀ زراعت گندم ،و یا میوه های رسیده ثمرۀ درختها میباشد .انسان در مسیر عبادت
و اطاعت خدا به علم و معرفت میرسد ،یعنی خدا و حکمت خدا را در خلقت جهان و
انسان کشف میکند .براساس همین علم و معرفت توانائی بر ساختن و آفریدن و زندگی
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کردن و اداره نمودن زندگی خود و دیگران پیدا میکند .چنان که خداوند ضمن یک
حدیث قدسی میفرماید« :بندۀ من به وسیله نافلهها و مستحبات دیگر به من نزدیک
میشود آنچنان که گوش شنوای او و چشم بینای او و دست توانای او ،من هستم و مانند
من میشود .همانطور که من هر چه بخواهم به محض خواستن و اراده کردن خلق
میکنم ،بندۀ من هم چنان میشود که هر چه بخواهد به محض خواستن و اراده کردن
میآفریند».
پیدایش یک چنین علمی که مساوی با علم خدا است؛ چنان علمی که از آن تعبیر به
عصمت میشود و خطا و اشتباه از انسان برداشته میشود آنچنان که از وجود خدا
برداشته شده است ،و به همراه آن علم و عصمت ،توانائی و قدرتِ توأم با حکمت است،
علت غائی خلقت انسان میباشد .یعنی انسانها به همین منظور خلق شدهاند که در
یکچنین حالی و مقامی قرار گیرند؛ که در این حال و مقام میتوانند خلیفه خدا باشند و

تا به این حالت نرسیدهاند در خط عبادت و اطاعت حرکت میکنند .جملۀَ « :و اک دفِن ما
ي َشغَلُِن »..درارتباط به رسیدن به همین مقام است.
لطیفه ای که در این جمله قرار گرفته است حرکت انسان در خط تکامل و عبور از صراط
مستقیم است ،که این حرکت و عبور ،همان علت غائی آفرینش انسان میباشد .چنان که
گفته شد انسان خود راه است و خود ،مسافرِ این راه ،و همچنین خود او مقصد میباشد؛
یعنی حرکت ما به وسیله خود ما در میدان وجود ما آغاز شده و به انتهائی میرسد که
باز هم آن انتها خود ما هستیم .بعد از رسیدن به انتها خواهیم دانست که همه کس و
همه چیز خود ما بودهایم ،نهایت ،در ابتدای حرکت و یا پیش از حرکت خود را گم کرده
بودیم و به خود نرسیده بودیم اما پس از پیدایش حرکت و جهت گیری ،خود را یافتیم و
دیدیم که خود همه چیز میباشیم.

خداوند انسان را برای آفرینش خلق کرده است و در شناخت انسان اینطور میگوید که
دو جهان نامتناهی آفریده ،یکی از آنها آفاق و دیگری انفس؛ چنان که میفرماید:

الافاق َو ِف َان ُف دسهدم »0ما آیات عظمت و قدرت خود را در نفوس و آفاق
« َس ُُن دَيم أاي دتنا دِف د
به انسان نمایش خواهیم داد .گرچه ظاهرا در آیه شریفه انسان برابر عالَم شناخته شده
ولیکن در تفسیر موالی متقیان علی

علیه السّالم

و در اشعاری که سرودهاند انسان باالتر از

جهان شناخته شده است و ایشان فرمودهاند که عالَم بزرگ در وجود انسان است نه این
که انسان در جهانِ بزرگ باشد .براساس این تفسیر ما هرچه میخواهیم و به آن نیاز
داریم و بایستی در تکامل به آن برسیم ،همۀ اینها بایستی در وجود خود ما و به وسیلۀ
خود ما باشد .اگر نیاز ما و احتیاجات ما در بیرون وجود ما باشد که ما به غیر خود
نیازمند باشیم پس آن غیر قهرا از خود ما کاملتر و بهتر و باالتر خواهد بود زیرا در این
صورت ،محتاجٌ الیه از محتاج بزرگتر است و این فرضیه با برتری انسان از همه چیز
منافات دارد .پس بایستی بگوییم ماسوای انسان نیازمند به انسان است نه این که انسان
نیازمند به ماسوای خود باشد.
دلیل برتری انسان از آفرینش همین است که راه خدا جوئی و خدا یابی به وسیله انسان
در وجود خود انسان ترسیم شده است .یعنی انسان خدا را در خود مییابد و از خود به
سوی خدا راه پیدا میکند و عاقبت در وجود خود به خدای خود مربوط میشود .وجود
انسان یگانه ماشین یا وسیله است که انسان را به معراج کمال میرساند .آیا کسانی که
خدا را یافتهاند و با خدا رابطه پیدا کردهاند ،در بیابانها و یا صحراها و آسمانها خدا را
پیدا کردهاند! یا آنها در وجود خود خدا را یافتهاند و در وجود خود با خدا رابطه پیدا
کردهاند؟ و به تعبیر دیگر ،راهنمایان طریقه توحید که آدرس وجود خدا را به انسان داده
و او را به سوی خدا حرکت دادهاند در کجا آدرس خدا را دادهاند؟ در آسمانها یا در
زمینها و یا در مشرق و مغرب؟ نه! آنها در وجود خود انسان آدرس خدا را دادهاند و به
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وسیله خود انسان راه خداجوئی و خدایابی را ترسیم نمودهاند .حدیث قدسی دراین رابطه

میگوید « :لَ ْم ي ََس ْع دِن َ َمس دايئ َو ََل َأ ْر دض َو َو دس َع دِن قَلْ ُب َع ْب ددي الْ ُم ْؤ دمن

1

» یعنی زمین و

آسمان با این بزرگی لیاقت ندارد که ظرف وجود من باشد و مرا در خود جای دهد
ولیکن قلب بنده مؤمن چنین لیاقتی را دارد و مرا در خود جای میدهد .این حدیث که
نمونه های بسیاری در احادیث دیگر دارد نشان میدهد که راه به سوی خدا از خود
انسان و از قلب مؤمن شروع میشود و فقط قلب انسان مؤمن است که میتواند جلوگاه

وجود خدا باشد و خدا خود را به انسان نمایش دهد .در حدیث دیگر میفرمایدَ « :اَنَ دعندَ
ُ َ 2
َسه » من نزدیک دلهای شکسته هستم .پس همه جا خداوند آدرس وجود
قُ د
لوب املنک د َ
خود و راه حرکت به سوی خود را از دل انسان و سِرّ وجود انسان میدهد.
برای نمونه شما یک میوه کال و نارس را در نظر بگیرید که این میوه میخواهد خود را
به شیرینی و لطافت برساند .میپرسیم آن لطافت و شیرینی کجا است تا میوهها خود را
به آن برسانند؟ خواهید دید که تمامی آنچه الزم دارند و تمامی مزهها و شیرینیها و
ارزشها در وجود خود آنهاست که بایستی خود را در داخله وجود خود به آنها
برسانند .انسانها نیز مانند میوهها و یا سایر پدیده های طبیعت هستند که آنچه
میخواهند ،از آن جمله لطف خدا و اراده حکیمانه او و ارتباط مستقیم با خدا و پیدایش
حالت لقاء اللهی ،همه اینها در داخله وجود خود آنهاست .بایستی در خود فرو روند و
خود را بیابند و راههای حرکت به سوی خدا را در وجود خود کشف کنند و از آن راهها
به سوی خدای خود حرکت کنند و در انتها خدای خود و ماسوای خود و تمامی خواسته
های خود را در خود و به وسیله خود بیابند .در آن موقع میفهمند که هر چه به شرق و
غرب عالم زدهاند و یا به شمال و جنوب رفتهاند همه اینها انحراف از خط خداجوئی و
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خدایابی بوده است .پس این حرکت ،در خود و به سوی خود آغاز میشود؛ که چون
کاری است بسیار مشکل ،و در واقع حرکت از همان خط باریکی است که از موی
باریکتر است امام علیه السّالم از خدا میخواهد که عهده دار یک چنین تحریک و تحرکی
بشود .خدا انسان را برساند نه این که انسان را به یک چنین حرکتی مأمور کند .میگوید:
پروردگارا بر آنچه همت میگمارم و بایستی که خود را به آن برسانم تو مرا کفایت کن.
یعنی تو مرا برسان و مرا به خودم واگذار نکن.

ساخت دوم ایسان ،ساخت تربیتی او است
وصول به خدا و خود ،و پیدایش حالت لقاء اللهی محصول ساخت دوم انسان است که از

آن به تولد دوم تعبیر کردهاند .از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند« :ل َ َيس
دمنِّا َمن لَم ُيو َِل َمرتي» کسی که مرتبه دوم تولد پیدا نکند از ما خانواده عصمت نیست.
تولد اول ،که انسان از عالم صلب و رحم وارد دنیا میشود مربوط به ساخت بدن و
تجهیزاتی است که در آینده پایۀ تکامل انسان خواهد بود .خداوند انسان را در رحم
چنان میسازد که از هر شجره ای و از هر نوع زراعتی ،خواه از نوع مادیات باشد و یا
معنویات و فضیلت و حکمت ،از تمامی آنچه که هست و بایستی باشد بذری در وجود
انسان میکارد.
انسان هنگام تولد از مادر یک معجونی است که جامع تمامی خاصیتها و دواها و داروها
بوده و ریشه تمامی مرضها و داروی همه مرضها در وجود انسان نهفته شده است.
انسان با چنین وضعیتی از مادر متولد میشود .باز این کره زمین و عالم طبیعت و این
فضای خورشید و ماه و ستارگان برای او مادر دیگری است که در دل آن نیز بایستی
ساخته شود و مجهز به تجهیزاتی گردد که با آن تجهیزات یک انسان خدائی و آخرتی

شناخته شود .با این تجهیزات از طبیعت ،در ماوراء طبیعت تولد پیدا میکند؛ که این
تولد ،تولد دوم نامیده میشود .در این تولد دوم ،انسان مؤمن است ،مسلمان است؛
راستگو و صادق است .چشم عقل او باز میشود و هر چیزی را در این عالم به صورت یک
نمونه از آنچه در ماوراء طبیعت است میبیند .اساسا خود را برای خدا و برای آخرت
میبیند و میداند که خود او با این تجهیزات مناسب زندگی مادی دنیایی نیست.
در اینجا داستانی را از زبان عرفا و اهل دل نقل میکنیم که حکایت کنندۀ یک واقعیت
است .میگویند آنجا که فرشتۀ آفریننده و سازنده انسان در رحم مادر برای طفل دست و
پا و اعضای دیگر میسازد ،هنگام ساخت هر عضوی در معرض سئوال و اعتراض جنین
قرار میگیرد .آنجا که برای جنین دست و پا میسازد ،بچه از فرشته میپرسد که کی
هستی و چه کار میکنی؟ جواب میدهد که فرشتهام و برای تو دست و پا درست
میکنم .کودک میگوید :دست و پا برای چه و برای چه کاری؟ فرشته میگوید :پاها
برای جست و خیز و دویدن در خیابانها و کوچهها و میدانها و دستها برای جنگ و
مبارزه با عوامل طبیعت .جنین به این عمل میخندد و فرشته را مسخره میکند که کو
میدان ،کو خیابان و بیابان ،کو جنگ و جنگیدن؟ چرا این فرشته مزاحم مادر من
میشود! و باز آنجا که فرشته چشم و گوش میسازد ،جنین میپرسد که چه کار
میکنی؟ میگوید :برای تو عینک و سمعک میسازم تا مناظر عالم را ببینی و صداها را
بشنوی .جنین فرشته را مسخره میکند که کو مناظر و کو ستارهها و کجاست سر و
صداها؟ همین طور در برابر ساخت هر عضوی فرشته را مورد اعتراض قرار میدهد زیرا
که میبیند هیچ یک از این اجزاء و اعضای بدن در دنیای رحم الزم نیست؛ همه آنها
بی فایده و زیادی است! این طور فکر میکند که در دنیای رحم اگر به وزن یک گرم
باشد بهتر است که به وزن دو گرم و ده گرم باشد .پس از آن که به این عالم وارد
میشود و به عقل و هوش میرسد میبیند که ارزش هر عضوی از این اعضاء مساوی با

حیات و سعادت او میباشد ،و فکر میکند که اگر نابینا ،ناشنوا و لنگ و چالق بود چه
سرنوشتی داشت .همین طور است برای تولد دوم.
انسانها در صحنه زندگی به اعمالی مأموریت پیدا کردهاند که به نظر خودشان آنها را
لغو و عبث میدانند و برای زندگی مادی و دنیائی خود آنها را الزم نمیدانند .مثال نماز
و روزه و یا حج و جهاد ،ایمان و تقوا و یا عقل و فضیلت ،و صفات و اعمال دیگری که
ارزش مادی دنیائی ندارد؛ پول و ثروت را زیاد نمیکند بلکه کم میکند؛ همه اینها مورد
اعتراض انسان واقع میشود که دین چیست و به چه منظوری آمده! شاید وسیله ای
است که مردم را سر بند و سرگردان میکند و یا به اصطالح مادیون ،دین برای جامعه
افیونی بیشترنیست.
حقیقتا عقاید و مسائل دینی دخل دنیائی ندارد و برای زندگی دنیائی الزم نیست .به
همین مناسبت مادیون عالم که همه جا به دنبال مال و ثروت هستند دین را مزاحم
زندگی خود میبینند و آن را رها میکنند ولیکن نمیدانند که مسائل دینی ،علوم و
عقاید دینی و اعمال دینی ،همه اینها مربوط به ساخت دوم و تولد دوم انسان است.
یعنی اینها اعمال و دستوراتی است که ضمن اجرای آنها روحانیت انسان برای زندگی
آخرت ساخته میشود ،آنچنان که جسمانیت انسان برای زندگانی دنیا ساخته شده است.
ایراد و اعتراض انسانها بر مسائل و معالم دینی درست مانند اعتراض جنین بر فرشتۀ
رحم مادر است که او را میسازد .با هر حکمی و از هر آیه و از هر دستور اخالقی که خدا
و پیغمبران به ما دادهاند عضوی از اعضاء آخرتی ما ساخته میشود ،که اگر یکی از این
دستورات را کم داشته باشیم و آن را تمرین نکنیم ،به همان میزان یک نقص عضو
روحی پیدا میکنیم که در این دنیا محسوس نیست بلکه در تولد دوم به ماوراء طبیعت
و انتقال به عالم آخرت محسوس میشود .پس ما به همان کیفیت که در عالم رحم
تسلیم فرشتگان بودیم؛ ما را ساختند و از خود اراده و اختیار نداشتیم در این دنیا نیز
بایستی تسلیم فرشتگان سازنده روح و ایمان و تقوی باشیم و از خدا بخواهیم که ما را

چنان بسازد و مجهز کند که در زندگی آخرتی کم و کسری نداشته باشیم .این است که
امام میفرماید در تولد دوم ،مربوط به ما خانواده هستید؛ که دراین تولد شناسنامه دینی
و قرآنی پیدا میکنید نه در تولد اول که شناسنامه مملکتی دریافت کردهاید .نظر به این
که ساخت دوم انسان در زندگی دنیا یعنی ساخت روحی و ایمانی او خیلی مشکلتر از
ساخت بدنی و جسمانی او میباشد ،در این جمالت امام چهارم

(ع)

از خدا درخواست

میکند که امور او را کفایت کند؛ امر زندگی او را خود به دست بگیرد و علی ابن
الحسین را به خودش واگذار نکند .او را به آنجاها ببرد و در آنجاها کار بزند که ساخت
خدائی و آخرتی پیدا کند تا دیگر مسئولیتی در خط وصول به علت غائی نداشته باشد.

استخحام ایسان در خط وصول به علت غائی
جمله دوم در این فراز ،به کار افتادن انسان در آن خطوط و مسائلی است که در آفرینش
مسئولیت آن را پیدا کرده است .در این جا عرضه میدارد :مرا در آن کارها و راهها کار
بزن که روز قیامت مسئولیت آن را دارم و تو از من بازخواست خواهی کرد .روزگار و عمر
مرا در آن راهها و اعمالی صرف کن که برای انجام آن اعمال مرا آفریدی .0این دو جمله
زیبا هم مربوط به علت غائی از خلقت انسان میشود ،که در رابطه با مبحث گذشته،
یعنی تولد دوم انسان و آفرینش روحانی او است.
علت غائی یکی از کلمات حکمت است ،که فرمودهاند حکمت چهار اصل است؛ هر کس
این چهار اصل را بشناسد در مکتب خدا فارغ التحصیل شده و به مقام خالفت الهی
رسیده است.
کلمه اول ،شناخت آفریننده .یعنی شناختن خالق جهان و انسان.
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کلمه دوم ،شناخت مصالح ساختمانی آفرینش؛ یعنی شناخت روح و ماده و آنچه انسان
و جهان از آن به وجود آمده و از آن ترکیب یافته است.
کلمه سوم ،شناخت هندسه خلقت؛ یعنی آن قاعدهها و قانونها و فن و فرمولها که بر
اساس آن انسان و یا مخلوقات و موجودات دیگر ساخته میشوند.
کلمه چهارم ،هدف خدا از خلقت جهان و انسان؛ که انسان بشناسد به چه منظوری خلق
شده و چگونه بایستی فعالیت کند تا به ثمرات وجودی خود برسد و هدف خدا از خلقت
او تأمین گردد .مثال در کاشتن یک درخت هرکدام از این چهار اصل به تنهائی منظور
نظر دهقان و باغبان میباشد .اصل آفریننده خود دهقان است و اصل دوم ،مواد اولیه
آفرینشِ طبیعت است ،که از آب و هوا و نور و حرارت استفاده میکند .اصل سوم،
هندسه کاشت درخت و یا ساخت درخت است؛ و اصل چهارم ،ثمره؛ میوه هائی که از
درخت به وجود میآید .دو اصل از این چهار اصل همراه خلقت موجودات و مخلوقات
هست .یعنی هرچیزی که خلق شده در خلقت او مواد اولیه بکار رفته و بر اساس نقشه
معین که هندسه خلقت اوست آفریده شده ولیکن دو اصل از این چهار اصل بیرون از
خلقت خالیق است که بایستی خود را به آن دو اصل برسانند تا در نتیجه ،چهار اصل که
ارکان اربعه حیات است تکمیل شود و ابدیت پیدا کنند .دو اصل بیرون از وجود مخلوق،
یکی اصل آفریننده است؛ که خالق و آفرینندۀ ما غیر از مواد و مصالح ساختمانی وجود
ما و غیر از هندسۀ خلقت ما میباشد .خلقت ما دلیل وجود اوست ،که همه جا دلیل از
مدلول جدا میباشد .اما اصل چهارم ،ثمرات وجودی انسان است؛ که انسان بایستی در
علم و حکمت بداند که به چه منظوری خلق شده ،هدف خدا از خلقت او چه بوده است و
ثمرات شجره وجود او چیست؟
شناخت اصل چهارم در ابتدا خیلی ساده و در انتها خیلی عمیق و عجیب است .پس از
آن که انسان به عقل و دانش میرسد و وارد مکتب آفرینش میشود ،درآن سالها و ماه

هائی که خود را به انسانیت میشناسد ،و درک میکند که برتر و باالتر از سایر مخلوقات
و موجودات است دور نمائی هم از علت غائی خلقت در نظر او نمایش پیدا میکند.
میفهمد و میداند که فقط برای خوردن و خوابیدن و این زندگی مادی دنیائی خلق
نشده بلکه خداوند از خلقت او چیز دیگری سوای مادیات خواسته است .این دورنما از
علت غائی به وسیله پیغمبران و راهنمایان طریقه توحید تأکید و تأئید میشود و همه جا
به انسان گفته میشود که تو ای انسان برای رسیدن به علم و معرفت در خط اطاعت و
بندگی خدا ساخته شده ای .ثمرات وجودی تو رسیدن به علم و دانش و معرفت خداوند
متعال و شناخت مصالح و مفاسد اعمال و پرهیز از مفسدهها و حرکت به سوی
مصلحتها میباشد.
انسان شجره ای است که سوای علم و حکمت و معرفت به خدا محصول ارزشمندی
ندارد .انسان در هیچ مورد و محلی از آنچه موجودات دیگر در آن مورد و محل مصرف
میشوند قابل صرف نیست .یعنی کارِ هیچ مخلوق و موجودی از آنچه در طبیعت
هست ،از انسان ساخته نیست .مثال آیا انسان مانند حیوانات است که به جای آنها
مصرف شود؟ یا مانند جمادات و نباتات و یا ماه و ستارگان و چیزهای دیگر؟ انسان ،یک
موجود ناشناخته و مستقلی است که در آفرینش نمونه و نظیر ندارد تا خود را با آن
قیاس کند و جای آنها مصرف شود .آیا ما مثل درختها هستیم که برگ و باری داشته
باشیم و یا مانند آب و غذاها که تشنگی و گرسنگی کسی یا چیزی را برطرف کنیم؟
خود را با هر چیزی که مقایسه کنیم غیر او هستیم و نمیتوانیم مثل او و مانند او باشیم
که عمل او را تقلید کنیم .نه یک ماشین هستیم به جای ماشین آالت ،و نه یک حیوان
به جای حیوانات ،و نه هم یک کارگر و باربر به جای ماشینها و یا حیوانات باربر .هیچ
کدام از آنها نیستیم تا به جای آنها از ما کار بکشند .روی این حساب هرکس در تاریخ
که خواسته است انسان را مانند متاع و مال و ثروت استثمار کند با موانع بزرگی روبرو
شده است .حیوانات بارکش در تمام عمر خود بار انسان را میکشند و مزاحمتی ایجاد

نمیکنند ،اما انسان بارکش هر روز مزاحم بارانداز و استثمارگر است .روی همین حساب
که انسان در آفرینش نمونه و نظیر ندارد جای هیچ یک از این موجودات و مخلوقات هم
به کار گرفته نمیشود و به کار نمیافتد .در این جا بایستی بگوییم که انسان فقط و فقط
ابزار درک و معرفت و شجره علم و حکمت است .انسان فقط به منظور دانستن و
فهمیدن و کشف حقایق و دقایق خلق شده است که بایستی در راه این کشفیات و
کیفیات جلو برود تا به مقصد نهائی برسد .چنان شود و چنان باشد که خدا از او خواسته
و برای رسیدن به آن مقصد او را خلق کرده است.
گرچه از طریق آیات و روایات و کلمات حکماء و دانشمندان گفته شده است که انسان
برای عبادت و اطاعت خدا خلق شده است ،و خداوند هم در قرآن فرموده است« :مَا
خَلَقتُ الجِنّ و االِنسَ اِالّ لِیعبُدون» ولیکن این عبادت و اطاعت خدا هم خط حرکت به
سوی مقصد است نه این که به تنهائی مقصد باشد .یعنی خداوند ما انسانها را برای
وصول به دانائی و توانائی آفریده است که بعد از رسیدن به دانائی و توانائی کامل در مقام
خالفت اللهی قرار میگیریم ،کار ما و آفرینش به خود ما واگذار میشود .ولیکن راه
وصول به یکچنین مقصد و حرکتی فقط عبادت و اطاعت خدا میباشد .در صورتی ما به
دانائی و توانائی کامل میرسیم که پرورش ما به نهایت برسد و این پرورش فقط و فقط
به دست آفریننده ما و خالق ما میباشد و ما در صورتی تربیت الهی پیدا میکنیم که در
خط اطاعت و بندگی خدا باشیم .این خط عبادت و اطاعت ،مکتب خداست و بدون ورود
به مکتب ،آموزش و پرورش حاصل نمیشود .بنابراین مقصد خلقت انسان حرکت و
وصول به علم و معرفت کامل است .عبادت و اطاعت خدا خط حرکت به سوی این مقصد
میباشد .در این رابطه امام علیه السّالم عرضه میدارد :پروردگارا مرا در آن راهها کار بزن و
راه بیانداز که فردای قیامت از من پرسش خواهی کرد که چرا چنین و چنان نشدی .به
اعمالی مرا مشغول کن تا ضمن انجام آن اعمال چنان شوم و چنان باشم که تو

میخواهی ،و عمر مرا در آن راههائی مصرف کن که هر روز به تو نزدیکتر شوم و تو مرا
برای آن خلق فرموده ای.
به دنباله سئواالت باال ،که از خدا خواهش میکند عمر و سرمایه های وجودی او در راه
رسیدن به علت غائی مصرف شود ،از خداوند متعال غنا و وسعت روزی طلب میکند.
عرضه میدارد :پروردگارا مرا بی نیاز کن و از آن روزیها که آفریده ای به من وسعت
بده .چنان نباشد که با پیدایش غرور و تکبر آزمایش شوم .خدایا به من عزت عطا فرما و
مرا در خط اطاعت و عبادت خود قرار بده و این اطاعت و عبادت مرا با عجب و ریا فاسد
نکن .خیر مردم را به دست من جاری کن و این خیر رسانی را با منت و اذیت نابود نکن.
اخالق عالی به من عنایت کن و مرا از فخر و تفاخر حفظ فرما.
این جمالت زیبا تماما در ارتباط با پیدایش غنا و بی نیازی از خلق و مصرف شدن در راه
وصول به علت غائی میباشد .اساس همه موفقیتها پیدایش غنا و بی نیازی و نابودی
فقر و احتیاج است؛ و این حالت غیر از پیدایش ثروت و قدرت است .مفهوم غنا این
نیست که انسان از نیازهای وجودی خود صرف نظر کند .مثال برای رفع تشنگی آب
نخورد و آب نطلبد و یا برای رفع گرسنگی و برهنگی از غذا و لباس صرفنظر کند ،به
برهنگی و گرسنگی عادت کند .بعضی غنا و بی نیازی را در این میدانند که انسان به
آنچه نیاز دارد بی اعتنا باشد .مثال دنبال آب و غذا و ثروت نرود؛ که از این بی اعتنایی
تعبیر به زهد و قناعت میکنند؛ و بعضیها پیدایش غنا و بی نیازی را به این میدانند که
انسان مال و ثروت جمع کند و برای خود از طریق جلب و جذب انسانها کسب قدرت
نماید.
ولیکن حقیقت این است که هیچ یک از این دو رقم ،غنا و بی نیازی نیست .زیرا اساسا
خداوند انسان را در ذات خود محتاج و فقیر به همه کس و همه چیز آفریده است و این
احتیاج و نیاز از وجود انسان قابل رفع نیست مگر در صورتی که به آنچه نیاز دارد برسد

نه این که از آنچه نیاز دارد صرف نظر کند .پس بی نیازی به این نیست که ازآب و غذا
صرف نظر کنیم ،بلکه به این است که به آب و غذا برسیم و از آن استفاده کنیم؛ و همین
طور سایر چیزهائی که نیازمند به آن هستیم .ما به جامعه انسانها نیازمندیم؛ این فقر
وجودی ماست که بایستی با انسانها باشیم و با آنها زندگی کنیم و از محبت آنها و
خدمات آنها استفاده کنیم .درصورتی نیاز از ما از جامعه ما و انسانهای جامعه بر طرف
میشود که آنچه از انسانها بخواهیم برای ما حاصل شود نه این که از انسانها کناره
بگیریم و به جائی برویم که انسان نباشد و با انسانی روبرو نشویم .بنابراین ،تفسیر غنا به
معنای بی اعتنایی و صرفنظر کردن از آنچه نیازمند به آن هستیم غلط است بلکه به
معنای بهرهبرداری از آنچه به آن نیازمند هستیم ،درست است.
و امّا تفسیر دوّم غنا به معنای جمع آوری مال و ثروت و قدرت ،که بعضیها فکر
میکنند در صورتی غنی هستند که ثروت زیادی الاقل تا آخر عمر داشته باشند و یا
قدرتمند باشند به میزانی که عده ای را به هر کیفیت ،دراستخدام و استثمار خود
درآورند و ازآنها کار و خدمت بکشند .بدیهی است که با پیدایش یک چنین ثروت و
قدرت کاذبی باز هم نیاز وجودی ما قابل رفع نیست و نمیتوانیم از آنچه برای خود
ذخیره نمودهایم استفاده کنیم .زیرا اوّال این ذخیرهها در معرض فنا و نابودی قرار
میگیرد ،طبیعت و حوادث آن ،آنچه را ما تهیه نمودهایم نابود میکند .چنان که
میگویند« :مالت به شبی و عمرت به تبی» .یعنی حوادث طبیعت یا دزدها میتوانند در
یک شب ذخیرۀ تو را نابود کنند ،و یا با یک تب سالمتی تو را از بین ببرند .شاعر عرب
میگوید« :لِدو لِلمَوت وَابنوا لِلخَرابی» .یعنی برای مردن متولّد شوید و برای خراب شدن
بسازید .حقیقتا جمع مال و ثروت نیاز ما را برطرف نمیکند و باز فقر ما به جای خود و
به حال خود باقی است؛ لذا شاید هم ثروتمندان و قدرتمندان از ضعفا و بیچارگان بیشتر
فقیر و نیازمند بودهاند .سعدی شیرازی میگوید« :ده درویش در گلیمی بخسبند (یا
بگنجند) و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند» .یعنی این ده فقیر از آن دو سلطان قدرتمند

بی نیازترند .بنابراین جمع مال و ثروت و یا کسب قدرت از خطّ استثمار انسانها ،غنا و
بی نیازی به وجود نمیآورند؛ که ثروت را عوامل مرگ و مرض از بین برده و آن
انسانهای خدمت گزار و استثمار شده هرکدام قاتل مال و ثروت خواهند بود .پس این
دو فرضیه منشاء پیدایش غنا و بی نیازی نمیشود.
راه کسب غنا و بی نیازی همین است که امام چهارم حضرت علی بن الحسین

علیه السّالم

میفرماید .یعنی انسان خود را به بزرگترین منبع ثروت و قدرت مربوط کند و در آنجا
بیمه شود ،و آن بزرگترین منبع ثروت و قدرت ،ثروت آفرین است نه ثروت خواه؛ قدرت
آفرین است نه قدرت خواه؛ یعنی خداوند تبارک و تعالی.
وقتی انسان طوری حرکت کند و در خطی قرار گیرد که مطلوب و محبوب خدا باشد
بیمۀ خدا میشود .خدا به انسانی که بیمۀ او شده است وعده داده که همه جا نیاز او را
برطرف کند و او را به آنچه نیازمند است و از آن بهرهبرداری میکند برساند .او را در
نظر انسانها محبوب کند .بین او و انسانها انس و آشنائی به وجود آورد تا هرکس
افتخار کند که در خدمت او قرار گیرد و به او انس و محبت داشته باشد؛ و همچنین
وعده داده است که همه جا برای بندۀ خود از طریق انجام وظائفی که به او محوّل شده
است ،آنچه الزم دارد بیآفریند و تهیه کند .فقط در همین ارتباط است که خیال انسان
راحت میشود و آرامش قلبی پیدا میکند و یقین دارد که به آنچه میخواهد و نیازمند
به آن میباشد خواهد رسید .یکی از وعده هائی که خداوند به انسان وظیفه شناس داده
است این است که هرگز او را محتاج به غیر نکند ،بلکه در هر زمان و مکانی که نیازمند
به کسی یا چیزی باشد خداوند نیاز اورا برآورد و او را به مقصد برساند.
لذا فقط از همین خطّ سوّم ،حالت غنا و بی نیازی پیدا میشود و این غنا و بی نیازی
آنقدر وسعت و گسترش پیدا میکند که در آیندهها و مخصوصا در عالم آخرت ،انسان به
علم و نیروئی مجهّز میشود که آنچه را میخواهد و الزم دارد با اراده و قدرت خود

بدون رنج و زحمت فراهم میکند؛ لذا امام علیه السّالم غنای خود را به معنای سوّم تفسیر
میکند و آن را از خدا میخواهد .نمیگوید که خدایا مرا از آنچه آفریده ای بی نیاز کن؛
مانند تفسیر اوّل ،و نمیگوید خدایا مرا بر بندگان مسلّط کن ،یا قدرت جمع مال و ثروت
عنایت فرما؛ مانند تفسیر دوّم ،بلکه میگوید تو به من غنا و بی نیازی مرحمت کن و در
آنچه از روزیها که آفریده ای به من گشایش بده.
جمالت بعد در همین رابطه ،همراه هر خواهش و سئوالی ضدّ آن را یادآوری میکند.
یعنی در مقابل هر مثبت و منفی از خدا تقاضا میکند که او را به مثبتها برساند و از
منفیها حفاظت کند .میگوید در زندگی من وسعت و گشایش بده تا هرچه بخواهم
فراهم باشد و در برابر ،مبتال به غرور و تکبر نشوم تا از آنچه دارم سوء استفاده کنم و
خود را به هالکت اندازم .به من نیرو و عزت مرحمت کن و مرا به نخوت و تکبر مبتال
ننما .یا مرا به پیری و فرسودگی که ضدّ غزت و قدرت است مبتال نکن و مرا در خط
عبادت و اطاعت خود قرار ده؛ و عبادتهای مرا با عجب و ریا فاسد و نابود نکن که عجب
و ریا خود خواهی و خود محوری به وجود میآورد و این خود خواهی ،انسان را از لطف
خدا محروم میکند.
و باز برای جلب محبت انسانها ،تا از طریق محبت منشاء قدرت انسان باشند میگوید:
پروردگارا خیر مردم و نیاز مردم را بر دست من جاری کن .چنان باشم که برای هرکس
منشاء خیر و برکت باشم و بتوانم به انسانها خدمت کنم و به آنها از وجود خود بهره
ای برسانم ،و این خدمات را با منّت گذاری و اذیت به بندگان خدا نابود نکن .زیرا اگر در
برابر خدمت به مردم منّت بر سر آنها بگذاری و ازآنها چیزی بخواهی و انتظاری داشته
باشی ،با این انتظار و منّت گذاری خدمت شما ضایع میشود و از آن سلب خاصیت
میگردد .چنان هستی که در برابر برداشتن پر کاهی از دوش مردم کوهی سنگین به
گردۀ آنها گذاشته ای و آنها را ملزم کرده ای که بار تو را به دوش بکشند .بدیهی است

که منّت ،خاصیت خدمت را از بین میبرد و بجای این که انسان با این خدمت جلب
محبت کند ،کسب بغض و عداوت میکند.
و باز از خدا میخواهد که مجهّز به اخالق عالی باشد و از فخر و تکبّر در امان .مشاهده
میکنید که تمامی معانی غنا و بی نیازی و شرایط غنای مطلق در جمالت باال ،در
ارتباط با پیدایش غنا به کمک خدا است.

معایی غنا و شرایط غنای مطلق
کلمۀ غنا را اگر با تعبیرات مختلفی بیان کنیم معلوم میشود که بهترین و کاملترین غنا
کدام است .غنای باهلل ،غنای عناهلل ،غنای بغیراهلل و غنای عنغیراهلل .از این تعبیرات،
فقط غنای باهلل مطلوب است که خدا ما را به آن امر کرده است و همه جا در کتاب خود
ما را تشویق فرموده که او را وسیلۀ موفقیت و سرمآیۀ حرکت و زندگی خود قرار دهیم؛
به کمک او و به ارادۀ او به آنچه نیازمند هستیم برسیم .نه گرفتار محرومیت باشیم که
به حوائج خود نرسیم و نه هم وسیلۀ غیر خدائی داشته باشیم که آن وسیله ،منشاء
شرک و کفر ما باشد؛ و امّا غنای عناهلل که در واقع کفر مطلق است این است که انسان
خود را بی نیاز از خدا بداند؛ به غیر خدا پناهنده شود و خود را نیازمند به خدا نشناسد،
که یک چنین طرز فکری خالف واقعیت و خالف خلقت و فطرت انسان است .ما در ذات
و وجود ،نیازمند به خدا هستیم و اگر چنین فکر کنیم که از خدا بی نیازیم گرفتار جهل

مرکب شدهایم و خلقت خود را فراموش کردهایم؛ چنان که خداوند میفرماید« :انُت
الفقراء ايل هللا »0و امّا غنای بغیراهلل یعنی غیر خدارا وسیلۀ موفقیت قرار دادن .مال و
ثروت را مآیۀ موفقیت بدانم و یا انسانها و یا چیزی سوای خدا را .هر کسی و ی÷ا هر
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چیزی را به عنوان عامل موفقیت بشناسم ،خواهی نخواهی همان کس و یا همان چیز را
میپرستم و برای حفظ موجودیت او که سرمآیۀ زندگی من است با همه کس و با خدا
هم میجنگم .به همین دلیل طاغوتیان برای حفظ طاغوت با خدا جنگیدهاند؛ و امّا غنای
عن الخلق و غنای عن خلق اهلل دو صورت دارد:
صورت اوّل به معنای بی اعتنائی به خلق خدا؛ رها کردن آنها و نخواستن آنها و کناره
گرفتن از آنها .غنا به این صورت نامطلوب بوده ،بر خالف تقدیر خداوند متعال است زیرا
خداوند جهان و انسان را به این منظور آفریده است که میدان فعالیت و کوشش انسان
بوده و بشریت بتواند از آن بهرهمند شود .هرکس و هرچیزی که در عالم خلق شده برای
استفاده و بهرهبرداری انسان خلق شده است .غیر انسان از آنچه هست بهرهبرداری
نمیکند .خداوند متعال غنای ذاتی دارد؛ از آنچه خود آفریده مستغنی است .نمیتوانیم
بگوئیم که خدا روشنائی آفریده تا به وسیله روشنائی ببیند و یا چیزهای دیگر را ،که از
آن بهرهبرداری کند؛ و امّا فرشتگان هم موجوداتی نیستند که تغذیه داشته باشند ،از فضا
یا هوا بهرهبرداری کنند؛ که آنها نور مطلقند .فقط انسان است که از آنچه هست
بهرهبرداری میکند و خداوند همه کس و همه چیز را برای بهرهبرداری انسان آفریده
است.
با این حساب بی نیازی و بی اعتنائی به خلق خدا خالف خلقت و فطرت انسان بوده و در
شعاع این بی نیازی نعمتهای خدا ضایع و معطّل میماند .خداوند آبها و غذاها و هواها
و انسانها و همه چیز را به این منظور آفریده که انسان بهرهبرداری کند .پس صورت
مطلوب ،بهرهبرداری از همه کس و همه چیز به اراده خدا میباشد .یعنی اگر انسان در
شعاع رضایت و کمک و اراده خدا از همه کس و همه چیز استفاده کند ،این بهرهبرداری
مشروع است و قابل بقاء و دوام ،و اگر خدا را رها نموده به خود بپردازد و به خود متکی
شود ،ضمن این که امکان بهرهبرداری فراهم نیست بهرهبرداری به این صورت حالت
شرک و طغیان در انسان به وجود میآورد.

بی ییاری و ضح آن ،بَطَر(یظر)
در این جا الزم است دراطراف جمالت دیگر این فراز ،مختصری توضیح داده شود.
مشاهده میکنیم امام چهارم علیه السّالم در برابر هر خواهشی که از خداوند متعال میکند
جمله ای را که با آن خواهش ضدیّت دارد یا نقیض آن به حساب میآید ذکر میکند .در
این جا عرضه میدارد :پروردگارا مرا بی نیاز کن و از روزیهای خود به من وسعت بده،
چنان که از همه کس و همه چیز و آنچه در دنیا و آخرت هست بهرهمند شوم ولیکن
در برابر یک چنین گشایش عظیم و عجیب به صفت «بَطَر »0آزمایش نشوم و مفتون به
بَطَر نگردم.
بَطَر ،آن حالت خودبینی و خودمحوری و خودخواهی و استفاده بی اندازه از نعمتهای
خدا است که در انسان به وجود میآید از این که خود را به هر کاری موفق میبیند و
همه چیز در اختیار دارد .پیدایش یکچنین حالتی از این جا است که فکر میکند نزد
خداوند متعال ارزش شخصی و وجودی دارد و از سایر بندگان خدا بهتر و باالتر است؛
خداوند حق بهتری و باالتریِ او را رعایت فرموده و براساس همان برتری ،او را در زندگی
موفق نموده و این همه به او گشایش داده است .خداوند در معرّفی یکچنین حالتی که
انسان خود را مستحقّ آن چیزی میداند که به او داده شده است و فکر میکند بخشش

الهی مربوط به ارزش وجودی اوست نه لطف و عنایت خدا ،در سوره فجر میفرماید« :ف َا ِّما
رِب َا َکر َمن »4یعنی انسان چنان حالتی
نسان داذا َما ابتًَل ُه ربذه ف َا َکر َمه و ن َ ِّع َم ُه فيقول ِّ
الا ُ
دارد که اگر خداوند به زندگی او وسعت و گشایش بدهد ،میگوید خداوند مرا بزرگوار
داشته و دانسته و براساس بزرگی و بزرگواری من ،به من وسعت داده است .یکچنین

 0در بیشتر نسخه های این دعای شریف کلمۀ (نظر) به کار رفته است« :و َل تفتین

ِبلنظر» .یعنی مرا

مبتال نکن که بهدست مردم یا بهمال نگاه کنم ،و ممکن است این کلمه( بَطَر )باشد ،یعنی مرا به غرور
مبتال مکن
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طرز فکری که انسان برای خود ارزش وجودی قائل شود و فکر کند که خداوند او را به
این ارزش شناخته و براساس آن به او وسعت داده است ،چنان که اگر وسعت ندهد حق
او ضایع شده است؛ یک چنین حالتی را (بطر) مینامند .انسان بایستی بداند که در
خلقت و آفرینش با انسانهای دیگر تفاوت ندارد .هرگز خداوند در ماشین وجود یک
انسان دستگاه مخصوصی کار نگذاشته تا براساس آن ،ارزش پیدا کند و در نتیجه انسانی
را در خلقت مجهز کند و در خلقت آن انسانِ دیگر ،کسری به وجود آورد و او را مانند
دیگران مجهز ننماید .اگر انسانها در خلقت با یکدیگر تفاوت داشته باشند و براساس این
تفاوت محرومیت و موفقیت پیدا کنند ،نه کسانی که محرومیت پیدا کردهاند مستحق
مجازاتند و نه کسانی که موفقیت پیدا کردهاند مستحق مدح و ستایش هستند زیرا این
موفقیت و عدم موفقیت مربوط به خلقت آنهاست نه مربوط به عمل و طرز فکر .ما
نمیتوانیم انسانی را بر بینائی ثنا بگوییم و آن دیگری را بر نابینائی مالمت کنیم ،زیرا
این بینائی و نابینائی به خلقت آنها مربوط است و آنچه به خلقت مربوط است به خدا
مربوط میشود .پس به طور کلی هیچ کس نمیتواند ادعا کند که ارزش وجودی اضافی
بر دیگران دارد بلکه تمامی موفقیتهای انسان مربوط به لطف و عنایت خدا میباشد.
هرکس بیشترخود را برای فیض گیری و استفاده از لطف خدا آماده کند بیشتر فیض
میبرد و هرکس کمتر ،کمتر؛ و آن کس که از فیض خدا بهرهمند شود بایستی شکر خدا
را بجا آورد و در برابر خدا و بندگان خدا خاضعتر و خاشعتر گردد؛ بیش از پیش از خود
در برابر خدا احساس حقارت کند و بیشتر به بندگان خدا خدمت نماید .در واقع بطر ضد
تواضع است .متواضع کسی است که هرچه بیشتر بهره مند و ثروتمند میشود خود را
فروتر میبیند و هرگز راضی نیست که از وضع سایر بندگان خدا خارج گردد و بطر ضد
این تواضع است؛ یعنی خودبینی و خودمحوری ،که انسان را از لطف خدا و بندگان خدا
محروم میکند.

عزت و ضح آن ،کحر و غرور
در جملۀ دیگر از این فراز عرضه میدارد :پروردگارا به من عزت ببخش و مرا به کبر و
غرور مبتال نکن .عزت آن حالتی را میگویند که انسان در برابر تهاجمات طبیعی و
انسانی و هر نوع عارضه ای که ممکن است او را از مقصد و هدف باز دارد ایستادگی و
مقاومت میکند .کسی که تحت تأثیر عوامل و حوادثی قرار نگیرد که ممکن است او را از
حرکت به سوی هدف باز دارد ،یک چنین حالت تأثیرناپذیری عزت نامیده میشود .در
این جا بزرگترین عاملی که از درون ،عزت انسان را نابود میکند تکبر و غرور است.
انسان متکبر تحت تأثیر هوای نفس خود قرار میگیرد و هوای نفس او از درون او را
میپوساند؛ عزم و ارادۀ او را سست میکند و او را از حرکت به سوی هدف باز میدارد.
زیرا انسان بایستی احساس کند صفری است در برابر بینهایت ،و موظف است که خود را
به بینهایت برساند؛ محبوب خدا و محبوب خلق خدا قرار گیرد و از آنچه هست و خدا
خلق فرموده بهرهبرداری کند ،و هیچ حادثهای هرچند بزرگ باشد در او اثر نگذارد؛ با این
که بزرگترین حادثه که انسان را در خط تکامل متوقف میکند و یا به قهقراء بر
میگرداند خودبزرگبینی میباشد ،که از آن تعبیر به تکبر میشود؛ لذا امام علیه السّالم از
خدا عزت میخواهد .عزت الهی به معنای این است که انسان وجود خود را در دایره
والیت و اطاعت خدا قرار میدهد و زمام امور و حرکت خود را بدست خدا میسپارد و
این دایره ،همان حصن محکم و متینی است که شیطان و شیطنت و نفس اماره در آن
راه ندارد و نمیتواند روی انسان اثر بگذارد.
عحادت و ضح آن ،عُجب
در جمله دیگر عرضه میدارد :پروردگارا مرا بندۀ خود قرار ده و عبادت مرا با عجب و ریا
فاسد نگردان .میبینیم امام هر دو طرف مثبت و منفی را از خدا میطلبد و اراده خود را
در این میانه لغو و عبث میداند .خدایا تو مرا بنده خود قرار بده و تو با عجب و ریا

عبادت مرا فاسد نگردان! آیا انسان نمیتواند خودش خود را بنده خدا قرار دهد؟ و آیا
مکلف نشده است که بنده خدا باشد؟ و از آن طرف ،آیا انسان نمیتواند خودش با عُجب
و ریا مبارزه کند و حالت عُجب را از خود برطرف سازد؟ و آیا مکلف به ترک ریا و عجب
نشده است؟ در صورتی که فقط خدا بایستی انسان را بنده خود قرار دهد و خدا عجب و
ریا را از انسان دور کند ،پس در این میان انسان چه کاره است و نقش او در عبادت و
بندگی خدا چیست؟ اگر ما انسانها کسی و چیزی نیستیم و کاری از ما ساخته نمیشود
پس چرا خدا ما را مکلف ساخته و از ما فعل و عمل خواسته است؟ و اگر ما کسی و
چیزی هستیم و میتوانیم منشاء کار و عمل باشیم پس چرا امام چهارم در این جمالت
ارادۀ خود را به کلی لغو میکند و دو طرف مثبت و منفی قضیه را از خدا میطلبد؟
تمامی این جمالت به همان آیۀ (حمل بار امانت) برمیگردد که در مقدمه این دعا
تفسیر شده است .خداوند از یک طرف ما را مکلف فرموده و از طرف دیگر ما را مأمور
کرده است که برای کسب موفقیت از بهترین و کاملترین وسیلهها استفاده کنیم .ما
می توانیم خود را بنده خدا قرار دهیم و عجب و ریا را از خود دور سازیم و شاید اساتید و
مربیان ما هم میتوانند ما را بنده خدا قرار دهند و عجب و ریا را از ما دور کنند ،ولی در
میان این همه وسائل ،خدا نیز بهترین و کاملترین وسیله است .خدا هم میتواند ما را
بنده خود قرار دهد و آنچنان اراده خود را بر ما حاکم گرداند که ذره ای و یا لحظه ای از
ما گناه و معصیت ظاهر نشود .در میان این همه وسائل ،خدا بزرگترین وسیله است و ما
مأموریت داریم که از این بزرگترین وسیله استفاده کنیم .براساس همین انتخاب احسن
حس نَه.»0
است که خداوند میفرماید« :فَبَ ِّرش دع َ
بادي اذلين يس َت دم َ
عون القَو َل فَيتبدعون َا َ
امام چهارم (ع) از بزرگترین و بهترین وسیله استفاده میکند؛ اراده و تصمیم خود را کنار
میگذارد زیرا تصمیمِ یک بنده ناتوان است .همچنین اراده و تصمیم دیگران را کنار
 0زمر 09 ،و 01

میگذارد ،که آنها نیز مانند انسان ناتوان هستند .فقط متوسل به اراده خدا میشود و
عرضه میدارد :پروردگارا من از خود چیزی نمیدانم و نمیتوانم ،جز این که خود را در
اختیار تو قرار دهم .تو بهترین آفریننده و سازنده هستی ،تو بهترین مدافع از شرور و
آفات میباشی .پس با اراده حکیمانه و قاهرانه خود مرا بنده خود قرار بده و با همان اراده
حکیمانه عجب و ریا را از من دور کن که در برابر دیو عجب و ریا مقاومت ندارم و یا
مقاومتم بسیار ضعیف است.

یی ی به مردم و ضح آن ،منّت
در جملۀ دیگر خواهش میکند :پروردگارا خیر مردم را به دست من جاری کن و این
خیر رسانی را با منت و اذیت زایل نگردان.
کلمات «منت و اذیت» یکی از عوامل بزرگ ضیاع اجر و ثواب عمل صالح شناخته شده و

در قرآن ذکر شده است که خداوند میفرمایدَ« :ل ت دُبطلوا َصدَ قا دت ُُك دِبمل َ دِّن َو

الاذي»0

یعنی صدقات و خدمات خود را با منت و اذیت باطل نکنید .مفهوم و معنای منت این
است که انسان در برابر اطاعت خدا و یا خدمت به خلق خدا انتظار چیزی داشته باشد؛
به کیفیتی که اجر خدمت به خلق و یا اطاعت خدا را از خدا یا خلق خدا طلبکار باشد.
مثالً به انسانی خدمت کردهای ،و تا پیش از خدمت از او انتظاری نداشتی ولیکن بعد از
خدمت ،خود را از او طلبکار میدانی و در انتظار وصول طلب خود میباشی؛ و یا این که
خود را از خدا در برابر اطاعت ،طلبکار میدانی و در انتظار وصول طلب هستی .این که
خدمت خود را نرخ گذاری نموده و قیمت آن را از مخدوم خود میطلبی ،منت مینامند.
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منت ،بزرگترین عامل فساد و افساد عمل صالح میباشد .اگر در برابر خدمت ،خود را
طلبکار خدا میدانی از این جهت به اشتباه رفتهای که خیال میکنی نفعی به خدا
رساندهای و خدا را محتاج به فوائد عمل خود دانستهای با این که خدا غنی و بی نیاز
است .خدا از صنایع و خالیق خود نفعی نمیبرد چه رسد به صنعت و خدمت انسان.
آنچه کاری است که از انسان صادر میشود و نفعش به خدا میرسد تا انسان در برابر
این منفعت رسانی طلبکار خدا باشد؟ انسان و تمامی موجودیت او صنعت خدا است و
ملک مطلق او .با همه اینها خداوند انسان را در خط اطاعت قرار میدهد تا از این خط
به نتایج اعمال خود و نعمتهای دیگری که خدا برای او خلق کرده است برسد .اطاعت
خدا خطی است که زندگی ما را به ثمر میرساند و آن ثمرات را در اختیار ما میگذارد.
اگر ما در اطاعت خدا باشیم به سوی بهشت موعود و نعمتهای بینهایت حرکت
میکنیم .رابطه ما با خدا و دین او رابطه کار و مزد نیست که ما از اطاعت خود ،نفعی به
خدا برسانیم و در برابر ،مزدی طلبکار شویم ،بلکه این اطاعت به معنای رشد دادن شجره
وجود ما میباشد تا درختی شویم بارور و پرثمر ،و بتوانیم از وجود خود بهرهمند شویم.
پس منت ما بر خدا عامل محرومیت ما از لطف خدا میگردد و باعث میشود که مولویت
و ربوبیت خدا را رها کنیم و تنها به نعمتی از نعمتهای خدا برسیم .در واقع باعث
میگردد که مال و ثروت و خواسته های دیگر را بیشتر از خدا دوست داشته باشیم ،که
این حالت ممکن است ما را به مال و ثروت برساند ولیکن از لطف خدا محروم میکند.
از اخالق ابلیس ،گمراه کننده آدم ،نقل کردهاند که بعد از رانده شدن و مطرود شدن
عرضه داشت پروردگارا مزد عبادتهای گذشته من کجا رفته که سالها تو را اطاعت
کردم .0خداوند فرمود :در برابر عبادتها چه میخواهی؟ عرض کرد عمر طوالنی تا روز
 - 0این کلمات از زبان ابلیس زبان حال است .شیطان ها اگر خدمتی کنند خود را طلبکار خدا
می دانند .آنها در خدماتشان خلوص و اخالص ندارند .لذا خداوند با مهلت و ثروت دادن به آنها در دنیا،
زبان انتظار و اعتراض آنها را قطع میکند و آنها از این مهلت سوء استفاده نموده بندگان خدا را گمراه

قیامت ،تا بتوانم انسانها را گمراه کنم .خداوند فرمود :تو را تا روز قیامت مهلت دادم.
ابلیس در نتیجۀ عبادت ،مهلت عمر چند هزار ساله گرفت ولیکن از لطف خدا و محبت
اولیاء خدا و در نتیجه ،از زندگی بهشتی محروم شد .ابلیس کسی بوده است که در برابر
اطاعت و عبادت منت بر خدا گذاشته است؛ یعنی برای رسیدن به نعمت ،خدا را اطاعت
کرده نه برای لطف خدا و همچنین خدمت به انسانها .آنچه روح و جان زندگی بشر
است محبتی است که بین انسانها پیدا میشود .تمام لذت و خوشی فرزندان از محبت
پدر و مادر است نه از آب و نان ،و همچنین تمام آسایش پدر و مادر از محبت و عالقه
فرزندان است نه آب و نانی که از آنها استفاده کنند .به همین کیفیت آنجا که دو نفر
انسان در ارتباط و معاشرت با یکدیگر لذت میبرند و نشاط و آرامش پیدا میکنند ،همه
آن خوشیها مولود محبت آنها به یکدیگر است .اگر لطف و محبت از میان انسانها
برداشته شود آسایش آنها به صفر میرسد و تمدن آنها به زندگی بیابان و جنگل .تنها
عامل جلب محبت ،احسان و خدمت به مردم است .هرکس به کسی یا چیزی خدمت
کند براساس همان خدمت ،محبت به آن پیدا میکند .شما به زمین یا درختی که
پرورش میدهید و آباد میکنید عالقه پیدا میکنید .درختِ باغچه خود را از بیابان و
جنگل بیشتر دوست دارید زیرا به درختِ باغچه خود خدمت کردهاید و به درختِ جنگل
نه .خداوند برای پیدایش این محبت که اساس سعادت و آسایش بشر است انسانها را
مکلف به احسان و خدمت به یکدیگر کرده تا از این خدمت ،محبت به وجود آید و از آن
محبت ،تمدنی به نام مدینۀ فاضله.
تنها عاملی که محبت را فاسد میکند و به جای این که بین دو نفر انسان در اثر خدمت
محبت به وجود آید عداوت پیدا میشود ،منتگذاری بر انسان مخدوم است .اگر به
انسانی خدمت کردی بایستی به او بفهمانی که این احسان و خدمت به منظور احترام به
می کنند .گناه گمراه شدن به گردن خود گمراه شدگان است زیرا آنها که به مکتب خدا و اولیاء خدا بی
اعتنا هستند قهرا بوسیله شیاطین صید میشوند .بی اعتنائی به هدایت خدا مالزم ضاللت است.

انسانیت تو است .به دلیل این که تو را دوست دارم ،نه به انتظار اجر و پاداشی که در
برابر این خدمت از تو استفاده کنم؛ و نه این که این مطالب را اظهار کنی ،بلکه او از
قیافه تو و عمل تو چنین دریافت کند .انسان مخدوم اگر خادم را در خدمتگزاری
خالص و بی ریا ببیند بذر محبت او را در دل میکارد و میپروراند؛ تمامی هدف و همت
خود را چنان قرار میدهد که بتواند به آن انسان خادم خدمت کند و در برابر احسان به
او احسان نماید؛ ولیکن اگر خدمت خادم را ناخالص ببیند و چنین احساس کند که در
برابر خدمت خود به انتظار پاداش نشسته یا این که خود را برتر و باالتر دانسته است ،آن
خدمت در دل انسان مخدوم استقرار پیدا نمیکند و محبت به وجود نمیآورد بلکه
انسان مخدوم همه وقت و همه جا خود را زیر فشار مسئولیتی میبیند که از انسان خادم
به او تحمیل شده است؛ لذا دراین فراز امام چهارم

(ع)

عرضه میدارد :پروردگارا به من

توفیق خدمتگزاری به مردم بده و خیر آنها را بر دست من جاری ساز و خاصیت این
خدمات را با منتگذاری زایل نگردان.

اخالن عالی و ضح آن ،بخر
در جمله آخر این فراز عرضه میدارد :پروردگارا به من اخالق عالی عنایت بفرما و از فخر
مرا حفظ کن.
امام

(ع)

فخر و مفاخرت را فاسد کنندۀ اخالق عالی قرار میدهد( .مَعالی اخالق) آن

اعمال و اخالقی است که به انسان نسبت به دیگران برتری میدهد .قهراً انسان خادم یک
برتری طبیعی بر انسان مخدوم پیدا میکند ،که در این رابطه از رسول خدا پرسیدند چه
کسانی سیادت بر مردم پیدا میکنند؟ حضرت جواب دادند:

« َس ِّيدُ القَوم

خا دد ُمهُم»0

خدمت گزار به جامعه ،بر آنها سیادت پیدا میکند؛ و در حدیث دیگر فرمودهاند « :دا ِّن
هللا تَعايل عَلَ ُيُك َحوائد ُج النِّ داس دالَ ُ
دمن دن َع دم د
يُك »4یعنی آنجا که نیازمندی برای رفع نیاز به
شما پناهنده میشود و از شما کمک میخواهد ،این یک نعمتی است که به طرف شما
روی آورده ،که وقتی شما حاجت او را برآوری قهراً بر او برتری پیدا میکنی و او یک
وابستگی طبیعی به شما پیدا میکند .دو نفر که به یکدیگر میرسند ،کسی که در این
رویارویی قیافهاش بازتر است و سبقت به سالم میگیرد بر طرف مقابل حق پیدا میکند
و از او برتر و باالتر شناخته میشود ،و همینطور خدمات دیگر .در این جمله( ،مَعالی)
اسم مکان است مانند مساجد که جمع مسجد است و یا مَقاتل ،جمع مَقتَل؛ و یا این که
مَعالی جمع مِعلی ،بر وزن مِفتاح باشد ،اسم آلت؛ یعنی آن اخالقی که ابزار برتری
میگردد.
مَعالی ،نامی است برای اعمال و افعالی که باعث برتری انسان نسبت به دیگران میشود و
پیدایش این برتری مستقیماً از مسیر فیضرسانی به دیگری دایر میشود ،نه از مسیر
0
4

من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص991 :
ْ
ْ
بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،90ص : 901 :اِلذ ر ُة ال َبا ده َرةُ ،قَا َل ال ُح َس ْ ُي ْب ُن عَ د ٍ ِّيل

ان َح َوائد َج الن داس ال َ ْي ُ ُْك دم ْن دن َع دم د
اَّلل عَل َ ْي ُ ُْك
ِ
ِ

ع

فیضداری .مثالً ثروتمند به دلیل زیادی ثروت از دیگران باالتر نیست بلکه به دلیل
خدمت به دیگران که از ثروت خود آنها را بهرهمند میکند باالتر است .همچنین عالم و
دانشمند به دلیل علم و دانش برتر و باالتر از دیگران نیست بلکه به دلیل تعلیمات و
بهرهرسانی از علم و دانش خود .به همین کیفیت مالک برتر شدن از دیگران ،بهرهرسانی
به آنها میباشد که خداوند در کتاب خود اهل تقوی را تعریف و توصیف میکند و
میفرماید:

« َو دم ِّما َر َز ُ
قناُه

يُن دفقون »0یعنی اهل تقوی ازآنچه دارند به دیگران بهره

میرسانند .پس قاعده کلی در پیدایش برتری ،که از آن به مَعالی اخالق و یا اخالق عالی
تعبیر میشود بهرهرسانی به دیگران است .بعضیها صِرف داشتن و دارا بودن ،انسان را
چه دارائی مالی قداشته باشد و چه علمی ،دلیل مقام و برتری دانستهاند؛ که چون فالنی
ثروتمند است و آن دیگری دانشمند و دیگری هنرمند پس برتر و باالتر است؛ یعنی برای
گنجی که زیر خاک دفن است ارزش قائل میشوند! بلکه دلیل برتری ،فیضی است که از
شما به دیگران میرسد نه فیضی که در وجود شما پنهان میماند .پس معالی اخالق به
معنای آن مکانها و رابطههائی است که یکی را بر دیگری باالتر و برتر میکند ،به این
دلیل که منشاء ظهور فیض و بهرهرسانی از یک انسان به یک انسان دیگر میشود.
بنابراین ارزش گنجها و دانه های قیمتی وقتی است که در اختیار انسان قرار میگیرد و
به انسان خدمت میکند .اگر یکچنین بهرهرسانی نباشد گنج زیر خاک خیلی کمتر
ارزش دارد از خاکهائی که در خدمت انسان قرار گرفته است.
با این حساب مالک برتری بر دیگران بهرهرسانی به آنها میباشد ،که در این جا رسول

خدا صلی اهلل علیه و اله میفرمایند« :افضَ ُل النِّ داس َان َف ُعهُم

دللنِّاس »4برترین مردم نافعترین به

حال آنها میباشد .دلیل بهتر ،آیه شریفه است که میفرماید« :اِن َا َکر َم ُُك دعندَ د
هللا
ناُه يُ ْن دف ُقون
ون الصًل َة َو دمما َر َز ْق ُ ْ
ون دِبلْغَ ْي دب َو يُقمي ُ َ
 0بقره  : 9،اذل َين ي ُ ْؤ دمنُ َ
 4نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص) ،ص113 :

َا ُ
تقيُك »0بزرگوارترین شما با تقواترین شما میباشد .با توجه به کلمۀ (کَرَم ،و اَکرَم) ،این
حقیقت معلوم میشود که بزرگوارتر ،خدمتگزار به مردم است زیرا کرم در جائی مفهوم
و معنی پیدا میکند که انسان از وجود خود به دیگران بهره میرساند و مزد و منتی بر
آنها ندارد بلکه ذوق و شوق پیدا میکند که به آنها خدمت کرده است.
اما بر اثر این بهرهرسانی که برتری پیدا میشود ،انسان برتر و بهرهرسان گاهی مبتال به
فخر و تکبر میشود( .فخر) در این جا عبارت است از اِعالم برتری شخص برتر .یعنی شما
که به کسی خدمت کردهاید ضمن خدمت و یا بعد از خدمت اگر چنان وانمود ساختید
که از مخدوم خود برتر و باالتر هستید؛ به او فهماندید که من از شما باالترم که برای
شما منشاء فیض و خدمت شدهام ،این اعالم برتری و یا اعتقاد به این برتری فخر است،
که از آن به فخر فروشی هم تعبیر میشود .یکچنین حالتی انسان را در افکار بندگان
خدا تنزل میدهد و برتری انسان را ضایع میگرداند .بلکه در این جا انسان خدمتگزار
بایستی از مخدوم خود تشکر کند که منشاء خدمت شده است زیرا اگر مخدوم نبود شما
توفیق خدمت پیدا نمیکردید و در نتیجه مقام و مرتبه شما باالتر نمیرفت .انسان
مخدوم و یا نیازمند به خدمت شما ،مانند فضا و هوائی است که مایۀ پرورش خدمت شما
و برتری شما شده است .پس فخر فروشی در برابر خدمات و بهرهرسانی ،برتری انسان را
از بین میبرد .ایناست که در این جا امام

علیه السّالم

میفرماید :به من اخالق عالی

مرحمت کن و از فخر فروشی بر کنارم دار.

ناك دم ْن َذ َك ٍر َو أنْىث َو َج َعلْ ُ ْ
 0الحجرات  :09،اي َأ ذُيَا الن ُاس اَن َخلَ ْق ُ ْ
عارفُوا ان َأ ْك َر َم ُ ُْك دع ْندَ
ناك ُش ُعو ًِب َو قَبائد َل دل َت
َ
ِ
ِ
د
اَّلل َأت ُ ْ
اَّلل عَل ٌِي خَبري
ْقاك ان َ
ِ

الله َُم َص د ِّل عَيل ُم َحمد َوا دهل َو َل تَرفَعِن ِف د
الناس د ََرج ًة دا َِّل َح َطط َتِن دعندَ ن َفيس دمثلَها َو
ثت يل دذ ِّ ًّل ِب دطنَ ًة دعندَ ن َفيس دبقَدَ درها.
َل َُت ددث يل دع ِّز ًا ظا دهر ًا دا َِّل َاحدَ َ

راه رسیحن به مقام ،و م فوظ مایحن ار عوارض آن
امام علیه السالم در این قسمت از دعای خود بعد از ذکر صلوات عرضه میدارد :پروردگارا
در افکار مردم درجه و مقام مرا باال نبری مگر این که مرا پیش خودم به همان میزان
تنزل دهی ،و برای من در افکار مردم و در جامعه عزتی ایجاد ننمائی مگر این که مرا به
همان میزان پیش خودم و در فکر خودم ذلیل گردانی.
این دو جمله شریفه از عجایب خواهشهائی است که یک بنده آگاه و بصیر میتواند از
خدای آفرینندۀ خود داشته باشد .اوالً از خدا خواهش میکند که درجات و مقامات او را
در میان مردم باال ببرد و او را به بهتری و برتری مشهور سازد .اصل درجه و مقام ،نعمتی
از نعمتهای بزرگ خداوند متعال است .انسانها به همان دالئلی که آب و نان و غذا و
مال و ثروت از خدای خود خواهش میکنند ،بایستی درجه و مقام و منصب هم از خدا
خواهش کنند .یکی از وعدههائی که خداوند به بندگان خود میدهد وعدۀ برتری او بر
دیگران و وعدۀ سلطنت و پادشاهی میباشد .در سورۀ (دهر) خداوند به اولیاء خود مُلکِ

يت ن َعاميً َو ُملاکً کَبري ًا »0اگر آن جا یعنی
يت َُث َرأ َ
کبیر وعده میدهد و میفرمایدَ « :وادذا َرأ َ
زندگی بهشتی را ببینی خواهی دید که نعمتهای فراوان و سلطنتی بس بزرگ برای تو
آماده است؛ و در سورۀ (نساء) میفرماید :ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت و سلطنتی
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عظیم بخشیدهایم؛ و باز در سورۀ (صاد) خداوند به دوستان خود وعده سلطنت بر
آسمانها میدهد همانطور که به آنها وعده سلطنت بر زمین و اهل زمین داده است.
به طور کلی مقام و منصب و سلطنت و پادشاهی یکی از نعمتهای بزرگ خداوند متعال
است که به انسان مؤمن و صالح وعده داده است .مشاهده میکنیم که در زندگی دنیا
برای اشغال کرسی سلطنت و خالفت چه رقابتها به وجود آمده ،چگونه انسانها دائم
برای رسیدن به مقام و ریاست با یکدیگر رقابت میکنند و در این رقابتها چه جنگها و
قتل و کشتارها به وجود آمده است ،هر یک میکوشد خود را بر انسانی دیگر مسلط کند
و انسانها را زیر سیطره و قدرت خود بکشاند .این رقابت برای رسیدن به ریاست بر
اساس خلقت و فطرت انسان به وجود آمده است .انسانها در ذات و خلقت خود
برتریجوئی و سلطنتجویی دارند و خداوند آنها را طوری خلق فرموده که مایلاند بر
ماسوای خود حاکمیت پیدا کنند و فرمانروای مطلق باشند .انسان در فطرت خود
عزتجو بوده و هرگز حاضر نیست که ذلتپذیر باشد و یک مقامی برتر و باالتر بر او
حکومت کند .این عزتجوئی به پایهای است که اکثریت انسانها حاضر نشده اند در
اطاعت خالق و آفریننده خود باشند و خدا را به ربوبیت بپذیرند .خداوند از سِرّ خلقت
انسان در کتاب خود چنین خبر داده است که میخواهد او را به مقام خالفت خود
برساند و انسان را در زمین ،جانشین خود گرداند 0پس الزم است انسان را طوری آفریده
باشد و یا بیآفریند که در خلقت و فطرت خود عزتطلب و ریاستجو باشد .بنابراین
برتریجوئی و کسب جاه و مقام ،عملی براساس خلقت و فطرت است به طوری که انسان
اگر تارک مقام و ریاست باشد و به دنبال کسب عزت و مقام نرود خود را به خفگی و
خفقان انداخته و یکی از نهادهای اساسی سازمان خلقت خود را سرکوب کرده است.
براساس همین خلقت خداوند متعال به انسانها وعده مقام و ریاست داده و زمینههای
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پرورش عزتخواهی و ریاستجوئی را در زندگی او فراهم نموده است؛ در کتاب خود و
با زبان دعاها که در واقع تفسیری از اسرار خلقت و فطرت انسان است ،انسان را
راهنمائی فرموده که از چه راهی برود و چگونه کار کند تا به مقام و ریاست برسد .آنجا
که از خلقت آدم در بهشت سخن میگوید میفرماید من پس از آن که آدم را آفریدم و
او را در یک زندگی بهشتی قرار دادم به تمامی فرشتگان دستور دادم که آدم را سجده
کنند؛ به جن و شیاطین هم دستور دادم که آدم را سجده کنند و آنها سرپیچی کردند؛
و در آینده به انسان وعده میدهد که خواهد توانست بر تمامی فرشتگان و جن و ابلیس
حکومت کند و بر آنها مسلط شود .در داستان سلطنت و حشمت سلیمان بن داود آمده

است کهَ « :و ََسرَن َ ُهل

ا دجل ِّن »0ما طایفه جن و شیاطین و ابلیسها را مسخر سلیمان

گردانیدیم .تمامی دیوان و جنیان در اطاعت او قرار گرفتند و هرکس از اطاعت او
ني ِف ا ََلصفاد»
سرپیچی میکرد به بند و زندان کشیده میشدَ « :و أ َخر َين ُمقَ ِّر َ
بنابراین مقام و منصب یکی از نعمتهای بزرگ خداوند متعال است .مقام و منصب به
معنای این است که همه کس و همه چیز فرمانبر انسان باشد و حکم او بر همه کس و
همه چیز ساری و جاری گردد .بدیهی است که یکچنین مقامی ،که همه کس و همه
چیز خدمتگزار شما و در استخدام شما باشد ،آنچه بخواهی برای تو فراهم کنند و
آنچه بطلبی و تقاضا کنی برای تو آماده نمایند نعمت بزرگی است که تمامی نعمتهای
دیگر در شعاع آن نصیب انسان میشود؛ و به عکس ،یکی از مصیبتهای بزرگ این است
که انسان محکوم به حکم انسان دیگر و یا فرمانبر فرمانروائی نظیر و نمونۀ خود باشد.
تمامی انسانها از فرمانبری فرار میکنند و به فرماندهی و فرمانروائی گرایش دارند.
پس مطالبۀ ریاست و برتری ،گناه نیست بلکه یک مطالبۀ مشروع است و یک حرکت بر
اساس خلقت و فطرت و تقاضائی بهجا و مناسب از خداوند متعال.
 0آیاتی از سوره های صاد ،نمل و سبا ،راجع به قدرت آن حضرت بر جن و شیاطین و طبیعت است.

بیض رسایی ،راه رسیحن به قحرت و سلطنت مطلوب
دین اسالم در تعلیمات و پرورشهای خود هرگز مزاحم ریاستخواهی و ریاستجوئی
انسان نیست بلکه همه جا او را تشویق و ترغیب میکند که خود را هر چه بهتر و زودتر
به مقام و مرتبهای برساند؛ خود را در اوج عزت قرار داده و از حضیض ذلت برهاند؛
فرمانده و فرمانروا باشد نه فرمانبر و مطیع .به همین مناسبت این همه راهنمائیها و
تعلیمات برای انسان به وجود آورده تا او از مسیر همین تعلیمات و راهنمائیها بتواند به
یکی از نیازهای مهم وجودی خود یعنی مقام و منصب برسد و از این نعمت بزرگ خدا
یعنی سلطنت و پادشاهی و فرمانروائی استفاده کند.
اسالم انسان را از نظر خلقت و فطرت در وضعی قرار داده که بایستی از آنچه لذتبخش
است استفاده کند و بر آنچه مضر است حاکمیت پیدا کند؛ حاکمیت بر عواملی که
ضدّحیات و زندگی او بوده و با او در تضاد و تناقض میباشند و تسلط بر آنچه نافع به
حال او میباشد و با خلقت و فطرت او مسالمت و مالیمت دارد .اسالم پیدایش مقام و
منصب و رسیدن به سلطنت و پادشاهی را از مسیر فیضدهی و فیضرسانی مشروع
دانسته و سرمایه منصب و سلطنت را فیضرسانی و خدمات حیاتبخش به ماسوای خود
میداند .از این جهت ابتدا این انسان فقیر را به منابع فیض و قدرت مربوط میکند .پس
از آن که او را به منابع فیض و قدرت ،مربوط ساخت و به علم و حکمتِ عالی و متعالی
مجهز نمود ،اجازه فیضرسانی به ماسوای خود را به انسان میدهد و او را به این کیفیت
مبداء رحمت و مرجع تمامی حاجتمندان و نیازمندان قرار میدهد .با این حساب
میگوییم مقام و منصب در اسالم از طریق خدمت و فیضرسانی به نیازمندان دایر شده
است.
این همه خداوند در کتاب آسمانی خود به انسانها دستور خدمات اجتماعی و انفاق
میدهد به کیفیتی که انسان مأموریت دارد از حواس پنجگانه خود مثل بینائی و شنوائی،

و از علم و دانش خود و نیت و اراده و عواطف و محبت خود ،به دیگران بهره برساند و به
آنها خدمت کند؛ انسان را تشویق کردهاند که درباره مردم نیت خیر داشته باشد؛ همه
وقت و همه جا به فکر این باشد که بهرهای به دیگران برساند و بندگان خدا را بپروراند.
این کلیّتِ انفاق ،به عناوین خمس و زکوة و نذر و نذورات و باالتر از اینها ،فداکاری برای
بقاء و موجودیت انسانها جلوه کرده است که اگر انسان ثروت دارد از ثروت خود به
دیگران بهرهای برساند و همچنین اگر قدرت دارد و یا در نزد قدرتمندان محبوبیت دارد
میتواند از این قدرت و محبوبیت به دیگران بهره ای برساند .تمامی این دستورات در
خدمت به مردم و بهره رسانی برای جلب محبت ،و جلب محبت برای رسیدن به مقام و
ریاست میباشد .امام چهارم

علیه السّالم

در این فراز از مکارم االخالق ،از خدا خواهش

میکند که محبوبیت او را در میان مردم زیاد گرداند ،درجه و مقام او را باال ببرد؛ و
میدانیم که این محبوبیت اساس منصب و ریاست است .از این جهت بهدنباله خواهش
منصب ،آفت درجه و مقام را یادآوری نموده و از خدای خود تقاضا میکند که مقام و
منصبِ او را از این آفت محفوظ دارد .میگوید :پروردگارا به هر میزان که مقام و مرتبه
مرا میان مردم باال میبری مرا پیش خودم فرود آور تا به هر میزانی که مردم مرتبه مرا
باال میبینند ،من خودم را نازل ببینم ،و به هر میزان که پیش مردم عزت پیدا میکنم
پیش خود ذلت پیدا کنم.
این جمله در ارتباط با جمله اول ،برای این است که مقام و مرتبۀ خود را از آفتهائی که
ممکن است آن را نابود کند محفوظ بدارد زیرا برتر بودن ،غیر از برتریجوئی و
برتریخواهی میباشد و همینطور عزیر بودن ،غیر از تظاهر به عزت و منصب است.
برتری جوئی و تظاهر به عزت ،آفت عزت و ریاست واقعی میباشد و در واقع ،این صفت
ضدّ تواضع است .تواضع که از کلمه (وُضِع) گرفته شده ،از باب تفاعل استعمال شده است
به معنای این است که با هر کس روبرو شدی خود را در وضع و موقعیت او قرار دهی و
چنان با او برخورد نمائی که بین تو و او یک برتری و بهتری احساس نشود .فقیر ،چنان

احساس کند که با فقیری همنشین شده و غنی ،چنان فکر کند که با ثروتمندی مانند
خود روبرو شده است .در برخورد با جاهل و عوامالنّاس چنان وضعی پیدا کنی که مانند
او جاهل و عوام هستی؛ دانش خود را بهرخ او نکشی تا او تو را از خودش باالتر ببیند و
در برابر این باالتری ،سرکوب گردد .چون این برتریجوئی و عزتفروشی ،در واقع از نوع
تحمیل عزت و ریاست بهدیگران شناخته شده ،باری سنگین به دوش دیگران است و
آفت عزت و ریاست طبیعی و حقیقی به حساب میآید .امام چهارم

علیه السّالم

میخواهد

در ارتباط با مردم چنان باشد که عزیر باشد و در خود احساس عزت نکند؛ و همچنین
باالتر باشد و از احساس این باالتری بر کنار ماند؛ عالمترینِ تمامی انسانها باشد ولیکن
خود را عالمتر نداند که بهعنوان یک عالمتر ،تحمیل بر جاهل گردد؛ و بههمین کیفیت،
از خدا تقاضا میکند که از یک چنین احساسات محفوظ مانده بلکه در فکر و عقیده
خود ،ضدّ آن احساسات باشد .در عین حال که عالم است ،خود را جاهل بداند و در عین
حال که غنی است ،خود را فقیر بشناسد و در حالی که توانا است خود را ناتوان بداند.
این احساس تواضع و ادراک موجودیت واقعی خود در برابر خدا ،باعث میشود که انسان
دائم در طلب و جستجوی علم و منصب و ثروت و قدرت باشد و هر روز به مرتبه ای و
مقامی بهتر و باالتر نائل گردد .انسان اگر خود را غنی و مستغنی بداند با این عقیده
متوقف میگردد و به دنبال مال و ثروت بیشتر نمیرود .یا اگر خود را عالم و دانشمند
بداند با این عقیده خود را متوقف ،و به دنبال دانش بیشتر نمیرود .یکچنین اعتقادات،
یعنی احساس غنای وجودی از علم و قدرت در واقع سد راه تکامل است و مانند سلسله
جبال مرتفعی است که جلوی مسافر را میگیرد و او را از رفتن باز میدارد .حقیقت این
است که انسان در همه جا و در تمامی حاالت و ادراکات و موجودیتها مانند مسافر به
سوی بینهایت است؛ یعنی دانشجو دانشهائی را که در خود اندوخته و ذخیره کرده
است ،در قیاس به دانش بینهایت قرار میدهد؛ و همچنین ثروتمند و قدرتمند به هر
مقامی از ثروت و قدرت که رسیده است آن ثروت و قدرتِ موجود در مقایسه با ثروت و

قدرت نامتناهی ،صفر در برابر بینهایت است .پس انسان همه جا و همه وقت به سوی
بینهایت در حرکت میباشد و یکچنین انسانی به هر جا و هر مقامی برسد باز هم در
برابر بینهایت ،صفر است .بنابراین اعتقاد به این که من به بزرگترین رقمِ عزت و قدرت
رسیدهام و اعتقاد به غنای وجودی از عزت و قدرت ،یک اعتقاد خالف حقیقت و واقعیت
است؛ انسان را در خط حرکت متوقف میکند و این توقف و رکود منشاء فساد و تباهی
انسان میگردد .از این رو امام چهارم (ع) وحشت دارد که خود را چنان از علم و مقام بی
نیاز ببیند که متوقف گردد و از حرکت به سوی بینهایت باز ماند .میگوید پروردگارا مرا
از یکچنین احساس و ادراکی که خود را عزیز و غنی بدانم حفظ کن .در خود بینی
چنان باشم که همه وقت و همه جا خود را صفر مطلق بدانم چنان که از ابتدای خلقت
صفر بودهام.
این دو جمله در فراز سوم ،هرکدام دیگری را تأئید و تأکید میکند .در جمله اول عرضه
میدارد :پروردگارا اگر با لطف و کرم خود مرا برای مردم منشاء خیر و برکت قرار دادی و
درجۀ مرا باال بردی به همان میزان مرا پیش خودم تنزل بده و پائین بیاور تا مبادا با
غرور و تکبر ،مقام و درجه خود را ضایع گردانم؛ و در جمله دوم عرضه میدارد :هر وقت
ظاهراً در ارتباط با مردم برای من عزت و عظمت به وجود آوردی ،به همان میزان در
باطن ،پیش خودم و در فکر خودم ،نسبت به خودم ذلت پیدا کنم که مبادا با احساس
عزت دچار غرور شوم و این غرور آتشی باشد که خرمن هستی من را بسوزاند.
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راه رسیحن به هحایت کامل در علم و عمل
در فراز چهارم ،بعهد از ذکهر صهلوات عرضهه مهیدارد :پروردگهارا مهرا از دیهن و ههدایت
شایستهای بهرهمند کن که آخرین و کاملترین خطِ هدایت باشد و آن را به چیزی بهدل
نکنم .در راه حقی قرار گیرم که از آن منحرف نشوم و از یهک نیهت و یقهین عاقالنهه ای
بهره مند شوم که هرگز شک و شبهه در آن پیدا نکنم .چنان عمری و روزگاری بهه مهن
مرحمت کن که تمام عمر من در خط هدایت تو صرف گردد و اگر در وضعی قرار گرفتم
که ممکن است عمر من چراگاهی برای شیطان و شیاطین گهردد و اسهباب بهازی آنهها
شوم ،پیش از آن که مشمول غضب تو گردم و در معرض انتقام تو قرار گیهرم جهان مهرا
بگیر و به زندگیم خاتمه بده .خدایا خصلت بدی در وجود من باقی نگذاری جز ایهن کهه
اصالح کنی و یا عیبی که با آن مالمت شوم جز این که نیکو گردانی و کرامت ناقصی در
من باقی نگذاری جز این که تکمیل گردانی.
در این قسمت از خواهشهای خود از ابتدا تا انتها دو چیز از خداونهد متعهال درخواسهت
می کند .اوّل ،آشنائی و یقین کامل به خطی و راهی که دارد؛ صد در صد حقانیهت آن را

ببیند و بداند و از شک شبهه بر کنار باشد .دوّم این که در آن خط روشن و راه راست به
سوی مقاصد عالیه درحرکت باشد و چنان زندگی کند که مطلوب خهدا باشهد .مجموعهۀ
خواهشهای حضرت در این فراز در علم و عملِ صالح متمرکز میشود .علهم و عمهل در
واقع برای ترقی و تکامل ،مانند دو بال برای مرغ است که با داشتن دو بال مهیتوانهد بهه
سوی فضا پرواز کند و اگر یک بال بیشتر نداشته باشد و یا اصالً بال و پری نداشته باشهد
پرواز او مشکل و ممتنع میگردد .علم و عمل مسئله ای اسهت کهه همنهام و همگهام در
مکتب خدا مطرح شده است .انسانها ابتدا به علم و دانش تشویق شده و به دنباله علم و
دانش ،عمل به آن علم و دانشی که به دسهت آوردهانهد .در واقهع علهم نقهش راهیهابی و
راهبینی را ایفا میکند و عمل نقش حرکهت در راه بهه سهوی آن شههر را .مسهافری کهه
خواسته باشد به شهری برود ،در اولین مرتبه ،بایسهتی راه بههسهوی آن شههر را بدانهد و
ببیند و اطمینان کامل به دست آورد که راهی که میبیند راه به سوی مقصد است و بهه
دنبالۀ راهیابی ،بایستی حرکت کند تا به مقصد برسد .علم و دانش راه به سوی مقصهد را
نشان میدهد و عمل به آن علوم ،حرکت به سوی مقصد را ایفا میکند .اگر کسی به علم
خود عمل نکند مانند مسافری می ماند که وسط راه نشسته و متوقف شهده اسهت و اگهر
برخالف اقتضای علم عمل کند مانند مسهافری مهیمانهد کهه از راه منحهرف شهده و بهه
بیراهه افتاده است.
در احادیث و اخبار در تعریف علم و عمل روایات بسیاری وارد شهده و پهیش از روایهات،
آیات قرآن انسانها را به علم و عمل تشویق میکند .آیه ای که پیهدایش علهم را نتیجهۀ

َدوا
عمل میداند ،آیۀ مشهور سورۀ عنکبوت میباشد که خداوند میفرمایدَ « :و اذل َين جاه ُ
هللا لَ َم َع امل ُ د
حس ني .»0یعنی هر کس در راه ما و به سهوی مها در
فينا لََنَ ديَنُم ُس ُبلَنا َو دان َ
حرکت باشد و جهاد کند ما نیز در اثر این تالش و جهاد او را به راههای خیر و برکهت و
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سعادت راهنمائی می کنیم .خدا همه جا با نیکوکاران است .روایت هم در تفسهیر همهین

آیه میفرماید « :دمن َ دَع َل بدام عَ د ََّل َاعطا ُه هللا دع ََّل ما

لَم ي َ َ
عـَّل .»0یعنی کسی که به معلومهات

اولیۀ خود عمل کند دنبالۀ این عمل ،خداوند او را به علوم تازه و جدید میرساند .این آیه
و روایت که هردو مبیّن یکدیگر هستند علم و عمل را مالزم یکدیگر دانسته و هرکدام را
نتیجۀ دیگری میداند .در تفسیر همین جمالت و آیه و حدیث دو بحث علمی و اساسهی
به وجود میآید که شاید دنبالۀ آن ،حقیقتِ علم و عمل روشن میگردد.
بحث اوّل دربارۀ این که ،کدام یک از این دو (علم و عمل) بر یکدیگر مقدم هستند؟ آیها
اوّل علم پیدا میشود و به دنبالۀ آن عمل به علم و یا اوّل عمل صالح و بهه دنبالهۀ عمهل
صالح علم ظاهر میگردد؟ اگر درست در آیه و روایت دقت کنیم ،آیۀ قرآن پیدایش علهم
را نتیجۀ عمل و فرع بر آن میداند و عمل را بر علم مقدم میدارد زیرا میفرماید :کسهی
که در راه ما جهاد میکند به راههای ما هدایت میشود .هدایت به معنهای علهم اسهت و
جهاد به معنای عمل .پس این آیۀ شریفه پیدایش علم را نتیجهۀ عمهل مهیدانهد؛ و امّها
ـَّل ،...کسی کهه بهر
حدیث ،عمل را به دنبال علم ذکر میکند و میفرمایدَ « :من َ دَع َل بدام عَ د َ
آنچه میداند عمل میکند ،»...پس آنچه میداند علم است که عمل بهدنبالهۀ آن ذکهر
شده است.
حقیقت این است که عمل بدون علم ،شاید محال و یا الاقل بی فایده باشد زیرا چنانکهه
گفته شد علم به معنای راهیابی و راهبینی میباشد و عمل به معنهای حرکهت در آن راه.
قهراً در مقدمۀ حرکت ،راهیابی و راه شناسی واجب است .یک چنان وجوبی که اگر راه را
نیابیم و نبینیم نمی توانیم حرکت کنیم و حرکت اگر ههم واقهع شهود منشهاء ضهاللت و

 0بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،4صَ :410 :أبُو َع ْب دد د
اَّلل ع َم ْن َ دَع َل دب َما عَ د ََّل ُك دف َي َما ل َ ْم
ي َ ْع ََّل
اَّلل دع ْ ََّل َما ل َ ْم ي َ ْع ََّل
الخرائج و الجرائح ،ج ،9ص :0101 :قَا َل َم ْن َ دَع َل دب َما عَ د ََّل َورث َ ُه ُ

گمراهی میباشد .شاید آیۀ شریفه هم در نهاد خود تقدمِ علم را بر عمل الزم میداند که
می فرماید :کسی که در راه ما جهاد کند ،...جهاد در راه خهدا نتیجهۀ علهم اسهت؛ یعنهی
شخص مجاهد اوّل بایستی میدان جهاد و کوشش خود را درک کند ،ببیند و بداند که در
کجا و در چه راهی جهاد میکند .جهاد در این آیۀ شریفه مقید شده به ایهن کهه در راه
خدا باشد و کشف این قید به معنای علم است .یعنی خداوند بر مجاهد واجب میکند که
اوّل میدان جهاد را پیدا کند ،که آن جهاد در راه خدا باشد و بهه دنبالهۀ آن جههاد کنهد.
پس هم آیه و هم حدیث و هم دالئل عقلی ایجاب میکند که همه جا علم مقدم بر عمل
باشد و علم منشاء حیات عمل میباشد؛ اوّل بدانم بعد بتوانم ،تا ندانم نمیتوانم .میتوانیم
بگوئیم که هر توانائی ،دانا است زیرا به دلیل این که دانسته است توانسته اسهت .دانهائی
رمز توانائی می باشد .گرچه در ابتدای امر ،تقدم علم بر عمل یک ضهرورت اسهت ولهیکن
پس از حرکت کردن به سوی تکامل ،علم و عمل آنچنان مالزم یکدیگر میشهوند کهه از
هر علمی ،عملی و از هر عملی ،علمی حاصل میشود .درست مانند حرکهت در راه؛ دیهد
شما به میزان حرکت شما میباشد؛ در ابتدای حرکهت شهاید یکهی دو کیلهومتر از راه را
بیشتر نمی بینید؛ دیدن بقیه راه و در انتها ،دیدن مقصد توقف بر حرکهت دارد .ههر چهه
بیشتر بروی بیشتر میبینی و هرچه کمتر بروی کمتر میبینی و اگر متوقف شوی بینائی
تو هم متوقف میشود زیرا جلوتر نرفته ای که بهتر و بیشتر ببینی .بنهابراین مهیتهوانیم
بگوئیم که علم و عمل نتیجۀ یکدیگر و مالزم یکدیگرنهد .از ههر عملهی ،علمهی و از ههر
علمی ،عملی پیدا میشود و هر دو با هم انسان را تکامل میدهند.
نکتۀ لطیفی که در این فراز از بیانات امام علیه السالم به چشم میخورد ،بعد از مسئله تقدم
علم بر عمل ،آگاهی به صحت علم و دانشی است که راهنمای عمل میگردد و به دنبالهۀ
آن ،عمل صالح انجام میگیرد .در مقدمۀ این نکتۀ لطیف الزم است بهدانیم کهه علهم بهر
انسان حاکمیت دارد و انسانها اجبار پیدا می کنند که حرکت خهود را در مسهیر دانهش
خود تنظیم کنند .حکما در تعریف حاکمیت علم میگوینهد« :حجیّهت علهم ،ذاتهی علهم

است» یعنی علم بر عالِم حاکم است و عالم نمیتواند خود را از دایرۀ حاکمیهت علهم آزاد
نماید.
دلیل این که اکثریت انسانها معصیت خدا مهیکننهد و ایهن اکثریهت در خهالف جههت
هدایت خدا فعالیت دارند ،همهین حاکمیهت علهم اسهت .خداونهد ابتهدا آدم ابوالبشهر را
آزمایش کرد .به او فرمود این بهشت مال تو است ،آزاد هستی ههر جها بهروی و ههر جها
بخوری ولیکن به این درخت نزدیک نشوی .آدم حقیقتاً ندانست که آن درخت چیست و
چرا خدا او را نهی کرده است .در این جا شیطان آدم را تبلیغ کرد و تعلهیم داد و گفهت
که خدا تو را از این درخت نهی نفرموده ،بلکه فرشتهها بودند که با تو حسهودی کردنهد.
اگر از میوۀ این درخت بچینی سند ابدیت تو امضاء میشود .دنبالۀ ایهن تبلیهغ و تعلهیم
قسم خورد که من تو را دوست دارم و نصیحت میکنم .آدم از این تبلیغ و وسوسه علهم
پیدا کرد که سعادت او در استفاده از آن شجره است .میبینیم علم بر آدم حاکمیت پیدا
کرد و از اطاعت خدا منصرف و منحرف شد .این مسئله را پدران و مادران هم میتواننهد
در کودکان خود آزمایش کنند .پدر و مادر سعادت بچهه را در درس و دانهش مهیداننهد
ولیکن کودک سعادت خود را در بازی یا کارهای مطابقِ فکر خود .در این جا مهیبینهیم
که علم بر کودک حاکمیت دارد ،نه پدر و مادر .پدر و مادر مجبور مهیشهوند بها کهودک
خود هماهنگی کنند و همین قاعده بین انسهان و خهدا کلیّهت دارد .خهدا و اولیهاء خهدا
دستوراتی به انسان دادهاند و انسان هم در اطراف زنهدگی معلومهاتی پیهدا کهرده اسهت.
مشاهده میکنیم که معلومات انسانها بهر آنهها حاکمیهت دارد و آنهها را بهه انحهراف
میکشاند؛ انحراف انسان ها مولود علمِ خالف حقیقت است نه جهل مطلق .جههل مطلهق
انسان را در وضع جمادات و نباتات قرار میدهد و او را متوقف میسازد ولیکن انسهانهها
چنین میفهمند که سعادت آنها در اعمال و حرکاتی است کهه فهمیهده و دانسهتهانهد،
هرچند خالف حکم خدا باشد .علم خالف حقیقت انسان را به گمراهی میکشاند و انسان
پس از این که به اشتباه خود واقف شد دو مرتبه به خط دیگری برمیگهردد و شهاید در

طول زندگی هزاران مرتبه با اشتباه خود روبرو میشود تا عاقبتۀ ،حرکت خود را درخهط
اطاعتِ خدا تنظیم کند .بر اساس همین حاکمیت علهم ،امهام چههارم علیهه السهالم هشهدار
میدهد و از خدا تقاضا میکند که در ابتدای حرکت ،یک چنان معلوماتی پیدا کنهد کهه
خالف واقع و خالف حقیقت نباشد .عرضه می دارد :پروردگارا چنان هدایتی عنایهت کهن
که توأم با ضاللت نباشد.
این مسئله یک واقعیت است .انسانها الزم است خود را در افکار و معلوماتی کهه در سهر
دارند و یا به دست آوردهاند متهم کنند؛ صد در صدِ آنچه را دانستهانهد مطهابق واقهع و
حقیقت ندانند و بایستی معلومات خود را با مقیاسات مخصهوصِ علهم شناسهی آزمهایش
کنند .پس از آن که صد در صد به صحت علم و یقین خود آگاهی پیدا کردنهد ،بهه علهم
خود عمل کنند و به راهی بروند که علم و دانش ،آنها را راهنمائی میکنهد .آگهاهی بهه
صحت علم و دانش در این جا درست مانند آگاهی و آشنائی به صحت و استقامت ،راهی
است که درمسافرت انتخاب میکنند .مسافر پیش از هرچیز بایستی یقین کند کهه ایهن
راه به مقصد ارتباط و اتصال دارد و حتماً در انتهای این راه ،شهر مقصد خواهد بود؛ و نیز
تا آنجا که ممکن است به استقامت راه یقهین پیهدا کنهد ،زیهرا هرچهه راه مسهتقیمتهر و
راستتر باشد زودتر و کم زحمتتر او را به مقصد میرساند و هرچه کج و معوج و پر پیچ
و خمتر ،رنج او را زیادتر کرده ،دیرتر او را به مقصد میرساند .راهِ تکامل همین طور است
که صد در صد سالکِ راه خدا بایستی بر صحت و استقامت راه و ارتباط مسهتقیم آن بها
مقصد ،یقین پیدا کند و بعد از آن ،حرکت خود را شروع کند.
این جا مقیاس و میزان در شناسائیِ راه سلوک و ارتباط آن با مقصهد ،همهین راه اولیهاء
خدا و حجتهای برجسته او میباشد .این همه دسهتورات اکیهد در ایهن کهه در اطاعهت
پیغمبران باشید ،از آنها دستور بگیرید و به راهنمائی آنها احتهرام بگذاریهد ،همهۀ ایهن
توصیهها و موعظهها برای این است که انسان به صحت علم خود و عمل به آن یقین پیدا
کند ،مبادا عمری را در گمراهی بگذراند و در انتهای عمر ،هنگام مرگ مشاهده کند کهه

اشتباهاً به جای بهشت راه جهنم و به جای سعادت ،راه شقاوت را اختیار کرده است .چه
خوب آن شاعر میگوید:

بی پیر مرو تو در ظالمات

هر چند سکندر جهانی

در شعر خود افسانۀ خضر و ذوالقرنین را مطرح میکند که هر دو بهه سهوی چشهمۀ آب
حیات در ظلماتِ مطلق حرکت کردند .خضر از روحانیت و ایمهان خهود اسهتفاده کهرد و
ذوالقرنین از قدرت و دانش خود؛ خضر آن چشمۀ آب حیات را پیدا کرد ،از آن آشامید و
حیات ابدی به دست آورد ولیکن ذوالقرنین در تاریکیها به هالکت رسید .هر انسهانی در
ارتباط با آن چشمۀ آب حیات ،اگر از قدرت خود استفاده کند ،به جای ذوالقرنین است و
اگر از علم و ایمان خود استفاده کند ،بجای خضر پیغمبر است؛ لذا امام چهارم (ع) در این
فراز از دعای خود ،انسان را متوجه می کند که در اولین قدم ،علم و یقهین خهود و نیهت
خود را با موازین الهی بسنجد و به صحت آن یقین کند.

بریامۀ ت املی ایسان
در قسمتی دیگر از این فراز عرضه میدارد :پروردگارا هرآنگاه که عیبی در مهن دیهدی و
نقصی در فکر و عمل من مشاهده نمودی مرا به حال خود مگذار؛ آن را اصالح کن و اگر
نقصی در فکر و عمل من هست که بر اساس آن در آیندۀ زمان محکومیت یا محرومیهت
پیدا می کنم ،آن صفتِ بد مرا نیکو گردان و اگر صفت نیک و فضهیلتی در مهن مشهاهده
میکنی که گر چه فضیلت و کرامت است ولیکن ناقص میباشد ،از تو خواهش مهیکهنم
که آن را تکمیل نمایی.
امام چهارم در این جمالت همان برنامۀ تکاملی اسالم را مطرح میکند .اسالم یک خهط
تکاملی است که حرکات تکاملی انسان را از نقطۀ آغاز تا بینهایت ترسیم مینمایهد .ههر

صفتی از صفات نیکِ انسان ممکن است در جهت افراط و یا تفریط قرار گیرد که این هر
دو جهت مآیۀ نقصان آن صفت نیک میگردد .میتوانیم بگوئیم که هر صهفتی از صهفات
نیک انسان ،با سه نقص روبرو میشود و کمال آن توقف دارد بر این که از مرز این نقائص
به سوی کمال بگذرد .ممکن است در این جا صفت احسان و یا صفت شجاعت و تقهوا را
مقیاس قرار دهیم و به عنوان نمونه ،جهات نقص و کمال آن را بررسی نمائیم .مثالً تقهوا
آن حالتی را می گویند که انسان در اقدامات بدون اجازه و تنظیم از طرف موال ،بههخهود
فرمان ایست بدهد و حرکت بدون اجازه را ممنوع کند .جهان آفرینش مانند یک مؤسسه
بسیار منظّم و مرتّبی است که همین نظام و ترتیبِ عجیب ،به انسهانی کهه از در ورودی
وارد این مؤسسه میشود فرمان ایست و توقف میدههد .یهک تهازهوارد کهه داخهل یهک
مؤسسۀ منظم با تشکیالت و تأسیسات وسیع و عجیب میشود ،دچار حیرت میگردد که
کجا برود و چه کاری انجام دهد .بهترین عملی که موجبات امنیت و حفاظت تازه وارد را
تأمین می کند همین است که خود را متوقف نموده و حرکات خود را ضمن کسب اجازه
از مدیر و رئیسِ آن مؤسسه آغاز کند .آن مؤسسه عجیب و عظیم با دستگاه های عظهیم
و پیچیده و غیرقابل درک ،همین جهان آفرینش اسهت .وجهود انسهان و عهالم آفهرینش
آنچنان لطیف و عظیم است که در داخهل کوچهکتهرین حجمهی از ظهروف آن ههزاران
دستگاه عظیم و پیچیده براساس قواعدِ غیر قابل درک ،نهفته شده است که کوچکترین
حرکتی با هزاران اشتباه و سقوط روبرو میشود .این تازهوارد بهه ایهن دسهتگاه عظهیم و
پیچیده ،انسان است که در ابتدای ورود آنجا که به حد بلوغ میرسد نمیتواند درک کند
که چگونه حرکات خود را با یکچنین نظام عجیب و عظیم هماهنگ کند .قهراً بهتهرین
راه برای او این است که به خود فرمان ایست بدهد و حرکات خهود را در شهعاع ههدایت
مدیر و مسئول مؤسسه آغاز کند .این فرمان ایست را (تقوی) مینامند؛ و ایهن فرمهان در
عین حال که انسان را متوقف میکند ،بهتهرین رمهز پیهروزی و سهعادت را بهه دسهت او
می دهد زیرا با همین توقف و فرمان ایست ،خود را به صاحب مؤسسه ،شخصی مهنظم و

مؤدب معرفی میکند .ادب او باعث میگردد که نزد صاحب آن مؤسسه محبوبیهت پیهدا
کند که همان محبوبیت رمز موفقیت است .خداوند متعال همه جا انسانها را بهه تقهوی
سفارش میکند و میشود گفت که تقوا پیش از اقدام به هر نهوع عبهادت و حرکتهی بهر
انسان واجب می شود و در حرکات دینی و تکاملی اصالت دارد .ههرکس پهیش از تقهوا و
پیش از کسب اجازه ،حرکات دینی خود را آغاز کند گرچه آن حرکات از نوع عبادت و یا
اعمال و افعال نیک باشد باز هم محکوم است .زیرا در انجام این اعمهال نیهک بهه کسهی
میماند که بدون اجازۀ شما وارد خانه و زندگی شهما مهیشهود و کارههای نیکهی ماننهد
جاروب زدن خانه و یا تعمیرات و نقاشی منزل شما را شروع میکنهد .گرچهه او کارههای
نیکی انجام داده است ولیکن چون بدون اجازه و از بی راهه وارد شهده و ماننهد صهاحب
خانه کار کرده است محکوم است.
ما همین صفت تقوا را که بهترین صفت از صفات مومنین بوده و نقش کلیهدی در تمهام
حرکات دینی و تکاملی دارد میتوانیم با سه عامل نقص و عیب مشاهده کنهیم و بهدانیم
که کمالِ آن ،توقف بر این دارد که از مرز این سه عیب بگذرد .اوّل ،جههت تفهریط و یها
تقصیر در ورود به دانشگاه (که ما آفرینش را ماننهد یهک دانشهگاه بهرای تکمیهل انسهان
میشناسیم).
تقصیر و تفریط در تقوا این است که انسان از ورود به مکتب خودداری کند و خهود را بها
حرکات ناروا و ناهنجاری در بیرون از این مؤسسه مشغول نماید .بهدیهی اسهت کهه ایهن
جهت ،ضدّ تکامل بوده انسان را در محکومیت و محرومیت قرار میدهد.
دوم ،جهت افراط به معنای زیهادهروی و حرکهات خهارج از حسهاب و هندسهه ،هرچنهد
حرکات نیک از نوع احسان و عبادت باشد؛ که انسان بعد از ورود به دانشگاه ،خهودرأی و
خودمختار بدون رهبر و پیشهوا کارههای نیکهی از نهوع خوانهدن و ورق زدن کتهابهها و
کارهای دیگر را شروع کند که این افراط کاران در تقوا عُبّاد و زهّادی هستند که به رأی

و فکر خود بدون رهبر و استاد حرکات دینی و تکاملی خهود را شهروع کهردهانهد ،ماننهد
راهبها و راهبه های تارکالدنیا و انسانهائی که تمام عمر خود را به عبادتها و ریاضاتِ
روحی میگذرانند .اگر از آنها بپرسی چه کسی برای شما یک چنین برنامه های عبادت
و ریاضت تنظیم کرده است جواب درستی ندارند.
نوع سوّم این که تازه وارد حرکات تکاملی خود را در شعاع هدایت استاد و رهبر آغاز کند
ولیکن به محض رسیدن به یک مقام و منصبِ کوچک و جزئیِ علمهی و ایمهانی متوقهف
گردد ،مانند مسافری که از بیابان عدم و خالءِ مطلق به آبادی کوچک خوش آب و هوائی
برسد و در همان آبادی خود را متوقف گرداند و به حرکت خود ادامه ندهد تا به مقاصهد
عالیه برسد .بعضی انسانها که در خط تکامل دینی و در مکتهب انبیهاء قهرار مهیگیرنهد
مختصری خود را به عبادت و تقوا مجهّز می کنند و به مقام کوچکی از مقامات روحهی و
ایمانی می رسند که همان مقام کوچک را بهترین مقام و کاملترین آن میدانند ،متوقف
میشوند و از مقاصد عالیه باز میمانند .پیهدایش صهفت تقهوا در ایهن سهه جههت مآیهۀ
محرومیت و محکومیت میگردد .انسان سالک الی اهلل بایستی تقوا و حرکات دینی خهود
را از دایرۀ این سه جهت بگذراند و جهت چهارم را در نظر بگیرد.
جهت چهارم به این کیفیت است که وارد نظام طبیعت بشود ،از تنبلی و کسالت بپرهیزد
و بعد از ورود به نظام طبیعت که از آن تعبیر به بلوغ دینی و عقلی میکننهد خهود را در
اختیار مدیر و مؤسس نظام طبیعت قرار دهد و بر پایۀ خواست و خواهش مدیرِ مسئول و
یا رهبر خود حرکات خود را بدون توقف ادامه دهد ،تا روزی که از استاد و رهبهر واقعهی
یعنی خداوند متعال دانشنامۀ کمال خود را بگیرد.
در این جمالت امام چهارم از خداوند متعال خواهش میکند که نظهام حرکهات تکهاملی
بندۀ خود را خود بدست گیرد تا در این حرکات از آن جههاتِ سهه گانهۀ نقهص محفهوظ
مانده و در آخرین حدّ تکامل قرار گیرد .عرضه میدارد :پروردگارا ،خصائل و فضهائل مهن

بایستی چنان باشد که هیچگونه عیبی نداشته باشد و اگر دارد ،تو آن را اصهالح کنهی؛ و
صفات من بایستی چنان باشد که در هیچ علمی و در نظر کاملترین علماء مورد ایهراد و
سرزنش قرار نگیرد و هیچ فضیلت و صفت کریمانه ای را در من به طور ناقص رها ننمائی
مگر این که آن را تکمیل نمائی.
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مقابلۀ به ا سن و م سّنات سن ظن
در فراز پنجم ،مقابله با حسن در برابر صفات بد دیگران و محسنات حسن ظن به خهدا و
خلق ،دنبالۀ صلوات بر محمّد و آل محمّد عرضه می دارد :پروردگارا ،چنان باشهم کهه در
مقابله با دشمنیِ دشمنان به آنها محبت کنم و در برابر حسدِ حسودان به آنها مودت و
پیوستگی پیدا کنم و در برابر تهمتِ اهل صالح و تقوا به آنها وثوق و اطمینان پیدا کنم
و در برابر دشمنیِ نزدیکان و خویشان ،آنها را سرپرسهتی کهنم و در برابهر قطهعِ رحهمِ
خویشاوندان ،به آنها نیکی نمایم و در مقابلۀ بها واگهذاریِ خویشهاوندان ،آنهها را یهاری
نمایم و در برابر دوستیِ سازشکارانه نسبت به خود ،دوستی خود را خالص و اصالح کهنم
و در برابر کسانی که تظاهر به دوستی من دارند خوش معاشرت باشم و در برابر تلخهی و
ناگواریِ ناامنیِ ستم کاران ،در ذائقۀ آنها از خود شیرینی امنیت به آنها برسانم.

تمامی این جمالت از دعای مکارماالخالق در واقع ضد مقابلۀ به مثل در برابر رفتار سهوء
دشمنان و بیگانگان میباشد .انسانها در ارتباط با یکدیگر سه حالت پیدا مهیکننهد کهه
شاید وظیفه اولیه اسالمی انسان ،این باشد که در برابر این سه حالت مقابله بهمثل داشته
باشد .حاالت سه گانه انسانها ،در ارتبهاط بها یکهدیگر ،یکهی بهیتفهاوتی و عهدم قبهول
کوچکترین مسئولیت نسبت به یکدیگر است؛ مانند عابری که در راه حرکت مهیکنهد و
یک نفر از اهل کاروان را میبیند که زمین گیر شده و یا میان چاه و چالهه ای افتهاده ،از
آن رفیقِ هم کاروانی خود بی تفاوت میگذرد و او را در صحرا و بیابان و یا در مهلکه ای
که دارد رها می کند .حالت دوم ،برخورد خالف انتظار و خالف انسانیت ،که انسان توانا و
موفق در برخورد با انسانهای ضعیف و ناتوان از ضعف و ناتوانی آنها اسهتفاده نمهوده و
آنها را در راه منافع خود استخدام و استثمار نموده ،بر ضعف و ناتوانی آنها میافزاید و
به آنها لطمه می زند .حالت سوم ،انسهان توانها و موفهق از توانهائی و موفقیهت خهود در
برخورد با انسانهای ناتوان و ناموفق استفاده نموده و به آنها کمک مهیکنهد ،از آنچهه
دارد به آنها میبخشد؛ آنها را حرکت میدهد و به موفقیت خود میرساند.
دستورات اولیۀ قرآن و اسالم در برخورد با این سه طایفه ،مقابلۀ به مثل است .کسی کهه
به تو اعتنا نمی کند ،نسبت به تو بی تفاوت و هیچ مسئولیتی را دربارۀ تو قبول نمیکند،
تو هم نسبت به او بی تفاوت باش و چنان که تو را رها میکند تو ههم او را رهها کهن؛ و
کسی که به تو ستم میکند و میخواهد تو را در راهِ مقاصد خود استثمار نمایهد ،جلهوی
ظلم و ستم او ایستادگی کن و از ستمپذیری و یا انظالم ،خودداری نما و یا باالتر ،آنچنان
که به تو ضربه زده است ،ضربۀ خود را بهر او وارد کهن ،و در برابهر احسهان ،بهه احسهان
الاحسان ا َِّل الاحسـان ،»0پاداش
کنندگان احسان کن؛ چنان که فرمودهاند« :هل جزا ُء
د
نیکی به جز نیکی چیزی نیست .ولیکن امام چهارم علیه السالم در مراتب اخالقی خود و در
تکمیل حسن اخالق ،ازاین مقابلۀ به مثل فراتر و باالتر رفتهاند و از خدا خواهش میکنند
0
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به ایشان توفیقی بدهد تا در برابر بدرفتاری و یا بیتفاوتی دیگران حسن رفتهار داشهته و
مسئولیت انسانهای بی مسئولیت را قبول کند.
پس الزم است از نظر قضاوت عقلی ،این مطلب بررسی شود که آیا برای اصهالح افکهار و
پیدایش نظم و آرامش و یا ایجاد موجبات رشد و تربیت بشر الزم است که انسهانهها در
حسن رفتار و یا سوء رفتار نسبت به یکدیگر مقابلۀ به مثهل داشهته باشهند؟ بها دیگهران
چنان باشند و چنان رفتار کنند که دیگران با آنها بودهاند و رفتار کردهاند؟ و یا از مقابلۀ
به مثل قدری پائین تر بوده و کوتاه تر بیایند ،آن چنان که از آنها محبت و حسن رفتار
دیدهاند ،کمتر به آنها محبت کنند و حسن رفتار کمتری داشته باشهند؟ و یها ایهن کهه
بهتر است از مقابلۀ به مثل قدری باالتر و فراتر رفته ،بیشتر از میزانی که محبت و حسن
رفتار دیدهاند محبت کنند و حسن رفتار داشته باشند؟.
در این جا میشود گفت که حاالت چهار گانۀ بین انسانها درمقابلۀ با رفتار دیگران پیدا
میشود ،که دو حالت از این حاالت چهارگانه محکوم بوده و دو حالت دیگر مطلوب است.
حالت محکومِ اول ،مقابلۀ با ضدّ رفتار دیگران ،یعنی در برابر محبت آنها عداوت نماید و
در برابر حسن رفتار ،بدرفتاری و در برابر خدمت دیگران ،خیانت .به همین کیفیّت همهه
جا مقابلۀ حسن و سوء ،یا حسن رفتار و سوء رفتار به وجود آید.
حالت دوم ،مقابله به چند درجه پائین تر از مقابله به مثل؛ یعنی به آن کیفیّتی که به او
محبت شده و با او حسن رفتار داشتهاند ،کمتر محبت کند و حسن رفتار کمتری داشهته
باشد .این دو حالت مسلماً از نظر دین خدا و قضاوت اسالم ،محکهوم اسهت بهه خصهوص
حالت اول که خیانت در برابر خدمت و یا سوء رفتار در برابر حسن رفتار باشد.
و اما آن دو حالت مطلوب که در یکی از آیات قرآن مطرح شده و انسهان مأموریهت پیهدا
کرده است که در یکی از آن دو حالت باشد ،حالت مقابله به مثل در برابهر حسهن رفتهار

دیگران و یا مقابلۀ به احسن در برابر احسان و حسن رفتار دیگران است .خداوند در آیهۀ

هللا َكن
سن دمَنا َاو ُردِّوها دا ِّن َ
( )11سورۀ نساء میفرماید« :و اذا ُحيِّ ُيُت دب َتح ِّيه فَ َح ِّيوا َِبح د
عَيل ِّ
ُک ش ٍء َحسـيبا» یعنی دیگران وقتی دربارۀ شما و نسهبت بهه شهما اظههار حیهات
می کنند و شما را در برابر رفتار انسانی خود قرار میدهند شما از مقابله بهه مثهل کمهی
باالتر و فراتر روید و به صورتی بهتر و نیکوتر نسبت به او رفتار انسانی داشته باشهید؛ یها
الاقل مقابلۀ به مثل کرده ،مثل و مانند رفتار او را به او برگردانید.
در این جا حالت پنجمی پیدا می شود که از آن تعبیر به ایثار یا مقابلۀ به حُسن رفتار در
برابر سوء رفتار میباشد ،که موضوع مندرجات این قسمت از دعای صحیفه اسهت .یعنهی
گرچه او به من خیانت کرده ،بهتر این است که من به او خدمت نمایم؛ و یا گر چه او به
من بی اعتنائی نموده ،بهتر این است که من به او اعتناء کنم؛ و یا او نسبت به مهن سهوء
رفتار داشته ،من نسبت به او حسن رفتار داشته باشم .در بعضی احادیث آمده اسهت کهه

اعف َ ِّ
فرمودهاند « :دصل َمن قَ َط َع َك و ُ
َعن َظل َ َمك »0یعنی با کسانی که با تو قطهع رابطهه
می کنند رابطه داشته باش و از کسانی که به تو ستم کردهانهد در گهذر؛ و از ایهن قبیهل
آیات و روایات بسیار است که فرمودهاند :احسان کنید نسبت به کسانی که بهه شهما بهد
کردهاند.

ول د
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ربتار متقابل اولیای خحا یتائج تربیتی دارد
ولیکن الزم است که ابتدا موارد حسن رفتار در برابر سوء رفتار شهناخته شهود تها نتهایج
بدی به وجود نیاید زیرا تمامی این مقابلۀ بهمثلها و یا بهتر و بدترها جنبه های تربیتهی
دارد ،که خداوند ضمن این دستورات هریک از این افراد بشر را عامل تربیت برای دیگران
قرار داده است .یعنی از مقابلۀ به مثهل و یها بهاالتر ،رفتهار بهتهر و نیکهوتر؛ و یها خهوش
رفتاریها در برابر بد رفتاریها بایستی نتایج تربیتی حاصل گردد و طرف مقابهل از ایهن
حسن رفتارها در برابر سوء رفتارها حالت قهقرائی پیدا نکند که بدتر و بدتر شود .چنهان
بایستی محل و مورد احسان در برابر سوء رفتار مشخص گردد که طهرف مقابهل از سهوء
رفتار خود پشیمان شود و حسن رفتار در او اثر نیهک بگهذارد ،او را بهه خهط انسهانیت و
فضیلت درآورد و یا الاقل او را در سوء رفتار و حرکات قهقرائی متوقف گرداند .اگر طهرف
مقابل آنقدر بی حیا و جسور است که حسن رفتار شما و یا تواضع شما در برابهر تکبهر او
بیشتر منشاء جرأت و جسارت میگردد و او را در بدرفتاری جریتر و جسورتر مهیکنهد،
در این صورت الزم است که از احسان و خوش رفتهاری خهودداری کنیهد و از او فاصهله

بگیرید .چنان که در این رابطه امام علیه السالم فرموده است « :داتِّ دق

نت دالَيـه»0
حس َ
َش َمن َا َ

یعنی گاهی از شرّ کسانی که به آنها احسان کرده ای بپرهیز زیرا احسان تو در محهل و
موقع مناسب جا نگرفته ،بذری است که در جهای نامناسهب کاشهته شهده ،کهه یها سهبز
نمیشود و یا اگر سبز شود به عکس نتیجه میدهد ،یا نتیجۀ مرغوب ندارد .انسانهها در
برابر حسن رفتار و یا احسان دیگران مانند زمین هائی هستند که در برابر تخهمپاشهی و
ن متخصهص کهه بهذر و نههال نیهک
درختکاری قرار می گیرند .الزم اسهت زارع و دهقها ِ
میکارد و میپروراند زمینهای مرغوب و شایسته را انتخاب نموده و بذر و نهالِ خهود را
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ِ
َظ د ِِّن

بکارد تا مبادا رنج و زحمت او ضایع گردد و به عکس نتیجه بگیرد .به محض این کهه در
برابر انسانی قرار گرفتید که وظیفه دارید به او خدمت کرده و حسن رفتار داشته باشید و
یا به انسانی که به شما خیانت نموده ،تصمیم دارید خدمت کنید و حسهن نیهت داشهته
باشید ،بایستی ابتدا تفکراتی عمیق و مطالعاتی عالمانه و عاقالنه انجام دهید که آیا طرف
مقابل شما یک چنین لیاقتی دارد که خدمت و احسان شما را یک عمل انسهانی بدانهد و
تحت تأثیر قرار گیرد؟ عواطف او به طرف شما تحریک شود ،از مسهیر قهقرائهی در خهط
عداوت و دشمنی به سوی محبت و دوستی برگردد و یا الاقل متوقف شود؟ اگر او چنهان
بی لیاقت است که برای احسان شما ارزش انسانی قائل نمیشود و فکهر مهیکنهد کهه از
شما باالتر است و بر شما حق احسان دارد ،شما را موظف میداند که به او خدمت کنیهد
و چنین فکر می کند که اگر به او احسان نکنید حق او را اداء ننمهوده و وظیفهۀ خهود را
انجام ندادهاید! و باالتر از این ،آن چنان بی شعور و بی عاطفه است که براسهاس تکبّهر و
استکبار ،خود را خدای شما و یا موالی شما میداند و شما را بنده و بردۀ خود! مسلماً در
این مورد احسان شما ضایع میگردد و به عکس نتیجه میدههد .در ایهن جها الزم اسهت
نسبت به او مقابله به مثل داشته باشید .اگر به شما تکبّر فروخته ،شما نیز متکبّرانه بها او
رفتار نمائید و اگر به شما جسارت میکند و یا تصمیم به ظلم و خیانت دارد ،در برابهر او
ایستادگی نموده ،اجازه ندهید که سوء نیت و سوء رفتار او در شما مؤثر گهردد و شهما را

ِّ
املتكـَب
تحت سیطرۀ خود قرار دهد؛ چنان که در ایهن رابطهه فرمهودهانهدَ « :التَكِّ ُـَب دعنـدَ
دعبادَه» و فرمودهاندَ« :ل تَ ُكن ظامل ًا و َل مظلومـا» نه ظالم باش و نههم ظلم پذیر؛ و جهای
دیگر فرمودهاندُ « :كن دذئب ًا ودا َِّل اَ ََكَ َ
تك ا ِّ دذلئاب »0یعنی تو در میان گرگهها گهرگ بهاش و
گرنه آنها تو را میدرند و میخورند .بنابراین تشخیص مورد و محل احسان حائز اهمیت
است .الاقل بایستی طرف مقابل ،قدری از معارف و عواطف انسانی بهرهمنهد و برخهوردار
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الن ُاس دفي ده دذئَا ًِب -فَ َم ْن ل َ ْم يَ ُك ْن دذئْب ًا َأ ََكَ ْت ُه ا ِّدذلئَاب

ون
قَا َل (ص) يَأْ دت عَ َىل الن داس َز َم ٌان يَ ُك ُ

باشد که احسان شما را به احسانیت و انسانیت بشناسد .اگر به شما بد کرده است خجهل
شود و اگر با شما حسن رفتار داشته ،تشکر نماید.
فرمایشات امام چهارم (ع) در این جمالت که در واقع به عنوان مقابلهۀ بههضهد و نقهیض،
یعنی مقابلۀ احسان با اسائه ،و خدمت به خیانت ،و حسن رفتار در برابر سوء رفتهار ایهراد
شده است در آن مواردی است که شما از عظمت و قدرت برخوردار باشید و در مقابله بها
طرف ،چنان وضعی داشته باشید که بر او مسلط بوده و یا الاقل نیازمند بهه او نیسهتید و
در بزرگی و قدرت برابر او میباشید؛ میتوانید با او مقابله به مثل داشهته ،در برابهر سهوء
رفتار او بدرفتاری کنید و در برابر خیانت او ،به او خیانت کنید ،اما در عین حال از مقابله
به مثل منصرف شده ،بلکه به عکس نسبت به او درخط احسان و خدمت قرار میگیریهد.
از بدیهای او می گذرید و متقابالً نسبت به او حسن رفتار پیدا میکنید و او تحت تهأثیر
احسان شما قرار میگیرد .فرمایشات امام چههارم علیهه السهالم و دسهتورات آن حضهرت در
اِعمال یک چنین روشهای اخالقی ،اختصاص به مواردی دارد که احسان و حسن رفتهار
شما در طرف مقابل تأثیر گذاشته و او را تربیت کند؛ و حاال الزم است یک یک جمهالت
این فراز قدری ترجمه و تفسیر شود تا ابهامی در کار نماند.

حضرت در این فراز ،بین دو صلوات عرضه مهیدارد« :و ابـ ددلِن مـن بدغضـ دة اهـل َ
الشـ نَأن
احمل ِّبه و من حسد اهل ال َبغي املَـودِّه» مشاهده میکنهیم کهه در ایهن فصهل ،آن بزرگهوار
مقابلۀ بین دو نفر انسان را از نوع پنجم ،که ایثار نامیده میشود ،انتخاب فرموده ،عرضهه
می دارد :پروردگارا در برابر بغض و کینه توزی دشمنان به آنها محبهت کهنم و در برابهر
حسد حسودان ،آن جا که حسودان با حسد خود برای نابودی من فعالیت مهیکننهد و از
من کناره میگیرند به آنها مودت داشته باشم و در برابر بدگمانیِ اهل صالح و تقوی به
آنها بیشتر وثوق و اطمینان پیدا کنم .در برابر عداوت و دشمنی نزدیکان و خویشاوندان،
که مرا رها نموده ،از بهذل محبهت و سرپرسهتی مضهایقه مهیکننهد ،آنهها را در شهعاع

سرپرستی و محبت خود قرار داده و با آنها پدرانه رفتار نمایم و در برابهرِ قطهع رابطهه و
تضییع حقوق ذوی رحم و خویشاوندان که با آنهها رابطهۀ پهدر و فرزنهدی ،یها بهرادر و
خواهری دارم ،کسانی که در روزگار کودکی و ضعف و نهاتوانی از خهدمت و محبهت مهن
بهرهمند شدهاند حسن رفتار داشهته ،حقهوق آنهها را رعایهت کهنم و در برابهر واگهذاری
خویشاوندانی که هر جا بایستی مرا یاری کنند ،واگذار مینمایند و مرا بهه حهوادث و یها
دشمنان تسلیم میکنند ،آنها را یاری کنم و در حهوادث و میهدان جنهگ و مبهارزه بها
دشمن آنها را واگذار ننمایم و در برابر سازشکاریِ سازشهکاران ،کسهانی کهه مهرا واقعهاً
دوست نمی دارند ولیکن برای بهره برداری و استفاده از من ،بها مهن مهدارا و سازشهکاری
دارند ،محبت واقعی در رفتار خود با آنها داشته باشم؛ یعنی با آنها چنان باشم و چنان
کنم که خودِ آنها را دوست دارم نه این که به خاطر بهرهبرداری خودم ،آنها را دوسهت
داشته باشم و در برابر کسانی که ضمن معاشرت با من فقط به ظاهرسهازی مهیپردازنهد
معاشرتی کریمانه داشته باشم .گاهی بعضی افراد در معاشرت با انسان چنانند کهه ظهاهر
خود را خیلی فریبا و جالب میسازند؛ چنان وانمود میکنند که مرا خیلی دوست دارنهد
ولیکن محبت آنها واقعیت ندارد و یا الاقل محبتی کریمانه نیست؛ یعنی اگر هم به مهن
محبت کنند در برابر بذل محبت ،از مهن انتظهار مقابلهه بهه مثهل و پهاداش دارنهد؛ مهن
نمیخواهم با آنها چنین باشم ،بلکه معاشرتی کریمانه داشته باشم؛ یعنی بذل محبهت و
معاشرت ،بدون توقع و انتظار؛ و چنان باشم که در برابهر تلخهی و نهاگواریِ نهاامنیههای
ستمکاران به آنها شیرینی و گوارائیِ امنیت خود را بچشانم؛ که در این جمله آن بزرگوار
ظالمین و ستم کاران را به شجره ای تشبیه میکند که میوه ای تلهخ و نهاگواری دارد .از
خدا تقاضا میکند چنان شجره ای باشد که به آنها شیرینی امنیت و گوارائی را بچشاند.

خیرخواهی در مقابله با بغض و کینه توری
و اکنون در شرح مختصر هر قسمتی از این فرازها بحث خود را ادامه میدهیم .حضهرت

در جملۀ اول بعد از صلوات عرضه میدارد :پروردگهارا« :اَبـ ددلِن دمـن بدغضـ دة اهـل َ
الشـ نَأ دن
املَحبه»

بِغضَه از کلمۀ (بُغض) ،به معنای عناد و دشمنی است؛ حالهت قلبهی کهه از آن بهه کینهه
توزی تعبیر میشود .انسانهائی که نسبت به دیگران بغض و عناد دارند از خط فضیلت و
انسانیت دور هستند و حقیقتاً ضد بشراند .زیرا بغض انسان نسبت به انسان دیگر ،کهه از
آن به عداوت روانی و قلبی تعبیر میشود ،یکچنان عداوتی کهه بهدبختیهها و مصهیبت
هائی که متوجه طرف مقابل او میشود مآیۀ نشاط و خرسندی کینه توز گردد؛ قلبی که
واجد یک چنین خاصیت است از رحمت خدا دور میباشد ،هرچند که مبغوضِ او درایهن
جا شخصی جانی و شریر باشد .عداوت و دشمنی انسانها با یکدیگر بایستی روی منطهق
و استدالل باشد ،که از آن تعبیر به تضییع حقوق میشهود .کسهی کهه حهق مهرا ضهایع
گزارده و در یکی از آن مراحل سه گانه به من تجاوز نموده ،مهن حهق دارم کهه از خهود
دفاع نمایم ،مانع تجاوز او شوم و او را سر جای خود بنشانم و به وظیفۀ خود آشنا نمهایم
ولیکن حق ندارم با او عناد و دشمنی قلبی داشته باشم گرچه او اهل جهنم باشهد ،زیهرا
جهنمِ او و یا عذابهای دیگر که از مسیر تجاوز و تضییع حقوق به او میرسد مربوط بهه
نتیجۀ اعمال اوست که به او برمیگردد و خواهی نخواهی هر کس به نتایج اعمهال خهود
میرسد .عناد و دشمنیِ انسانها با یکدیگر برهانی ندارد زیرا این عناد و دشهمنی عهذاب
متجاوزان را زیادتر و یا کمتر نمی کند ولی کینه توز را آزار میدهد .دراین جا میتهوانیم
به حقیقت بگوئیم که پیغمبران و اولیاء خدا گر چه با منافقین و کفار در جنهگ و سهتیز
هستند ،آنها را میکشند و یا آنها را از تجاوز بهاز مهیدارنهد ولهیکن بها آنهها ،عنهاد و
دشمنی قلبی ندارند بلکه نسبت به آنها محبهت دارنهد .دلیهل محبهت آنهها بهه کفهار و

متجاوزین همین است که مانع کفر و تجاوزِ آنها میشوند و با دفاع از حقوق خود ،آنها
را به وظائف خویش آشنا میسازند؛ و اگر چنان تشخیص دادند که آنها دست از کفهر و
تجاوز خود برداشتهاند ،حقوق نوعی و انسانی را مابین خود برقرار میسهازند و هرگهز در
خط انتقام گیری از آنها نیستند .آیا شما میتوانید بگوئید که خداوند متعال کافری و یا
متجاوز و منافقی را دشمن دارد؟ اگر او را دشمن دارد چهرا او را خلهق مهیکنهد و بهه او
روزی میدهد؟ خدا کسی را دشمن نمیدارد ،بلکه همه را دوست دارد و به دلیل همهین
دوستی سر به سر تمام مردم میگذارد ،برای آنها پیغمبر و مربیانی مهیفرسهتد و توبهه
آنها را قبول میکند و بعد از قبولی توبه ،هرگز اعمال بدِ گذشته آنهها را بهه رخ آنهها
نمیکشد .کفار در این جا مبتال به عذاب هائی میشوند که از کفهر و تجهاوز آنهها پیهدا
شده ،نه این که خداوند متعال برای انتقامگیری ،سر راه آنها جهنمی میسازد و عهذابی
برای آنها درست می کند .اولیاء خدا نیز چنین هستند .گاه گاهی مهوال امیهر المهومنین

علی علیه السهالم دربارۀ ابن ملجم قاتل خود سخنانی میگفت؛ از آن جمله میفرمودُ « :اريـدُ
َحيات َه و يُريدُ قَتيل »0یعنی من میخواهم که این مرد زندگی کنهد و خوشهبختی داشهته
باشد ولیکن او قتل مرا میخواهد و تصمیم دارد مرا بکشد؛ بها ایهن حسهاب پیغمبهران و
اولیاء و در رأس آنها خداوند متعال بها ههیچ کهس بغهض و عنهاد قلبهی و روانهی پیهدا
نمی کنند و هرگز چنان نیستند که از مصیبتها و عذابِ دشمنان خود حالهت نشهاط در
آنها به وجود آید زیرا آنها حقیقتاً دشمن اعمال بد مردم هستند نه این که دشمن خودِ
مردم باشند ولیکن کفار و منافقین به عکس آنها ،بدون این که مهورد تجهاوز و تضهییع
حقوق قرار گیرند و بدون این که دلیل و برهانی برای دشمنی خود داشته باشند صرفاً از
نظر روانی و قلبی در دل خود نسبت به اولیاء خدا و انسانهای صالح و پرهیزکار ،عناد و
دشمنی و کینه توزی دارند که از این عناد و دشمنی تعبیر بهه (بغهض و بغضهه) شهده و
براساس آن (شَنَأن) پیدا می شود .شَنَآن به معنای تظاهر به یک سلسله جنایت و خیانت
0

روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،0ص094 :

و بدگوئی و تجاوزها بر پآیۀ عداوت قلبی میباشد ،بدون این کهه آن فعالیهتهها دلیهل و
برهانی داشته باشد .کفار نسبت به مؤمنین دارای شنآن و عداوت قلبی هستند یعنهی در
دل خود اهل ایمان را بدون دلیل دشمن دارند .به همین مناسبت درآیات قرآن خداونهد

متعال میفرماید« :و َل ََي در َمنِّ ُُك ش نأن قو ٌم

قـرب دللتِّقـوي»0
هـو َا ُ
عَيل ان َل تَع ددلوا داع ددلوا َ

یعنی صرفاً دشمنی قلبی و کینه توزی دشمنان شما باعث نشود که شما از خط عهدالت
خارج شوید؛ شما حق ندارید کسی را بر پایۀ دشهمنی قلبهی کهه بها شهما دارد مجهازات
نمائید ،بلکه حق دارید از خود دفاع نمهوده جلهوی تجهاوز آنهها را بگیریهد .بهه همهین
مناسبت امام چهارم علیه السالم دراین جمله از خداوند متعال دل پاک و صافی مهیخواههد
مانند ذات خدا و مانند دل اولیاء خدا که در آن بههجهز رحمهت و محبهت و خیرخهواهی
نسبت به نوع انسان چیزی نباشد .عرضه می دارد که به جهای دشهمنی و عهداوت قلبهیِ
دشمنان من ،به من محبت عنایت فرما تا مبادا آنها را دشمن داشهته باشهم گهر چهه از
حق خود دفاع نموده و مانع کفر و تجاوز آنها باشم.

مودت قلحی در مقابله با سح
در جملۀ دوم عرضه میدارد :در برابر حسد باغیان و یاغیهان ،در دل و قلهب مهن مهودت
ایجاد کن .در این جا مودت را با حسد برابر نموده ،چنان که در جملۀ اول ،محبت را برابر
بغض و عناد قرار داده است .این جا نیز مشاهده میکنید کهه دل اولیهاء خهدا از بخهل و
حسد پاک و منزه میباشد .آنها هرگز با دشمنان خود حسودی ندارند ،گرچه مأموریهت
پیدا کنند که روی وظیفه شرعی ،آن دشمنان متجاوز را بهه قتهل برسهانند .حسهد یهک
مرض روانی است که بعد از ظهور و بروز تبهدیل بهه (بَغهی) مهیشهود .ازآن مهرضههای

َداء دِبلْ دق ْسطد َو َل َ َْي در َمن ُ ُْك َش نَأ ُن قَ ْو ٍم عَىل َأَل ت َ ْع ددلُوا اعْ ددلُوا
 0مائده  :1،اي َأ ذُيَا اذل َين أ َمنُوا ُكونُوا قَو َ
امي د دَّلل ُشه َ
اَّلل خَبريٌ بدام ت َ ْع َملُون
اَّلل ان َ
ه َُو َأ ْق َر ُب دللت ْقوى َو ات ُقوا َ
ِ

خطرناک است که حتماً انسان را از نظر روانی و ایمانی هالک میکنهد .حسهود کسهی را
می گویند که از پیشرفت و خوشبختی مردم و موفقیت آنها در جهات مهادی و معنهوی
ناراحت است .دلیل ناراحتی او صرفاً خوشبختی رقیب است ،نه این که از محسهود بهه او
ظلمی شده باشد یا این که به حق او تجاوز نموده باشد .در این رابطهه سهعدی شهیرازی
میفرماید:

توانم آن که نیازارم اندرون کسی

حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است

یعنی حسود خود به خود در آتش حسد میسوزد بدون این که از مهردم ظلهم و اذیتهی
دیده باشد .این صفت هم مانند همان عداوت یک مرض روانی و قلبهی اسهت کهه در دل
کافر و منافق پیدا میشود و اولیاء خدا از آن مبرّا و منزهند .حسود آن جا کهه از مهرض
حسد پیروی نموده و برطبق مقتضیات حسد ،عملی انجهام مهیدههد ،اولهین کهاری کهه
میکند ،شخص خود را از دایرۀ برادریِ برادران و دوستیِ دوستان خود خارج مهیسهازد.
اگر انسانها را به حزبی تشبیه کنیم و بگوئیم وحدت افراد این حهزب یهک قهدرت فهوق
العاده و سرمآیۀ بزرگی می باشد ،در این جا حسود اولین ضرری که به حزبِ الهی میزند
این است که خود را از دایرۀ دوستی و برادری و همکاری با افراد حزب خارج ساخته و با
اخراج خود ،اولین ضربه را به برادران حزبی وارد میسازد؛ و در مرحلۀ دوم میکوشد که
تمامی افراد وابسته به محسود را از اطراف او پراکنده نموده و حزب اهلل را متالشی سازد،
که از این متالشی کردن تعبیر به (بغی و خذالن) میشود کهه درسهت کلمهۀ مقابهل آن
(مودت) است .مودت ،حرکاتی است که انسان براساس محبت قلبی به نوع بشهر و افهراد
حزب اهلل ،سعی میکند که خود را وابستۀ به آنها کند و در صف آنها قهرار گیهرد و بها
اضافه نمودنِ خود به لشکر خدا فردی بر افراد آنها بیافزایهد و خهود را بهه عنهوان یهک
سرمایه و نیروی انسانی در اختیار آنها قرار دهد؛ و باز در مرحلۀ دوم میکوشد که بهین
افراد انسان وحدت به وجود آورد و افراد وابسته به حزب اهلل را بیشتر و بیشتر کند تا آن
جا که نگذارد حتی یهک نفهر ههم از جامعهه بشهریت اخهراج گهردد .از ایهن وابسهتگی و

پیوستگی به لشگر خدا تعبیر به مودت میشود ،که از محبهت سرچشهمه مهیگیهرد .بهه
همین مناسبت زمانی که عده ای از مسلمین خدمت رسول خدا رسیده و تقاضها کردنهد
که در برابر خدمات ارزندۀ او پولی بپردازند تا مزد خدمت پیغمبر باشد ،آیهۀ قهرآن نهازل

شد ،خداوند فرمود بگوَ« :ل َاس ئلُُك عَليه اجر ًا ِّاَل امل َ َودِّه دِف ال ُقرِب »0یعنی مزد رسالت من
پول و ثروت نیست بلکه مودت است .هرکدام از شما که به من و دیهن مهن وابسهتگی و
پیوستگی پیدا کردید و در خط دین من ،به سوی خدا و به سوی بهشت حرکت کردیهد
تا این که عاقبت در زندگی بهشتی به من ملحق شدید ،بها ایهن وابسهتگی و حرکهت در
خط ،مزد رسالت مرا دادهاید و حق پیغمبر و یا خدای خود را رعایت نمهودهایهد ،ولهیکن
اگر خود را کنار کشیدید و از عداد دوستان و پیروان من خارج شدید بزرگترین ضربه را
به پیغمبر خود زدهاید که هرگز با پول و مال شما جبران نمیشود؛ لهذا امهام چههارم در
برابر بغی و حسد که خاصیت روانی کفار و دشمنان خدا میباشد ،مودت مهیخواههد تها
وابسته به خدا و حزب اهلل شود.

اَّلل دعبا َد ُه اذل َين أ َمنُوا َو َ دَعلُوا الصا دل د
 0الشوری :49،د َ
حات قُ ْل َل َأ ْس ئَلُ ُ ُْك عَل َ ْي ده َأ ْجر ًا اَل الْ َم َود َة
رش ُ
ذِل اذلي يُبَ د ِّ ُ
ِ
اَّلل غَ ُف ٌور شَ ُك ٌور
دِف الْ ُق ْرىب َو َم ْن ي َ ْق َ دَت ْف َح َس نَ ًة نَ دز ْد َ ُهل فيها ُح ْس ن ًا ان َ
ِ

خوش گمایی و اعتماد به اهل صالح ،در مقابل بحگمایی
در جملۀ سوم ،از خداوند متعال تقاضا میکند که به جای بدبینی و بدگمانی نسهبت بهه
اهل ایمان و تقوی ،وثوق و اطمینان و یا خوش گمانی به آنها پیدا کند .عرضه میدارد:
پروردگارا در برابر بدگمانی نسبت به اهل صالح ،وثوق به من عنایت فرما.
در اخالق انسانیِ اسالم ،سوء ظن و حسن ظن برابر یکدیگر دو صفت بسیار بد یها خهوب
شناخته شده است .به همان اندازه که سوء ظن و بد گمانی مورد نهی و ایراد قرار گرفته،
به حسن ظن دستور داده شده است .سوء ظن به معنای این است که انسانهائی را که با
آنها محشور هستم و با آنها در جامعه زندگی میکنم به یک میزانی دشمن خود بدانم
و یا الاقل بی تفاوت و بی خاصیت بشناسم .اینطور فکر کنم که انسانهای مجهاور مهن و
یا محشور با من نسبت به من عناد و دشمنی دارنهد؛ اگهر بتواننهد ،بهه مهن آزار و اذیهت
میرسانند و یا حاضر نیستند به من خدمت کنند و نفعی به من برسانند .بر اساس همین
سوء ظن و بدگمانی ،بدون این که از آنها ضرری و خطری و یا مضایقه ای نسبت به من
اِعمال و ابراز شود ،خود را در خط بی خاصیتی نسبت به آنها قرار دهم .از خدمات خود،
مضایقه کرده و یا در مواقع مقتضی به آنها ضرر و خطری برسانم؛ و براساس همین سوء
ظن اعمال و رفتار عادی و بدون سوء نیت آنها را نسبت به خود مغرضانه و با سوء نیهت
توجیه کنم .بگویم فالنی از کنار من گذشت و مغرضانه به من نگاه کرد.
سوء ظن و یا بدگمانی در سازمان عقل و ادراکات انسان درست مانند عینکی روی چشم
انسان قرار میگیرد ،چنان که اگر عینک با شیشه سیاه باشد همه چیز را سیاه میبیند و
اگر به رنگ دیگر ،سرخ و زرد باشد همه چیز را با همان رنگ میبیند؛ با ایهن کهه واقعهاً
آنچه را که میبیند خالف آن رنگی است که با عینک خود مشاهده میکند .بدگمان در
فکر بدِ خود شما را دشمن خود میداند گرچه شما در واقع دوست او باشهید؛ و آن فکهرِ
دشمنی بر او حاکمیت دارد و نمیتواند از دایرۀ حاکمیت فکر خود خارج شود .کمتهرین

ضررِ بدگمانی این است که انسان خود را از جمع دوستان و خویشاوندان کنار میکشهد،
از آنها وحشت پیدا میکند و در برخورد خود با آنهها چنهان اسهت کهه از خهود دفهاع
مینماید و سعی دارد ضررهای خیالی و یا احتمالی جامعه را از خود دفع نماید .سوء ظن
نسبت به جامعه ای که در خط صالح و تقوی میباشد و نسبت به جامعهه ههم کهیش و
مسلمان از گناهان کبیره است ،مخصوصا اگر بر انسان حاکمیت پیدا کند ،او را در جامعه
منزوی مینماید .انسان بدگمان خدای خود و یا مربیان الهی خود را نسبت به خود مضر
و خطرناک و یا الاقل مضایقهگر میداند .مثالً میگوید خدا از من نمهیگهذرد ،گنهاه مهرا
نمی بخشد ،مرا به خوشبختی نمی رساند؛ چرا مقدرات من ناجور شده است ،چهرا آن روز
مریض شدم و آن روز تصادف کردم! تمامی مقدرات الهی را که به نفع او و همه کائنهات
جاری میشود به ضرر خود میداند و خدای خهود را و یها مهأمور الههی را در خهط یهک
انتقامگر و مضایقهگر میشناسد .چراغ امیدش به خدا بر افروخته نمیشود بلکه دائهم بهه
خمودی و خموشی میگراید .سوء ظن به خداوند متعال در حد شرک است و انسان را از
معرفت و محبت خدا محروم می کند زیرا در سازمان تربیت الهی امکان ندارد که خداوند
مقدرات کسی را به ضرر او ترسیم کند و یا موجبات محرومیت او را از لطف خود فهراهم

سازد .در احادیث و روایات آمده است که فرمودهانهدَ « :ا د
حسـ نوا ظـنُِّك ِبهلل ان هللا عنـد
ظن عب دده املؤمن» یعنی تا میتوانید به خدا خوشگمان باشید که خداوند فقط به
ُح د
سن ِّ
تناسب خوشگمانی از شما پذیرائی میکند .اگر عقیدهات آن باشد که خداوند گناهان تو
را ،اگر چه برابر کوهها باشد می بخشد و یا در صورتی که مستحق مجازات باشی ،خداوند
تو را از لطف و محبت خود برخوردار میکند ،خداوند چنان میکند که به او عقیده داری
نه آنچنان که خود را مستحق میدانی .امهام چههارم (ع) در ایهن جملهه عرضهه مهیدارد:
پروردگارا مرا از نظر روانی و فکری چنان بساز که به انسهانههای ظاهرالصهالح ،وثهوق و
اطمینان پیدا کنم .به آنها اعتماد کنم ،آنها را دوست خود بدانم ،از آنها امانت قبهول
کنم و یا امانت به آنها بسپارم ،از آنها در رفع حوائج کمک بگیرم ،همه جا و همه وقت

آنها را نسبت به خود دوست و مهربان بشناسم ،گرچه این خوشگمانیِ من خالف واقع
باشد.
دستور اولیه اسالم در اعتقاد نسبت به مسلمانان ،حسن ظن و پیدایش وثوق و اطمینهان

نسبت به آنها میباشد که خداونهد در قهرآن مهیفرمایهدَ « :و َل تَقولـوا دل َمـن َالقـي دا ُ ُ
لـيُك
ست ُمؤ دمنا .»0یعنی به کسانی که با تو سهالم برخهورد مهیکننهد و سهالم از تهو
السًل َم لَ َ
می گذرند نگوئی که این شخص مهؤمن نیسهت .حهق نهداری نسهبت بهه او سهوء ظهن و
بدگمانی داشته باشی .هم چنین در توجیهه اعمهال و رفتهار بهرادران مهؤمن و مسهلمان،

دستور دادهاند که« :ا ََحل فع َل َاخيك

حسـ دنه »4یعنی عمل برادر و خواهر مسهلمان
عَيل َا َ

خود را نیکو توجیه کن ،چنان تفسیر کن که او کار نیکی انجهام داده و قصهد خهدمت و
احسان داشته است ،گرچه از ناحیه عمل او ضرری متوجه دیگران شده است .در این جها
برای این که انسان گاهی در سوءظن و یا حسن ظن به افراط و تفریط نرود و خود را بهه
مهلکه نیاندازد الزم است مالک و مقیاسی در ارتباط با دیگران به دست انسان باشهد تها
این که بتواند از حشر اجتماعی خود بهرهبرداری نموده و ضرر نبیند.
برخورد انسان ها با یکدیگر و طلب و تقاضاها و تمنّاها ،و معاشرت با مردم دو حالت دارد،
که البته در هر دو حال موظف هستند نسبت به یکدیگر حسن ظن داشته باشند ،گرچهه
در یکی از این حاالت خداوند مقررات و شرائطی را دستور داده باشد .حالت اول ،برخورد
و معاشرت ساده با مردم .حالت دوم ،واگذاری حقی به آنها و یا به دست گرفتن حقی از
آنها.
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در برخورد اول که یک معاشرت ساده بدون واگذاری حقوق است ،مسهلمان وظیفهه دارد
که هر انسانی را بهترین انسانها و سالمترین آدمها بداند .چنان برخورد نماید و سهالم و
جواب بگوید که او را سالمترین انسانها میداند و هرگز نسبت بهه او سهوء ظنهی نهدارد.
حتی اگر فردِ طرفِ معاشرت بد سابقه باشد و اعمال بدی از او مشاهده شده باشد وظیفه
دارد آن اعمال بد را توجیه کند .مثالً بگوید اشتباه کرده و یا گول خورده اسهت .در ایهن
برخوردها و معاشرتها وظیفۀ انسان حسن ظن و خوش اعتقادی میباشد.
حالت دوم واگذاری حقوق و یا تصرف حقوق دیگران؛ وقتی است که انسان یا میخواههد
مقدرات مالی خود را به کسی بسپارد و یا از دیگری به دست گیرد و یا آبرو و اعتبار خود
را به دیگران بسپارد و یا در اختیار بگیرد ،که این آبرو و اعتبارات بیشتر از مسهیر ازدواج
پیدا میشود .کسی که با کسی ازدواج میکنهد عهزت و آبهروی خهود را در اختیهار زن و
وابستگان او و یا در اختیار شوهر و وابستگان او قرار مهیدههد؛ و همهین طهور آنجها کهه
می خواهد تحت تعلیم و تبلیغ دیگری قرار گیرد ،زمام عقل و عقیهده خهود را بهه کسهی
بسپارد ،که این عمل با تبلیغ و تعلیم انجام میگیرد .کسی که به شما میآموزد و شما را
تسلیم آموزش و پرورش خود میکند ،سرمایۀ دین و عقل شما را به دست گرفته اسهت؛
ممکن است شما را هدایت کند و یا گمراه نماید.
در این موارد سه گانه که میخواهید حق به کسی واگذار کنیهد و یها حهق کسهی را بهه
اختیار بگیرید دقت و مراقبت الزم است .گرچه وظیفه دارید خوشگمان و خوش عقیهده
باشید ولیکن بی احتیاط حق ندارید مقدرات خود را به کسی بسپارید .اوالً وظیفه داریهد
در اطراف کسی که مقدرات خود را به دست او میسپارید تحقیق کنید و بهه صهداقت و
امانت و حسن نیت او اطمینان پیدا کنید .به خصوص در مورد ازدواج و از آن بهاالتر ،در
تعلیم و تربیت؛ و بعد از پیدایش اطمینان ،حقوق خود را با شاهد و بیّنه و مهدارک قابهل
اجرا واگذار کنید و یا تصرف نمائید ،که اگر طرف مقابل تصمیم بهه خیانهت بگیهرد و یها
طمع در شما پیدا کند راه خیانت و طمع مسدود باشد .در این جا انسان میتواند خود را

ملتزم به دستورات شرع اسالم کند ،به طرف مقابل بگوید که من به شما خیلی اطمینان
دارم و شما را بهترین انسانها میشناسم ولیکن خدا در قرآن دستور داده است که وقتی
حقی به یکدیگر واگذار میکنید بایستی واگذاری حق ضمن اسناد و شاهد و بیّنه انجهام
گیرد تا راه برای قضاوت قاضیان باز باشد .با همه اینها که انسهان وظیفهه دارد مقهررات
اسالمی را رعایت کند ،حق ندارد نسبت به انسانی که او را ظاهرالصالح میبیند بدگمانی
داشته باشد .حسن ظن به خدا و اولیاء خدا و بندگان خدا جاده وسیعی است کهه انسهان
را در نشاط و آرامش کامل قرار میدهد ،بر دوسهتان او مهیافزایهد و از دشهمنان او کهم
میکند و او را از انتقام و عذاب الهی میرهاند.

والیت و م حت ،در مقابله با دشمنیِ یزدی ان

جمله چهارم در این فراز این است که امام (ع) از خداوند متعال تقاضا میکندَ « :اب ددلِن دمن
الوَليَه» یعنی پروردگارا به جای عداوت و دشمنی که از نزدیکهان بهه مهن
عَداو دة ا ََلدن َي َ
میرسد ،من نسبت به آنها والیت و محبت داشته باشم .کلمهۀ (اَدنَهین) در ایهن جملهه
جمع اَدنی می باشد ،که ممکن است به معنای نزدیکان و نزدیکتران باشد یا بهه معنهای
انسانهای پست و دنی ،که حضرت عرضه میدارد :پروردگارا اگر از انسهانههای پسهت و
دنی نسبت به من عداوت و دشمنی ابراز شد من متقابالً نسبت به آنها والیت و دوستی
داشته باشم؛ و اگر (ادنی) به معنای نزدیکان باشد چنین ترجمه میشود کهه :پروردگهارا
اگر از نزدیکان و خویشانِ من نسبت به من عداوت و دشمنی ابراز شهد ،مهن نسهبت بهه
آنها والیت و دوستی داشته باشم.
مناسبتر این است که کلمه (ادنین) بهه معنهای نزدیکهان و خویشهاوندان باشهد ،یعنهی
کسانی که از دیگران به من نزدیکتر هستند .کلمه (والیت) هم کهه در برابهر (عهداوت)

قرار گرفته است به معنای مدیریت و سرپرستی نزدیکان میباشد؛ یهک چنهان مهدیریتی
که توأم با محبت باشد .زیرا در این جا حضرت کلمهۀ محبهت را در برابهر بغهض و کلمهه
والیت را در برابر عداوت قرار داده است.
عدُوّ و اعداء ،کسانی هستند که غالباً به حقوق شما تجاوز میکنند .بها سهرقت و دزدی و
کالهبرداری مال شما را میربایند و یا با غیبت و تهمت ،آبرو و عزت شما را میکوبنهد و
دوستان شما را از شما دور میکنند و یا با قتل و کشتار و تعلیمات گمراه کننده ،از دین
شما و عقل شما میربایند .هر انسانی که تجاوز گر به حقی از حقوق شما میباشهد و در
خط این است که سرمایه ای از سرمایههای شما را برباید و یا بکاههد ،یکچنهین انسهانی،
عدوّ شما و عمل او نسبت به شما ،عداوت شناخته میشود که کلمهه والیهت ،مقابهل آن
قرار گرفته است .کلمه والیت ،از ولیّ و اولی و والی ،به معنای سرپرستی میباشهد .ولهیّ
شما کسی است که به عکس عدوّ شما ،همه جا به فکر این است که سرمایه های موجود
شما و حقوق شما را در غیاب شما و غیبت شما حفظ کند ،یا سعی میکند که بر حقوق
و سرمایه های شما بیافزاید .مانند پدران ،که سعی میکنند موجودیهت مهالی و معنهوی
فرزندان خود را حفظ کنند و اگر بتوانند چیزی بر این موجودیتها بیفزاینهد .بهه عکهسِ
سوء نیت دشمنان که به فکر ربودن هستند ،اولیاء شما به فکر حفهظ کهردن موجودیهت
شما و اضافه کردن بر آن موجودیتها و سرمایهها میباشهند .مصهادیق عملهی والیهت و
عداوت همین تجاوز به حقوق و یا حفظ حقوق دیگران است .البته تجاوزی که از عداوت
سرچشمه میگیرد ،یعنی دشمن شما نسبت به شما یکچنان حالت روانهی دارد و دارای
یک چنان مرضی نسبت به شما میباشد که اگر ضربه به شما وارد نکند آرام نمهیگیهرد.
پس تجاوزات او ریشه روانی دارد؛ یعنی در ذات و نهاد خهود ،دشهمن شماسهت و سهعی
دارد شما را بکوبد .به عکس ،اولیاء شما و ولیّ شما که باز آنهها از نظهر روانهی و فکهری
نسبت به شما محبت دارند ،چنانند که از خوشی و آسایش شما ،آرامش و آسهایش پیهدا
می کنند و از ناخوشی و رنج و زحمت شما ،ناراحتی و رنج روانی پیدا میکنند .دشهمنان

شما ،برای معالجۀ رنج روانی از موفقیت شما ،میکوشند ضربه وارد کنند ،چنان که اولیاء
شما برای معالجه رنج روانی از زحمت و محرومیهت شهما ،مهیکوشهند نهواقص مهادی و
معنوی شما را بر طرف کنند و این رنج روانی از موفقیت شما یا عدم موفقیت شهما یهک
عامل اساسی میباشد که قهراً اعداء شما و یا اولیاء شما را وادار به کار و فعالیهت بهر لههِ
شما یا علیه شما میکند و قهراً آن عده از اعداء و دشمنان ،وادار به ظلم و ستم میشوند
و ظلم و ستم آنها را به جهنم میکشاند ،آن چنان کهه اولیهاء شهما وادار بهه خهدمت و
محبت میشوند و این خدمت و محبت ،آنها را به مقام والیت ارتقهاء داده و عاقبهت بهه
بهشت میکشاند .در بحث گذشته روشن شد که مؤمنین و مخصوصاً اولیاء خدا گهر چهه
مانع تجاوزگران میشوند و از خود دفاع میکنند ،ولیکن نسبت به آنها دشهمنی ندارنهد
بلکه از نظر روانی و قلبی ،نسبت به آنها دوستی دارنهد؛ لهذا امهام (ع) در ایهن جملهه از
خداوند متعال تقاضا میکند که ولی بندگان خدا باشهد .سهرمایه ههای مهادی و معنهوی
آنها را در غیاب آنها حفظ کند و یا اگر بتواند اضافه نماید.

ـوق َذوي الارحـا دم
در جمله پنجم تقاضا میکند که :پروردگهاراَ « ،ابـ ددلِن دمـن ُع ُق د

ـَبه».
امل َ ِّ

یعنی پروردگارا ،مرا چنان بساز و چنان تربیت کن که در برابر ناسپاسی و حق نشناسهی
ذوی رحم و خویشاوندان ،نسبت به آنها خوش رفتاری داشته باشم .کلمه (عقهوق) کهه
عاق والدین هم از این جا گرفته شده است ،به معنای قطع رابطه از شجره خویشاوندی و
خانواده است؛ کسی عاق است که خود را از خانواده خود کنار مهیکشهد و بها خهانواده و
خویشاوندان خود چنان است که از آنها و مربوط به آنها نیست .او در ارتباط با شهجره
خویشاوندی مانند شاخه ای است که از آن شجره ،قطع شهده و خشهکیده اسهت .پهدر و
مادر نمیتوانند او را به جای فرزند خود و یا خویشاوند نمهیتوانهد او را خویشهاوند خهود
بشناسد ،در برابر عاق والدین ،برّ به والدین قرار گرفته .برّ به والدین ،نقطه مقابل عاق بهه
والدین است؛ فرزندی که در خط برّ به والدین یا خویشاوندان اسهت ،فرزنهدی اسهت کهه
دائم در خط حسن خدمت و خوش رفتاری نسبت به پهدر و مهادر و خویشهاوندان خهود

میباشد .همه جا میکوشد که از شجره آنها و وابسته به آنها باشد .آنها را از خود بهه
حساب آورد و خود را از آنها بشناسد .دائم در خهط زیهارت و دیهد و بازدیهد و پرسهش
احوال آنها بوده ،که اگر در آنها نیازی و حاجتی احساس کند فهوری آنهها را برطهرف
نموده به حوائج آنها برسد.
در مقدمه عقوق والدین با برّ به والدین ،بایستی این حقیقهت معلهوم باشهد کهه یکهی از
ثروتها و سرمایه های بزرگ و پر فایده برای انسانها ،خود انسانهها هسهتند .فرزنهدان
ثروت پدر و مادرند و پدر و مادر ثروت فرزندان؛ و همین طهور ههر یهک از خویشهاوندان
شما ،بزرگترین ثروت شما هستند که خانواده شما و شجره وجود شما زحمت کشهیده،
آن انسان را تولید نموده و پرورش دادهاند و یا کمک پرورش او بودهاند .هرکسی بخواهد
ثروت و دارائی خود را به حساب آورد بایستی انسانهای وابسته به خود را حسهاب کنهد،
که هر چه وابستگان به او بیشتر باشند ،ثروت و قهدرت او زیهادتر اسهت و هرچهه کمتهر
باشند ،کمتر .پس شما در واقع ثروت پدر و مادر خود و یا ملک و دارائهی خهانواده خهود
می باشید ،همان انتظاری که از مال و ثروت خود دارید که بایستی در خدمت شهما و در
اختیار شما باشد ،الزم است که شما هم در خهدمت پهدر و مهادر یها خویشهاوندان خهود
باشید .اگر رفتار و گفتار شما با خانواده چنان باشهد کهه ههر کهدام از آنهها مهیتواننهد
پشت گرمی به شما داشته و شما را در زندگی خود به حساب آورند ،شما در ایهن جها در
خط برّ و مبرّت و یا نیکرفتاری به پدر و مادر و خویشاوندان خود میباشید و اگر چنهان
بودید که نتوانستند شما را به حساب آورند و پشتگرمی به شما داشهته باشهند ،در ایهن
صورت شما در خط عقوق و جدائی از شجره زندگی خود میباشید .آنچنان که اگر شاخۀ
درخت از درخت جدا شود می خشکد ،هر انسانی که از شجره زندگی و خهانوادگی خهود
جدا شود میخشکد و هالک میشود .قطع رحم و عقوق والدین ،یکی از گناههان کبیهره
است ،آنچنان که صله رحم ،و برّ بهه والهدین ،یکهی از بهتهرین اعمهال اسهت .دسهتورات
اخالقی قرآن و ائمه اطهار علیهم السالم در اطراف برّ به والدین و صله ارحام بسیار است.

ازآن جمله حضرت زهرا سالم اهلل علیها ،درسخنرانی مشهور خهود در مسهجد مسهلمانان
میفرمایند :که «صله رحم ،و برّ به والدین ،شجره زندگی شما را پرورش میدههد»؛ شهما
هر وقت خود را از خویشاوندان خود جدا می کنید ،بدانید که با این جدائی ،یک نفهر بهه
شجره زندگی ضرر زدهاید .یعنی از صد نفر خویشاوندِ خود یک نفهر کهم کهردهایهد و بهه
خودتان نود و نه نفر ضرر زدهاید .پس ضرر شما در این قطع رحم ،صهد در صهد از نفهع
شما بیشتر است.

ـذَلن
جمله دیگر در این فراز ،از فرمایش آن حضرت است که میگوید« :و اب ددلِن دمـن دخ د
ا ََلقربيد ال ُنّصـه» .یعنی پروردگارا ،در مقابله با این مسئله که خویشاوندان و دوستان من،
هنگامی که وظیفه دارند نسبت به من وفادار و فداکار باشند ،مرا رهها مهیکننهد و تنهها
میگذارند ،در برابر این صفت خویشاوندان ،تو به من نیروئی و روحیه ای مرحمت کن که
آنها را به هنگام نیاز و احتیاج یاری کنم و از یاران و دوستان آنها بشمار آیهم .در ایهن
جمله ،کلمۀ (خذالن) ،در مقابل نصرت ،قرار گرفته است و همه جا در استعماالت قرآن و
ادبیات عرب ،این دو کلمه ،در مقابل یکدیگر قرار گرفته و بکار میرونهد و از نظهر قواعهد
صرف از یک باب هستند که میگویند :خذل ،یخذل ،نصر ،ینصر .کلمه خذالن ،به معنای
رها کردن و واگذار نمودن انسان است ،در مقامی و در جائی که نیاز به نصرت شهما دارد
و شما از نظر وجدانی و انسانی موظف هستید که او را یاری کنید .انسانهها همهه بهرادر
یکدیگر هستند ،همه با یکدیگر برادری نوعی و بعهد از بهرادری نهوعی ،بهرادری دینهی و
ایمانی دارند .براساس همین برادریِ نوعی و ایمانی ،به کمک یکدیگر نیازمند میباشند و
انتظار دارند که برادران دینی و نوعی آنهها ،هنگهام بهروز فقهر و یها مهرضهها و هجهوم
دشمنان به آنها کمک نمایند .در این جا انسانی که مسهائل ایمهانی و وجهدانی خهود را
حفظ می کند ،هنگام نیاز و احتیاج ،کمکِ برادران خود میباشد ،مخصوصاً هنگام هجهوم
دشمنان و ظلمِ ظالمان که می کوشد ظلم را از برادر دینی و ایمانی خود دفع کند و شهر
دشمنان را از او بگرداند .اگر در این موارد وظیفه خود را انجام داد ،از این وظیفه شناسی

تعبیر به کلمه نصرت میشود و این انسانِ وظیفه شناس ،ناصر شناخته میشود .ولهیکن
هنگام بروز گرفتاری ،مخصوصاً هنگام تجاوز دشمن اگر او را رها کند و پی کار خود برود،
وظیفه انسانی اسالمی خود را انجام ندهد ،از این بی وفائی و خودداری از انجهام وظهایف
محوله ،تعبیر به خذالن میشود .بدیهی است که انسانی که برادران خود را هنگام نیهاز و
گرفتاری رها کند و آنها را تنها بگذارد ،قهراً خود را هم از آنها جدا کرده و این انسهان
فکر نمیکند که به همان میزان که برادران ،نیازمند به کمک او هستند او هم نیازمند به
کمک برادران میباشد .پس اگر خود را از آنها جدا کند ،بایستی بداند که آنها را نیز از
خود جدا کرده است .فرض کنید عده دوستان شما صد نفر هستند که شما وظیفه دارید
این دوستی را از طریق کمک و نصرت ،حفظ کنید و ادامه دهید ،اگر از کمکهای خهود
مضایقه نمودید و یک نفر از آنها را هنگهام نیهاز و احتیهاج کنهار گذاشهتید و از او جهدا
شدید ،این جدائی و بی وفائی سبب میشود که از تمامی دوستان خود ،جدا شده باشهید
و نسبت به آنها بی وفا شناخته شوید .پس آن صد نفر ،یک نفر را از دست دادهاند و این
یک نفر ،صد نفر را از دست داده و ضرر کرده است .برای نجات از این ضرر و خطر ،امهام
چهارم علیه السهالم از خداوند تقاضا میکند که در خط نصرت و کمکِ کسانی باشد که او را
هنگام نیاز و احتیاج واگذار کردهاند.
در جمله ای دیگر عرضه میدارد :که پروردگارا ،در برابر محبت و دوستیِ مداراکنندگان و
یا سازشکاران که برای مصلحت ،دوستی خود را با من حفهظ مهیکننهد نهه بهر اسهاس
واقعیت و وظیفه شناسی ،در برابر این سهازشکهاری ،بهه مهن یهک دوسهتی خالصهانه و
مخلصانه عطا فرما؛ و باز در این جا کلمه «مداراگران» در برابر کلمه «تصحیح مِقهه» قهرار
گرفته .کلمه (مِقه) از ماده ومِقَ ،وامق ،در اصطالح اهل صرف و ادب ،مثال واوی میباشد.
مانند کلمات عده ،صله ،سمه ،از اصل وعد ،وصل و وسم ،که در واقع حذف این حروف را
قلب و نقل مینامند .قلب از این جهت که حرفی را برداشته و حرف دیگر در جای دیگهر
کلمه قرار دادهاند ،چنان که« :و مِن حُبّ المُدارینَ تصحیحُ المِقَه»« ،واو» را برمهیدارنهد و

جای آن «ه» قرار میدهند؛ و نقل از این جهت که حرف را از اول کلمه برداشته و حهرف
دیگر را در آخر کلمه ،به جای آن میگذارند .کلمه (ومق) در واقع دوسهتیِ بهه جها و بهه
موقع است .گاهی در جامعه ،انسان مشاهده میکند که عدهای بر اساس منهافع مهادی و
مصلحت اندیشی با او دوستی می کنند .دوستیهائی که پایه روانی و ایمانی نهدارد بلکهه
محتاطانه اظهار دوستی میکنند ،به انتظار روزی که شاید از این دوستی ،نتیجه مهالی و
مادی ببرند ،آنچنان که ثروتمندان و قدرتمندان را دوسهت دارنهد و غالبهاً جهذب آنهها
میشوند و سعی دارند نسبت به آنها خوشخهدمتی کننهد .ولهیکن همهه ایهن جلهب و
جذبها و خوشخدمتیها ،در برابر انتظاری است که از این قدرتمندان و این ثروتمندان
دارند ،که روزی از قدرت و ثروت آنها به نفع خود استفاده کنند .پس این دوستیها یهک
نوع دوستی سازشکاری و یا مداراگری به حساب میآید .دوستی ،بر پایه ایمان و محبت
نیست ،دوستیِ خالص این است که شما را به خاطر انسانیت شهما دوسهت بدارنهد و بهه
خاطر ایمان شما و تقرب شما به خداوند متعال؛ یعنی فقط خودِ شهما را دوسهت داشهته
باشند که انسان با معرفت و وظیفه شناسی هستید؛ نه این که چون مهال و ثهروت داری
شما را دوست بدارند ،که اگر روزی قدرت و ثروت نباشد شما را رها کنند .امام چهارم

(ع)

از خداوند متعال تقاضا میکند که در برابر این دوستیهای بی پایه و بی مایه که در واقع
دشمنی در لباس دوستی میباشد ،یک نوع فکر و سیاستی اتخاذ کند که به یک چنهین
دوستی هائی اعتماد نکند و برای حفظ این دوستیها ،سرمایه گذاری نکند .زیرا اگر ایهن
دوستیها را به جای دوستی واقعی بشناسد و برای حفظ این دوستی به چنین دوسهتانی
کمک کند و به آنها بهره برساند ،در روزگاری که نتواند به آنها کمک کنهد ،فهوری آن
دوستیها تبدیل به دشمنی شده و در واقع برای خود دشمنانی پرورش داده اسهت؛ لهذا
آن حضرت از خدا خواهش میکند که دوستی او را با دیگران خالص گرداند.
و جمله ای دیگر در این فراز عرضه میدارد« :و ابدلنی مِن رَدّ المُالبِسینَ کهرمَ العِشهرَه و
مِن مَرارهِ خوفِ الظالمین حَالوَهَ االَمَنَه» یعنی پروردگارا ،بهه جهای رد دوسهتی و محبهتِ

کسانی که تظاهر به دوستی من می کنند به من توفیق بده تها در برابهر آنهها معاشهرت
کریمانه و دوستانه داشته باشم و در برابر ترس و خهوف از سهتمِ سهتم کهاران ،شهیرینی
امنیت را بچشانم.
قرار گرفتن این جمالت هم مقابل یکدیگر ،دلیل تناقض آنها نسبت بهه ههم مهیباشهد.
(مُالبِسین) اسم فاعل از باب مفاعله از کلمه «لباس» است ،داللت میکند بر اعمهالی کهه
در پوشش دشمنی ،انجام میگیرد و ممکن است صاحب عمل ،دشمنی نداشته باشد و یا
در پوشش دوستی ،که ممکن است صاحب آن عمل دوستی نداشته باشد .انسان ،چنهین
اعمالی را به دلیل پوششی که دارد و مطابقت آن با واقع معلوم نیست ،رد میکند و برای
آن ارزشی قائل نمیشود و در فکر این نیست که پاداشی و مجازاتی برای این اعمال قائل
شود .ممکن است عملی که در پوشش دشمنی واقع شده است بر خالف نیهتِ عامهل بهه
آن عمل باشد .اگرانسان او را دشمن خود بداند و به فکر مجازات باشد ،ظلم بهه صهاحب
عمل نموده و بدون دلیل برای خود دشمنی تراشیده است؛ و یا اعمهالی کهه در پوشهش
دوستی انجام میگیرد و انسان از نیت و واقعیت عامل آگاهی ندارد؛ اگر آن عمل دوستانه
را نپذیرد و برای آن ارزشی قائل نشود ،به صاحب عمل ،ظلهم کهرده اسهت .پهس در ههر
صورت ،بی اعتنائی به یک چنین اعمالی ،ستم به صاحب عمل میباشد که بهجای خهود،
برای انسان خطرناک است؛ دوستی دوستان را ضایع می کند و بهدون دلیهل بهرای خهود
دشمن میتراشد .امام چهارم علیه السالم برای آن که به یکچنین خسارتها ،یعنهی ضهایع
گذاشتن دوستان و تراشیدن دشمنان مبتال نشود ،از خداوند متعال توفیق میخواهد کهه
عکس العملی به نام «کرمَ العِشرَه» داشته باشد .کرم از ماده کرامت ،بهه معنهای آقهائی و
بزرگواری میباشد .عشرت هم ،از کلمه معاشرت ،از ماده عشر و عشره ،به معنای مشههور
خود ،معاشرت با دیگران است و نشانگر این واقعیت است که وقتی انسان ضمیمه گروهی
میشود که ده نفر و یا بیست نفر یا کمتر و بیشتر هستند ،در ارتبهاط بها آنهها بایسهتی
حسن معاشرت داشته باشد .حسن معاشرت ،به معنای دوستی خالص و بهدون طمهع بها

دوستان و حسن خدمت بهجا و بهموقع میباشد به کیفیتی که رابطه انسان را با آن گروه
محکم تر کند و گسستگی ایجاد ننماید .حضرت اضافه بر این حسن خهدمت و رابطهه ،از
خداوند متعال صفت کرم و کرامت را تقاضا میکند .کرم ،صفتی است که از فایدهرسهانی
به دیگران و حسنخدمت به بندگان خدا حاصل میشود .کریم الطّبع و یا بزرگوار ،کسی
را میگویند که لذت و آسایش او در بهرهرسانی و بهرهبرداری دیگران ،به مراتب بیشتر از
نشاط و آسایشی است که در بهرهبرداری خودش برای خهودش حاصهل مهیشهود .مهثالً
شخص کریم ،اگر غذای لذیذی داشته باشد که خهودش گرسهنه و نیازمنهد بهه آن غهذا
می باشد و با گرسنه ای روبرو شود؛ چنان است که اگر آن غذای لذیذ را ،بهه گرسهنه ای
بخوراند و خود گرسنه بماند بیشتر لذت میبرد و بیشتر آسایش و آرامش پیدا میکند از
این که به گرسنگان بیاعتنائی کند و غذا را به خود اختصهاص دههد .نهاراحتی روانهی و
وجدانی او از فقر و نیاز دیگران ،به مراتب بیشتر از نشاط و آسایشی است که در غنا و بی
نیازی خود دریافت میکند .پس برای کسب لذتِ بیشتر و نشاط زیادتر در مقام ایثار قرار
می گیرد .همه جا رفع نیاز دیگران را بر رفع نیاز خود مقدم مهیدارد .امهام علیهه السهالم در
برابر رفتار دیگران که گاهی رفتاری محبّتآمیز و گاهی عداوتآمیز دارند و از واقعیت آن
بی خبر است ،از خداوند تقاضا میکند که نسبت به همه ،معاشرتی کریمانه داشهته و در
خط ایثارگری نسبت به آنها قرار گیرد .همه جا در ارتباط با مردم بزرگوار باشد؛ دوستی
آنها را قبول کند و چندین برابر پاداش بدهد و از دشمنی آنها صرفنظر نموده از انتقام
خودداری نماید و با دشمنان هم مانند دوستان ،بزرگواری نموده و حسهن رفتهار داشهته
باشد .در واقع حسن معاشرت و یا باالتر ،معاشرت کریمانه ،بهترین سهرمایه سهودمند در
جلب محبت انسانها میباشد ،زیرا در فرهنگ دین خدا ،انسانهها بهرای یکهدیگر ثهروت
بزرگی هستند که هرکس از طریق جلب محبت مالک انسهانی گهردد ،چنهان اسهت کهه
مالک جهانی شده باشد .در تقدیر خداوند متعال ،هر انسهانی مالهک بهینهایهت ثهروت و
سرمایه است که پس از رسیدن به کمالِ عقل و شعور و پیدایش رشد ایمهانی و عرفهانی،

به این ثروت بینهایت خواهد رسید .اگر شما بتوانید محبت یکچنین انسهانی را کسهب
کنید ،از طریق کسب محبت چنان است که گویها مالهک او شهدهایهد .در نتیجهه ثروتهی
بینهایت ،همراهِ دوستی مخلص و خالص به ثهروت خهود اضهافه نمهودهایهد .انسهانهها و
مخصوصاً انسانهای متکامل و رشید ،ثروت بزرگی برای یکدیگر هسهتند .جلهب محبهت
آنها ،و چشیدن آن محبتها ،لذیذترین غذاهای روحانی است که بینهایهت انسهان را از
نشاط و آسایش بهرهمند مهی کنهد از ایهن رو دسهتورات اخالقهی آن حضهرت در دعهای
مکارم االخالق ،بهترین کسبِ ثروت و قدرت و نشاط و لذت است در آخرین جمله عرضه
میدارد :پروردگارا ،چنان باشم که به جای تلخی ناامنی از ظلم و ظالم ،شیرینی امنیهت
را بیابم در این جا خوف از ظالم را تلخترین چیزی مهیدانهد کهه در ذایقهه انسهان پیهدا
میشود و شیرینی امینت در برابر آن لذیذترین و شیرینترین غذاها میباشد .از خداونهد
متعال میخواهدکه به جای تلخی و مرارت حاصل از نها امنهی ،شهیرینی امنیهت بوجهود
آورد.
یکی از مصیبتها و بالهای بزرگ که حالوت زندگی را به مرارت تبدیل میکنهد نهاامنی
حاصل از ظلمِ ظالم است .چه کار کنم و برای خود چه پناهگاهی بسازم که از ظلمِ ظهالم
در امان باشم .ظالم ،موجود خطرناکی است که با کمینگیریههای عجیهب خهود ،همهه
وقت و همه جا میتواند ضربۀ خود را بر من وارد سازد .او در ظلم و جنایت ،آزاد اسهت و
من در صورتی میتوانم در خط دفاع قرار گیرم که ضربت او وارد شود و مهن مظلهوم بهه
ظلم او قرار گیرم .پیش از آن که اقدام به جنایت کند ،از جنایت او خوف و وحشت دارم؛
آرامش و آسایش از من سلب میشود و بعد از آن که جنایت کند و ضربات خهود را وارد
سازد ،حیات من در معرض نابودی قرار میگیرد و از روز انتقام خیلی فاصهله دارم .بهتهر
این است برای خود پناهگاهی بسازم که در داخل آن صد در صد از ظلهمِ ظهالم در امهان
باشم و خوف و وحشت از من مرتفع گردد .آن پناهگاه محکم ،حصهن والیهت و حمایهت
خداوند متعال است .اگر از مسیرِ رعایت معاهداتی که به نام دین ،بین من و خهدای مهن

بوجود آمده خود را وابسته به خدا کنم و در حصن رعایت و والیت او قهرار گیهرم ،بهرای
همیشه از شر حوادث بیمه شدهام و در چنان حصنی قرار گرفتهام که اگهر تمهامی عهالم
دشمن من باشند ،نمیتوانند کوچک تهرین ضهرری و صهدمه ای بهر مهن وارد سهازند .بها
احساس یکچنین پناهگاه محکم در حمایهت و رعایهت خداونهد متعهال ،امنیهت کامهل
بدست می آورم و خوف و وحشت از من برداشته میشود .ایهن همهه خداونهد متعهال در
قرآن کریم سفارش می کند که به پناه من بیایید و در حرم امن و امان من قهرار گیریهد.
دفع شرور و آفاتِ احتمالی یا یقینی را ،به من واگذار کنید که من در دفع شّرِ دشهمنان
ين أ َمنوا دِف احل َيو دة اِلُ نيا َو دِف الا دخ َرة».
خیلی دانا و توانا هستم « :دا ِّن َ
هللا يُدا دف ُع َع دن اذل َ

اللِّه َُم ص د ِّل عَىل حمُمد و اهلَ ،واج َعل َل يَد ًا عَىل َمن َظلَ َمین و دلسـاَنً عَـىل َمـن خـا َ َ ین و
ـدر ًة عَـىل َم دـن َ
اضـطهَدَ ین َو تَکـذيب ًا
َظ َفر ًا دب َمن عان َدَ ین َوهَب َل َمکر ًا عَىل َمن َكيَدَ ین َو قُ َ
دل َمن قَ َص َبین َو َسًل َم ًة دممن ت ََوعدَ ین َو َو دفِّقین دلطاعَ دة َمن َسددَین و ُمتاب َ َع دة َمن َا َرشدَ ین.
مقابلۀ به دباع در برابر سوء ربتار
در فراز ششم بین دو صلوات ،در برابر سوء رفتار دیگران از خداوند تبارک و تعالی
تقاضای قدرت انتقام و مقابلۀ به مثل میکند .عرضه میدارد :پروردگارا ،رحمت خود را بر
محمد و آل محمد فراوان کن و به من در برابر کسی که مرا مورد ظلم قرار میدهد
قدرت انتقام عنایت کن و کسی که با من به مخاصمه و معانده برمیخیزد ،حجّت مرا بر
او قوی گردان و مرا بر کسی که به من دشمنی میکند پیروز کن و مرا بر کسانیکه با
مکر و سیاست ضررهای خود را متوجه من میکنند ،مکر و سیاستی قویتر عنایت فرما
و کسانیکه از قدرت خود استفاده نموده ،مرا میکوبند بر آنها توانایی بیشتری به من

عنایت کن و چنان نما تا برابر عیبجویان و عیبتراشان بتوانم همه را تکذیب کنم،
چنان عیبی که آنها میگویند و گفتهاند ،نداشته باشم و در برابر تهدیدِ تهدیدکنندگان،
سالمتی و آرامش مرا حفظ کن و چنان باشم تا بر اطاعت کسانی توفیق پیدا کنم که مرا
تایید و تقویت میکنند و بتوانم از کسانیکه مرا به مصالح و مفاسد زندگی ارشاد
مینمایند ،متابعت نمایم.
این فراز از دعای آن حضرت ،درست در مقابلۀ فراز قبل قرار گرفته است .در آنجا
مشاهده کردیم که آن بزرگوار از خداوند تبارک و تعالی میخواهد که در برابر ظلمِ
ظالمان و بدیِ بدکاران ،مقابلۀ بهمثل نداشته ،بلکه باالتر ،در مقام ایثار قرار گیرد و هر
بدی را به نیکی پاسخ دهد .ولیکن در این قسمت از دعاهای خود ،از خداوند تبارک و
تعالی تقاضا میکند که در برابر جنایتِ جنایتکاران ،بتواند ایستادگی نموده و از آنها
انتقام بگیرد .زیرا از خداوند متعال ،تقاضا میکند که ازآنها قویتر و جریتر باشد و در
هر میدانی برآنها برتری داشته و غالب و پیروز باشد .شاید هدف آن حضرت در آوردن
این جمالت به دنبالۀ جمالت باال ،این باشد که در اخالق انسان در برابری نیکیها با
بدیها تعدیل بوجود آید و گاهی انسان در برابر دشمن یک چنان نرمشی از خود بروز
ندهد که دشمن را در ظلم و جنایت خود ،جریتر و جسورتر نماید .گاهی ائمۀ اطهار

َش من احسنت
علیهم السّالم در قسمتی از اخالق انسانی خود ،میفرمایندِّ « :
اتق ِّ

اليه».

یعنی از شرّ کسانی که به آنها نیکی کرده ای بپرهیز .حقیقت مطلب این است که هر
خیر و برکتی که الزم است از انسانی به انسان دیگر برسد ،که از جملۀ این خیر و
برکتها ،رفتار و اخالق نیک است ،الزم است که این حسن رفتار در محیطی ظاهر گردد
که انسانِ طرف احسان ،به این نعمتی که از جانب شما به او میرسد شناخت و شناسائی
داشته باشد و به دنبالۀ شناخت و شناسائی ،حالت تشکر و سپاسگزاری در او بوجود آید
و بداند که از شما یک نوع نعمت و لذّتِ حیات بخشی دریافت نموده ،که خود استحقاق
آن را نداشته ،بلکه از شما به طرف او احسان شده است .اگر طرف مقابل یکچنین

شناخت و شناسائی به نعمت و برکتی که از شما دریافت نموده نداشته باشد ،تا در او
حالت تشکر و سپاسگزاری بوجود آید ،قهراً در او حالت تکبّر پیدا میشود و چنان فکر
میکند که استحقاق یکچنین خیر و برکتی که از شما به او رسیده است داشته و این
حسن رفتار که از شما دیده ،مربوط به رعایت حقوق و وظیفه شناسی شما بوده ،که اگر
چنین نمیکردید حق او را ضایع گذاشته بودید و او به خود ،اجازه میداد که حق خود را
از شما مطالبه نموده و شما را به وظائفی که به آن موظّف دانسته ،وادار و مجبور کند.
پیدایش یک چنین فکر و خیالی در طرف موردِ احسان و محبت خیلی فاسد کنندۀ رأی
او بوده و خطرناک است ،که درست بهرهدهیِ حسن اخالق و رفتار شما به عکس آن
خواهد بود که شما انتظار دارید؛ یعنی بهجای اینکه احسان شما ،فکر و نیت طرف
مقابل را اصالح کند ،آن را فاسد و تباه مینماید .همه جا احسان کنندگان ،بایستی درجۀ
فهم و معرفتِ انسانی را که به او احسان میکنند درنظر بگیرند ،تا بذر احسان آنها در
یک زمینِ الیق و مناسب کاشته شود و رشد کند و بهره دهی خوبی داشته باشد.
از بزرگترین خاصیتهای احسان و حسن اخالق ،اصالح شدنِ روح تجاوزگر و متکبّر
انسانی است که طرف احسان شما قرار گرفته .احسان شما در او چنان تأثیری میگذارد
که روح فضیلت و انسانیت او را زنده نموده ،حالت تواضع و تشکّر در او بوجود میآورد.
در نتیجه بوسیلۀ احسانِ شما هدایت میشود و افکار انسانی او اصالح میگردد و گاهی
طرف مقابل دارای یکچنین معرفتی نیست بلکه به عکس ،روح خودخواهی و تکبّر بر او
غلبه دارد و خود را براساس فکر خودمحوری ،مستحقّ احسانی میبیند که از شما دیده
است و همانطور که طلبکاران در برابر دریافت حق خود ،ملزم نیستند که آن دریافت
حق را بهجای احسان ،از شما بشناسند ،بلکه وظیفۀ شما میدانند ،در نتیجه خود را
ملزم ،به تشکّر و سپاسگزاری نمیدانند ،گاهی در انسانی که طرف احسان شما قرار
گرفته ،یکچنین خیاالتی بوجود میآید که خود را شخصی بزرگ و بزرگوار میداند و
دیگران را موظّف میکند که بایستی نسبت به او حسن رفتار و اخالق داشته باشند .در

هر صورت ،دستور کلّی در برابر انفاقات و بذل خدمت و نعمتها ،شناخت و شناسائی
طرفِ مقابل است که دین مقدس اسالم ،در تنظیم یک چنین مسائلی بین دو نفر انسانِ
مسلمان ،سه نوع حقوق معین نموده ،که رعایت هر یک از این سه نوع حقوق ،متوقف بر
شناخت و شناسائی طرفین ذی حق میباشد.

قون مر لۀ اوّل ،دوّم و سوّم.
حقوق مرحلۀ اوّل ،حق نوعی انسانها بر یکدیگر است .یعنی هر انسانی که از نوع و نژاد
من میباشد و او هم مانند من انسانی و ثمره ای از شجرۀ بشریت است ،بر من حقّ نوعی
پیدا میکند .رعایت حق برادری انسانی و نوعی ،به دو چیز است .اوّل این که من او را
یک انسان بشناسم و احترامات انسانی برای او قائل باشم؛ به او سالم بدهم و به او حق
شرکت در مجالس انسانها را بدهم و بین خود و او احترامات متقابل قائل باشم .دوّم،
این که همه جا مواظب باشم که به حق او تجاوز ننمایم و او را از حقوق انسانیش محروم
نکنم؛ او را در خوردنیها و آشامیدنیها و آنچه خداوند در طبیعت آفریده است شریک
خود بدانم .پس اگر با هم در حال تشنگی ،به چشمۀ آبی رسیدیم ،خود را از او
مستحقتر در استفاده از آب چشمه ندانم و یا اگر در پای درخت میوه ای نشستیم ،در
استفاده از میوۀ درخت ،به خود حق بیشتر و زیادتر ندهم و همچنین در استفاده از
تمامی نعمتهای خدا ،او را به میزانی مستحقّ بهرهبرداری از مواهب طبیعت بدانم که
خود را مستحقّ آن دانستهام .انسانها در نوعیتِ انسانی خود ،مانند گوسفندانی هستند
که وارد چراگاه میشوند که در این ورود هیچ گوسفندی حق ندارد حق بیشتری برای
خود در استفاده از آن چراگاه قائل شود.
امّا حقّ دوّم ،حق پاداش و مجازات است .یعنی هر کسی به نفع شما ،ضمن قراردادی که
با شما بسته است؛ قدمی برمیدارد و به شما ،طبق تقاضای شما ،در جهتی از جهات

زندگی خدمت میکند ،شما نیز متقابالً بایستی به فکر مجازات و پاداش دادن به او
باشید .او به شما سالم میکند ،شما به او جواب بدهید ،یا طبق تقاضای شما ،خدمت
دیگری انجام میدهد ،حق خدمت او را بپردازید ،که رعایت یک چنین حقوقی را ،حقوق
قراردادی مینامند .مانند دو نفر زن و مرد که با یکدیگر ازدواج کردهاند بر یکدیگر حقّ
ازدواج پیدا میکنند ،یا دو نفر که با هم رفیق راه مسافرت شدهاند و یا کارگر و صاحب
کار ،در تمام مظاهر مختلفی که دارد؛ از رعایت این حقوق ،در جامعه عدالت بوجود
میآید .هیچ کس عقیده پیدا نمیکند که حق او بوسیله دیگری ضایع شده باشد و در
برابر کار و خدمت خود اجر و مزدی نگرفته باشد.

و امّا حقّ سوّم ،حق احسان است که خداوند در قرآن میفرماید« :هَل َجزا ُء داَلحسان داَلِّ
داَلحسان .»0احسان آن خدماتی است که با نیت خالص و الهی انجام میگیرد .یعنی شما،
انسانها را بندگان خدا میدانید و برای تقرب بهخدا و رسیدن به پاداش آخرتی بهدست
خداوند متعال ،به انسانها خدمت میکنید .هرجا مستحقّ خدمتی پیدا کردی ،بدون
انتظار به او خدمت میکنی و در برابرِ خدمت خود ،از او انتظاری نداری؛ بلکه از خداوند
متعال منتظر اجر و پاداش هستی ،یکچنین خدماتی از نوع خدمت پدر و مادر به

فرزندان و یا خدمت پیغمبران به افراد بشر میباشد که در خدمات خود میگویندَ« :ل
َاس ئَلُ ُُك عَلَي ده َاجرا» .ما در برابر خدمات خود ،پاداش نمیخواهیم ،یکچنین خدماتی را
خواه کوچک باشد خواه بزرگ ،احسان مینامند که انسانِ خدمتگزار مزد خدمت خود را
فقط از خداوند متعال انتظار دارد.
رعایت حقوق دو قسم اوّل ،مشروط به شرایطی نیست که طرف مقابل و مخدوم انسان
معرفت داشته باشد یا نداشته باشد .بلکه هر کس که برای صاحب کاری خدمت میکند
مزد کار خود را طلب کار میشود .که آن خدمات از نوع مزد و مزدوری میباشد؛ و
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همچنین رعایت حقوق نوعی مشروط به چنین شرایطی نیست .همه کس حق استفاده از
مواهب طبیعت را دارند ولیکن احسان و حق احسان ،مشروط به شرایطی میباشد که از
آن جمله آشنائی شخص مورد احسان ،به احسان شما میباشد .یعنی شما به کسی
بایستی احسان کنید و به کسی برای رضای خدا به او خدمت نمائید که بتواند احسان
شما را درک کند .ولیکن اگر چنان انسانی باشد که حالت غرور و تکبّر در او پیدا میشود
و خود را مستحقّ احسان شما بداند ،احسان شما این جا بذری است که در یک زمین
نامناسب کاشته شده ،بهعکسِ مطلوب نتیجه میدهد .یعنی انسانِ طرف احسان شما که
خود را طلب کار میداند ،اگر روزی مشاهده کند که خدمات احسانیِ شما قطع شده و
ادامه پیدا نکرده است با شما به دشمنی و عناد بر میخیزد که چرا حق او را رعایت
نکرده اید .به همین مناسبت امام چهارم ،ایثار خود را که نوعی از احسان میباشد بعد از
مقابلۀ قدرت ،به مثل و قدرت انتقام تجویز میکند و میفرماید :شما از ابتدا بایستی بر
انسان متجاوز قدرت پیروزی و نیروی انتقام کسب کنید و بعد از پیدایش تسلّط و قدرت
انتقام و آگاهی و آشنائی طرف به این مسئله ،در مقام ایثار و حسن ایثار در رفتار بر آئید
تا این ایثار و حسن رفتار در زمینۀ قدرت انتقام ،طرف مقابل را تربیت نموده و او را از
خطّ حیوانیت به خطّ انسانیت انتقال دهد و در نتیجه ،حسن اخالق و احسان شما از یک
طرف مربّی جامعه بوده و درجهت دیگر بهرهدهی داشته باشد.
جمالت امام

علیه السالم

دراین قسمت هم مانند سایر قسمتها ،یک جمالت تام و تمام

میباشد .در این جمالت دعائی ،از پروردگار خود ،همه جا تقاضا میکند تا بر دشمنان و
ستم کاران به خود ،پیروزی و برتری داشته باشد .چنان نباشد که قدرت او با قدرت ظالم
و مکار و ستم کار نسبت به خودش ،مساوی و یا کمتر باشد؛ بلکه همه جا از خداوند
متعال ،تقاضا میکند که از نیروی برتر و بیشتری نسبت به دشمنان و ستم کاران
برخوردار باشد.

در این جا سئوالی مطرح میشود ،که آیا این برتری جوئی و برتری خواهی مظلوم نسبت
به ظالم ،که در واقع انسانها را از خط تساوی نسبت به یکدیگر خارج نموده ،عده ای را
در مرتبه ای باالتر و قویتر و عده ای را در مرتبه ای پایینتر و ضعیفتر قرار میدهد،
منطقی است و یا غیر منطقی میباشد!؟ آیا بهتر این است که انسانهای بد و خوب و یا
مؤمن و کافر و یا ظالم و مظلوم ،از نظر نیرو و قدرت و مال و ثروت در حدّ تساوی نسبت
به یکدیگر باشند و بین آنها موازنۀ قدرت بوجود آید یا این که عده ای برتری داشته
باشند و در مقامی باالتر و قویتر قرار گیرند!؟
شاید در بدو امر ،انسانها چنین فکر کنند که همان تساوی و موازنۀ قدرتها نسبت به
یکدیگر بهتر است و برتری جوئی ،خالف عقل و منطق باشد! بهتر این است که دو نیروی
کفر و ایمان و یا کافر و مؤمن ،در حدّ تساوی نسبت به یکدیگر قرار گیرند و از خط
موازنۀ قدرت ،به سمت افراط و تفریط نروند و بین آنها اختالفات طبقاتی بوجود نیاید.
اگر این فرضیۀ تساوی ،منطقی باشد و در قضاوتِ عقل و دانش بهترین فرضیه شناخته
شود ،پس این جمالت دعای مکارماالخالق ،که درآن امام علیه السالم ،از خداوند متعال
تقاضای برتری نسبت به دشمنان خود دارد ،خالف عقل و منطق است ،زیرا فرضاً اگر
دعای امام
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مستجاب گردد و خداوند متعال ،او را نسبت به طایفه ای که ظاهراً

معاند او و دشمنان او هستند ،از قدرت و ثروت بیشتری برخوردار نماید و در نتیجه ،دو
طایفۀ مؤمن و غیرمؤمن را از حدّ تساوی خارج گرداند ،یکی را قویتر و دیگری را
ضعیف تر قرار دهد ،یک عمل خالف عقل و منطق است که به تقاضای امام و به ارادۀ
خداوند متعال انجام گرفته و چگونه ما میتوانیم تقاضای خالف منطق را از امام و یا
عمل خالف عقل و منطق را از خداوند متعال بپذیریم .پس در این جا ،امر دایر میشود
که یا بگوییم این برتریجوئی و برتریطلبی که خداوند طوایف مؤمن را از طوایف کافر
قویتر و باالتر قرار دهد ،صد در صد مطابق عقل و منطق است و تساوی بین این دو،
خالف منطق میباشد ،یا بگوییم که امام از خداوند متعال ،بر خالف قضاوت عقل و

منطق تقاضا نموده و خداوند متعال هم یک چنین تقاضای خالف منطق را قبول نموده
است.
نظر به این که فرضیۀ دوّم و نسبتِ عملِ خالف منطق بر امام و یا خداوند متعال جایز
نیست ،بایستی قبول کنیم که این برتریجوئی صد در صد مطابق عقل و منطق میباشد
و بهتر این است که خداوند متعال ،طوایف مؤمن و بندگان صالح خود را ،بینهایت
نیرومندتر و تواناتر کند و آنها را در تمامی امور و مسائل ،از حدّ تساوی ،باالتر برده و بر
طوایف کافر و دشمنان خود مسلط گرداند .مشاهده میکنیم که خداوند متعال ،در
بسیاری از آیات قرآن ،یکچنین وعده ای داده است که طوایف مؤمن به خود را ،تا آنجا
که ممکن است نیرومندتر گرداند و آنها را بر کفار مسلط نماید .در آیات مربوط به
جهاد ،میفرماید :اگر ده نفر از شما اهل ایمان ،در میدان جنگ ،صبر و استقامت کند ،بر
صد نفر پیروز میشود و در آیۀ دیگر میفرماید :صد نفر از شما ،بر دویست نفر و دویست
نفر از شما بر دو هزار نفر پیروز میشود و همه جا وعده داده است که یاران و وابستگان
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خداوند متعال ،واجب و الزم کرده است که او و پیروان او ،بر دیگران پیروز و مسلط
شوند؛ و همچنین قرآن ،از روزی خبر میدهد که دوستان خود را به قدرت برساند و
تمامی دشمنان و کافران را در برابر آنها خوار و ذلیل گرداند تا آنچنان که بخواهند به
مقاصد عالیۀ ایمانی خود برسند و در اجرای مقررّات دینی ،آزاد باشند .پس با این
حساب ،وعده های خدا در قرآن ،و خواهشهای امام چهارم در این دعا ،همه جا مشعر به
برتری خواهی و تسلط مؤمنان بر کافران میباشد؛ و امّا از نظر عقل و منطق ،موازنۀ
قدرت و تساوی آن بین دو گروه کافر و مؤمن ،در صورتی منطقی میباشد که هردو
طایفه ،نیروهای خود را در راه اصالح و صالح زندگی خود ،و یا زندگی یکدیگر بکار ببرند
و از تخریب و فساد و افساد بپرهیزند .اگر چنان باشد که یکی از این دو طایفه ،از قدرت
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و ثروت خود سوء استفاده میکند و آن را در راه فساد و افساد جامعه بکار میبرد و از
عوامل تخریب ،شناخته میشود و آن طایفه دیگر ،نیروهای خود را در راه صالح و اصالح
جامعه بکار میبرد ،بهتر این است که نیروهای مخرّب و مفسد ،در حدّ صفر و یا پایینتر
از صفر ،قرار گیرد؛ زیرا آنها از کوچکترین قدرت و حرکت خود ،به ضرر خود و جامعه
استفاده میکنند .به خالف اهل ایمان و تقوی که از نیروهای خود به نفع جامعۀ خود،
بهره گیری مینمایند .اگر کافر بر مؤمن مسلط شود ،او را و خطّ حرکت او را ،نابود
میکند و از بین میبرد و اگر مؤمن بر کافر مسلط گردد ،اگر بتواند او را تربیت میکند و
به سعادت و خوشبختی میرساند و اگر نتواند ،او را در دایرۀ کفر و گناه خود ،محبوس و
متوقف میگرداند و او را تحت نظارت خود قرار میدهد تا روزی که برای حرکت در خطّ
ایمان و سعادت ،آمادگی پیدا کند پس با این حساب ،منطقی است که اهل ایمان ،به
نیرو و قدرت بیشتر مجهّز باشند و بر کفار و کافرین ،تسلّط پیدا کنند و آنها را به ارادۀ
خود مهار کنند و یا در خطّ کفر و گناه ،متوقف سازند.
پس به حساب مطالب گذشته ،این برتری جوئی و برتری خواهی انسانهای عادل و صالح
بر انسانهای کافر و ظالم ،مطابق قضاوت عقل و منطق است.
لذا امام چهارم

(ع)

عرضه میدارد :پروردگارا ،مرا بر ظالم به من ،مسلّط گردان تا به

نیروی بیشتر و بهتر مجهّز باشم و بتوانم از ظالم به خود ،انتقام بگیرم .در جملۀ بعد
میگوید :نیروی منطق و بیان مرا ،بر منطق و بیان کسی که با من عناد و دشمنی دارد،
قویتر گردان ،تا با منطق و بیان خود ،او را محکوم کنم.
حضرت در این دو جمله در میدان جنگ و ستیز ،در برابر ظالم از خداوند متعال ،قدرت
و توانائی تقاضا میکند و در میدان محاکمه و استدالل ،از خداوند متعال علم و منطق
قویتر میطلبد .بدیهی است که برتری انسانها ،بر یکدیگر در یکی از این دو جهت قرار
میگیرد ،بعضی از نظر قدرت و توانائی برتری دارند و عده ای از نظر علم و حکمت.

نیرو و قدرت همه جا در برابر ظالمین و زورگویان الزم است ،زیرا ظالم ،کسی است که
در همان ابتدای حرکت ،خود را از خطّ علم و منطق خارج نموده و به حقوق دیگران
تجاوز کرده است .کسی که در اوّلین قدم به حقوق دیگران ،تجاوز میکند و زندگی خود
را از راه اعمال زور شروع میکند ،طرف مقابل ،در برابر یک چنین انسانی فقط ،بایستی
به زور و قدرت متوسل شود و او را با نیروئی بیشتر و زیاد تر سرکوب نماید .در برابر
ظالم و متجاوز ،با اسلحۀ علم و منطق ،نمیتوان ایستادگی کرد زیرا خطّ حرکت او
زورگوئی و تجاوز است و اسلحۀ او ظلم و عدوان .پس در میدان جنگ با یک چنین ظالم
متجاوزی ،استفاده کردن از علم و منطق ،خالف فطرت و خالف طبیعت است .آنجا،
جائی است که بایستی زور و قدرت بکار رود تا ظالم متجاوز ،متوقف یا سرکوب گردد،
ولیکن در میدان محاکمه و برهان و استدالل که هر دو طرف پای میز عدالت و محاکمه
ایستادهاند و یکی از آنها میخواهد با اسلحۀ علم و منطق ،دیگری را محکوم و منکوب
نماید اسلحۀ علم و منطق الزم است .در آن جا هر یک از طرفین که آگاهی بیشتر به
حقوق خود و حقوق دیگران داشته باشد ،از منطقی ،بهتر و قویتر برخوردارند و هرکدام
از آنها که از نظر علوم و دانش ضعیف باشند استدالل و منطقشان ضعیفتر خواهد بود.
تنها نیروئی که انسان را به علوم و حقوق خود و دیگران آگاه میکند و در میدان
محاکمه و مخاصمه ،نیروی استدالل را باال میبرد ،عدالت جوئی و پرهیز از تجاوز به
حقوق دیگران است .ظالم همان طور که از کلمۀ ظلم ،استفاده میکند ،در ظلمت قرار
میگیرد .ظلم از ریشۀ ظلمت است ،ظالم به این دلیل ظالم است که ،جاهل است و
جهل و تاریکی ،مالزم یکدیگر هستند .از تاریکی ،جهل و از جهل تاریکی پیدا میشود و
این تاریکی از ظلمت ،منشاء ظلم میگردد و هیچ وقت ظالم نمیتواند منطق علمی و
استدالل عقلی داشته باشد .دراین جا ائمۀ اطهار
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السّالم ،دستور دادهاند که اگر

میخواهی همه جا منطقی ،قوی و استداللی نیرومند ،داشته باشی در ارتباط با جامعه و
مردم از خود انصاف داشته باش و خود را مالک و معیار روابط اجتماعی قرار بده .هر

سخنی که میخواهی دربارۀ دیگران بگوئی و یا هر عملی که میخواهی نسبت به دیگران
داشته بای ،خود را جای دیگران قرار بده ،اگر آن قول و عمل برای خودت نافع است
برای دیگران هم نافع میباشد و اگر برای خودت مضّر است برای دیگران هم مضّر خواهد
بود.
در جملۀ سوّم میفرماید :مرا بر آن کسی که نسبت به من عناد و دشمنی دارد ظفرمند
گردان .آنجا در برابر ظالم ،تقاضای قدرت میکند و در میدان محاکمه ،تقاضای منطق و
در برابر عناد مردم ،از خداوند ظفّر میجوید .در این جا بایستی بگوئیم که کلمات ائمۀ
اطهار علیهم السّالم از نظر قواعد ادبی ،در رأس تمامی لغات و کلمات است .هریک از
لغات عربی را درست در مورد مخصوص به خود بکار میبرند .دراین جا مشاهده میکنیم
که کلمۀ ظفز در برابر «عناد» بکار رفته است.
عناد ،آن دشمنیهای نهان و پنهان است که دشمن شما ،نسبت به شما بغض و کینه
دارد و از خوشبختی و موفقیت شما نارحت است .یک چنان آتشی ،به نام بغض و عناد،
در دل او روشن است که جز با کوبیدن و یا نابود کردن شما خاموش نمیشود .همه جا
دنبال فرصت میگردد تا عناد خود را آشکار سازد .دراین جا تنها چیزی که جلوی
فرصت او را میگیرد و او را همه جا خاموش و متوقف میسازد ،ظفرمندی شماست.
ظفر ،یعنی پیدایش حالت پیروزی و غلبه در شما نسبت به دشمن ،که از نظر علم و
قدرت از او باالتر باشید و این باالتری در نظر او محسوس باشد و همچنین از نظر مال و
ثروت و موقعیتهای دیگر ،چنان وضعی داشته باشی که هر وقت آن دشمن معاند ،تو را
ببیند در خود احساس ذلّت و حقارت کند و هرگز خود را در میدان مقابله با شما ظاهر
ننماید .پیدایش یک چنین برتری را در برابر عداوتها و کینه توزیها «ظفر» مینامند.
و در جملۀ چهارم ،عرضه میدارد که :پروردگارا ،مکر و سیاست مرا در برابر مکر و
سیاست کسانی که سر راه من چاه و چاله میکنند پیروز گردان؛ به من یک چنان

سیاستی بده که بتوانم سیاست آنها را خنثی و یا نتائج مکر آنها را به خود آنها
برگردانم.
مکر و سیاست و یا کید و مکر به آن اعمالی میگویند که زمینۀ شکست و یا محرومیت
انسان را فراهم میکند .دشمن شما ،اعمالی انجام میدهد که آن اعمال وقتی به مرز
نتیجه برسد ،نتائج آن باعث پیدایش محرومیتهائی چه مادی و یا معنوی در شما
میشود؛ و یا این که چاه و چاله هائی سر راه شما بوجود میآورد که مآیۀ شکست و
سقوط شما میگردد .تمامی این اعمال توطئه آمیز را ،کید و مکر مینامند .در این جا
امام چهارم (ع) ،در برابر دشمنانی که از اسلحۀ مکر و سیاست استفاده میکنند ،از خدا
میخواهد که به او مکر و سیاستی عمیقتر و عجیبتر مرحمت کند تا دشمن خود را از
پای درآورد .مکر خدا و مکر اولیاء خدا ،دو نتیجۀ بزرگ منطقی دارد .یکی از آن دو
نتیجه ،ظهور محکومیت مکّاران و سیاست مداران است ،یعنی مکّاران که با مکر خود
زمینۀ محرومیت انسانی را فراهم میکنند ،همان محرومیت مآیۀ محکومیت آنها در
محاکمه میشود که آن محکومیت ،پآیۀ اعمال قدرت مؤمن است ،زیرا اولیاء خدا ،پیش
از محکومیت قدرت بکار نمیبرند؛ و فایدۀ دوّم این است که نتائج مکر مکّار را ،به خود او
برمیگردانند و یا نسبت به او ،مقابله به مثل میکنند .یعنی نظیر دام و دانه ای که او سر
راه انسان گذاشته ،دام و دانه ای سر راه او میگذارند و پیش از آن که خود به دام آنها
بیفتند ،او را به دام خود میاندازند .نمونه ای از این مکر و توطئه را در داستان مباحثۀ
قاضیهای زمان امام جواد با آن حضرت ذکر میکنیم.
قاضیهای زمان حضرت جواد
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که از محبوبیت آن بزرگوار در دربار مأمون

عباسی وحشت داشتند و مشاهده کردند که پدر امام جواد

(ع)

ولیعهد مأمون و صاحب

مسند خالفت بوده ،که پیش از مأمون از دار دنیا رفته است؛ پس فرزند آن امام ،وراث
منصب والیت عهدی میباشد؛ با این موقعیت مأمون ،دخترخود امّ الفضل را هم به امام
جواد (ع) تزویج نموده و تصمیم دارد خالفت را از بنیالعباسبه بنی هاشم منتقل کند .به

این مناسبت ،دو طایفه از درباریان ،نسبت به امام حسد ورزیدند و تصمیم گرفتند که
موجبات شکست آن حضرت را فراهم کنند .طائفه اوّل ،پیشوایان مذهبی و قاضیهای
زمان .طائفه دوّم ،عموم بنی العباس و مخصوصاً نزدیکتران به مأمون عباسی که خود را
وراث تاج و تخت مأمون میدانستند .این دو طائفه تا آن جا که ممکن بود بر علیه آن
حضرت توطئه نمودند و سعی نمودند که موجبات شکست علمی و اجتهادی آن حضرت
را در مسائل دینی و مذهبی فراهم کنند و ظاهراً هم این طور به نظر میآمد که امام
جواد

(ع)

یک جوان نورس است و سابقۀ تحصیلی ندارد .ابتدا به مأمون اعتراض نمودند

که چرا یک جوان تحصیل نکرده و بی سواد را میخواهد به عنوان دامادی و ولیعهدی
انتخاب کند ،بهتر این است که او را به مدرسه بفرستد تا درس بخواند .مأمون به آنها
جواب داد که این خانواده علم لدنّی خدائی دارند و محتاج به تحصیل نیستند ولیکن
آنها معتقد به اعجاز علمی نبودند .چنان میدانستند که ،امامهای قبلی هر کدام حدود
بیست سال یا بیشتر در محضر پدرشان که امام زمان بوده است درس خواندهاند ولیکن
امام جواد در سن پنج سالگی ،از پدر خود محروم شده و نتوانسته است درس بخواند.
پس میتوانند به او شکست علمی بدهند و بی سوادی او را در نظر همگان آشکار سازند.
از این رو ،با مأمون عبّاسی تماس گرفتند که اگر مدّعی هستی که اینها علم الهی دارند
و بزرگ و کوچک یکسان هستند ،یک محضر علمی مذهبی تشکیل بده که در آن
محضر ،علماء و دانشمندان جمع شوند و از امام جواد ،مسائل علمی سئوال کنند .مأمون
حاضر شد چنین محضری ترتیب دهد ،عباسیان با علماء و دانشمندان ،تماس گرفتند و
از آنها خواهش و تمنا کردند که به هر شکل ،بایستی فرزند حضرت رضا (ع) را شکست
بدهند .علمای دربار عباسی ،در طرح سئواالت علمی مکر و حیله بکار بردند .آنها مسئله
ای انتخاب کردند که گر چه ظاهراً یک سئوال و یک جواب بیشتر نیست ولیکن هر کدام
از آن سئوال و جواب ،فروع مختلف دارد .آنها این جور فکر کردند که اگر امام جواد ،در
برابر اصلی که در سئوال طرح شده است یکی از آن فروع را جواب بدهد ،فوری با جواب

دادن فروع دیگر که مربوط به همان سئوال است اینطور وانمود کنند که حضرت جواد
علیه السالم

نتوانسته است جواب بدهد و عده بسیاری هوچی که در مجلس حاضر بودند و

از توطئه با خبر بودند فوری کف بزنند و شکست علمی امام را به حاضرین اعالم کنند.
مسئلهای که طرح کرده بودند ،مربوط به صید در حال احرام و کفّارۀ صید بود ،که اصل
صید در حدود سی قسم یا بیشتر است ،که در ارتباط با صید و صیاد مطرح میشود و
کفارۀ صید هم به همان مناسبت ،صورتهای مختلفی پیدا میکند .یک مجلس با شکوه
سلطنتی تشکیل دادند ،در آن مجلس تمامی رجال درجه اوّل و دوّم از نظر مذهبی و
سیاسی حاضر بودند .رئیس پیشوایان مذهبی و قاضی القضات زمان ،یحیی ابن اکثم نام
داشت که یکچنین سئوالی مطرح کرده بود .او سئوال خود را به این صورت مطرح کرد
که :اگر صیادی در حال احرام صید کند کفّاره او چیست؟ حضرت جواد

علیه السالم

بالفاصله پیش از آن که جواب سئوال را بدهد ،اقسام مختلف صید و صیاد و کفّاره را از
نظر زمان و مکان و انسان ،حدود چهل فرع یا بیشتر مطرح کرد و از او پرسید که کدام
یک از این سئواالت مورد سئوال بوده است .قاضی القضات دست و پای خود را گم کرد و
چنان گیج شد که نتوانست و یا ندانست که سئوال مورد نظر چه بوده است .پس از آن،
حضرت جواد علیه السالم برای مقابلۀ به مثل ،سئوالی مانند سئوال او مطرح کرد که آن هم
فروع مختلف دارد و فرمود :آن کدام زن است که ظرف بیست و چهار ساعت ،حدود
هشت مرتبه بر شوهر خود حالل و حرام میشود؟ قاضی القضات ،دست و پای خود را
گم کرد و نتوانست جوابی بدهد .مرتبه دیگر یک مجلس علمی و اجتهادی در حضور
معتصم ،خلیفۀ عباسی تشکیل دادند و در آن مجلس ،فتوائی ،از امام پرسیدند که ظاهراً
بر خالف قرآن است و دلیل قرآنی ندارد .فتوا ،در بارۀ حدّ سرقت بود که خداوند در قرآن
می فرماید :دست سارق را قطع کنید و از بیان این که چه مقدار از دست سارق قطع
میشود ساکت است .آنها برای فتوا دادن با استناد به آیات قرآن ثابت کردند که دست
سارق الاقل بایستی از مچ قطع گردد .پس از آن از امام جواد (ع) پرسیدند و میدانستند

که فتوای ائمّه ،قطع چهار انگشت دست است نه کف دست تا بند دست .در این جا به
فکر این بودند که امام از آوردن دلیل قرآنی عاجز شود و در نظر مردم ثابت گردد که
علم و آگاهی ندارد .امام در این مجلس به دو آیه از قرآن و سنت پیغمبر استدالل کردند
که بایستی فقط چهار انگشت قطع شود نه زیادتر نه کمتر .در این دو مجلس مشاهده
میکنیم که امام علیه السالم ،برای شکست علمی دشمن ،همان نقشه هائی را میکشد که
خود آنها کشیدهاند و توطئه ای مانند توطئۀ آنها میچیند و آنها را با همان مکر و
توطئه خودشان محکوم میکند .سیاست ائمۀ اطهار علیهم السّالم ،در تمام ادوار تاریخ به
همین کیفیت بوده است.

عار َض َمن غَش ِن دِبلنذص دحَ ،و َاج دز َي َمن
َاللِّهُم َص د ِّل عَيل ُم َحم ٍد و داهلَ ،و َس ِّدددِن د ََلن ُا د
ثيب َمن َح َر َمِن دِبل َبذلد َ ،و ُا د َ
َكِف َمن قَ َط َعِن دِب ِّ دلص َلَ ،و ُاخا دل َف َم دن
َهَ َرِن دِب د ِّدلَبَ ،و ُا َ
غض َع دن الس ديِّئَ دة.
اغتاب َِن دايل ُح د
سن د ِّاذلک درَ ،و َان َاش ُک َر احلَ َس نَ َةَ ،و ُا د َ

تشخیص موارد مقابلۀ به دباع و مقابلۀ به ا سن
و در فراز هفتم ،راجع به مالیمت و مقابلۀ با حسن در برابر بدکاران و تشخیص موارد
مقابلۀ به دفاع و مقابلۀ به احسن بین دو صلوات طبق معمول عرضه میدارد که:
پروردگارا ،رحمت و برکات خود را بر رسول خدا و اوالد او نازل کن و به عقل و دانش
من ،یکچنان قدرت و استحکامی بده تا در برابر خائن به امانت ،مقابله کنم .کسی که در
راهنمائی به من خیانت میکند ،من او را نصیحت کنم و کسی که از من فاصله میگیرد،
نسبت به او نیک رفتار باشم و کسی که مرا از عطا و بخشش خود محروم میکند ،به او
بخشش کنم و یا از خویشاوندان ،کسی که با من قطع رابطه میکند ،با او رابطه داشته

باشم و برخالف کسی که همه جا از من غیبت میکند ،نام او را به نیکی ببرم .نیکیهای
مردم را ،منظور نظر بدارم و از بدیهای آنها چشم پوشی کنم.
در این قسمت هم آن حضرت از خداوند تبارک و تعالی ،بر خالف تقاضای مقابله به مثل،
تقاضای مقابله به ضدّ و نقیض میکند ،یعنی مقابلۀ خیر با شر .شرور و آفاتی که ممکن
است از دشمنان به او برسد ،میشمارد و در برابر هر شری که از دشمن به او میرسد،
خیری را مناسب همان شر ،از خداوند متعال تقاضا میکند .در اولین مرتبه ،نصیحت را با
خیانت در تعلیم و تبلیغ مطرح میکند و عرضه میدارد که کسی در راهنمائی خود به
من غش میزند.
غش زدن در معامالت و در تعلیمات به معنای این است که متاع غیرمرغوب و یا
بیارزش را به متاع مرغوب مخلوط کنند و به عنوان یک جنس مرغوب بفروشند و یا
تعلیمات گمراه کننده را مخلوط به تعلیمات هدایت کننده نموده و باطل را در لباس حق
به خورد مردم بدهند .یک چنین ترکیب و اختالط جنس مرغوب با نامرغوب و یا کلمۀ
حق با باطل را «غش» مینامند .متاع مغشوش یا کالم مغشوش ،آن متاع و کالمی است
که ظاهر زیبائی دارد و در باطن خطرناک است .در برابر تعلیماتِ مغشوش و یا غش در
نصیحت ،نصیحت بکار رفته است ،یعنی کسی که خیلی سالم و کامل شما را تعلیمات
میدهد و هدایت میکند؛ چنان هدایتی که مطابق حقیقت و واقع باشد .حضرت در
اینجا از خداوند تقاضا میکند که در برابر تعلیمات گمراه کنندۀ دشمن ،توفیق پیدا کنم
او را نصیحت کنم و به حق و حقیقت هدایت نمایم.
و در جملۀ دوم عرضه میدارد :پروردگارا ،چنان توفیقی به من مرحمت کن تا بتوانم با
کسی که از من کناره میگیرد و مرا دشمن خود میداند نیکوکاری کنم .کلمۀ «بِرّ» در
برابر «هجرت» آمده است .هجرت ،یعنی کسی که در برخورد و معاشرت به جای این که
جاذب و گیرنده باشد ،سردی نشان میدهد و از شما فاصله میگیرد .قیافۀ او در برخورد

با شما ،حکایت میکند از این که شما را دوست ندارد و شما را مضر به حال خود
میداند .کلمۀ «بِرّ» ،درست و برعکس این حالت است؛ یعنی گیرا بودن و جالب و جاذب
بودن؛ یعنی اگرچه او خود را به من بد نمایش میدهد و در لباس عناد و دشمنی با من
برخورد میکند ،ولیکن من خود را به او خوب نمایش بدهم؛ در لباس دوستی و محبت،
که او در چهرۀ من محبت و دوستی ببیند به کیفیتی که به خیر من و احسان من،
امیدوار شود و مرا نافع به حال خود بشناسد.
و در جملۀ سوّم عرضه میدارد :با کسی که مرا محروم نموده ،به بذل و بخشش مقابله
کنم .کلمۀ محرومیت و کلمۀ بذل ،هردو به طور اطالق بدون قید ذکر شده است .نگفته
است محرومیت از مال یا محرومیت از محبّت یا احسان و یا بذل و محبّت .به طور کلّی،
انسانها در برخوردها و معاشرتها سه حالت پیدا میکنند.
حالت اوّل :خشونت و عناد و دشمنی نسبت به یکدیگر که اگر بتوانند ضرر بزنند.
حالت دوّم :بی خاصیتی و بی تفاوتی ،که الاقل انسان را از خیر خود محروم کند.
حالت سوّم :حسن معاشرت و رفتار نیک و یا کمک و اعانت.
آن دو حالت اوّل ،در دین مقدس اسالم محکوم است و مسلمانها مأموریت دارند در
معاشرت و ارتباط با یکدیگر حالت سوّم را هدف خود قرار بدهند ،یعنی همه جا و در هر
حال ،آن قدر که ممکن است حتّی با سالم و قیافه به انسان بذل و بخشش داشته باشند.
حضرت از خداوند متعال ،توفیق میخواهد که حالت سوّم را آغاز کند مخصوصاً نسبت به
کسانی که در حالت دوّم یا در حالت اوّل قرار گرفتهاند و او را از اخالق انسانی و فوائد
اسالمی محروم کردهاند.
در جملۀ چهارم عرضه میدارد :چنان توفیقی به من مرحمت کن ،تا خود را متّصل و
مرتبط سازم با دوست و خویشاوندی که با من قطع رابطه میکند.

دین مقدس اسالم بر اساس جلب و جذب انسانها و روابط اجتماعی بوجود آمده است.
همه جا برنامه هائی طرح و تنظیم نموده ،که به هر کیفیت ،انسانها به یکدیگر مربوط
شوند و مخصوصاً خویشاوندان.
قطع رحم ،از گناهان کبیره شناخته شده .یعنی خداوند در خلقت و طبیعت ،شما را از
یک شجره ای بوجود آورده ،شما و عدّه ای از مردم به یک پدر و مادر تا سه پشت و
چهار پشت یا هفت پشت ،متصّل میشوید و همه شاخ و برگ یک شجره هستید؛ این
رابطۀ طبیعی و تکوینی را بایستی حفظ کنید ،حق ندارید با خویشاوندان خود قطع
رابطه کنید؛ الاقل با سالم و زیارت و احوالپرسی و نامهنویسی .به طوری که حضرت
رسول اکرم

(ص)

میفرمایند« :اگر به جائی مسافرت کنی که یک سال طول میکشد و

نتیجۀ مسافرت ،همین باشد که دوستی از دوستان یا اقوام خود را زیارت کنی ،ارزش
دارد .نبایستی چنین مسافرتی را به دلیل فاصلۀ زیاد و زحمت بسیار ،ترک کنی» .قطع
رحم ،از گناهان کبیره و صلۀ رحم ،از واجبات و یا الاقل مستحبّات اکیده ،شناخته شده
است .به خصوص در طول عمر و سالمتی و گشایش زندگی خیلی مؤثر است.
و باز در جملۀ پنجم ،از خدا توفیق میخواهد که با غیبتگران مقابله به ضدّ غیبت و
نقیض آن داشته باشد .یعنی آنها بدگوئی میکنند تا شخصیت مرا بکوبند ،آبرو و اعتبار
مرا از بین ببرند ،من همه جا به نیکی از آنها یاد کنم و غیبت آنها را به حساب نیاورم.
بهترین راه برای جلب قلوب و ارتباط دادن افراد جامعه به یکدیگر ،همین فضائل اخالقی
است که دراین جا مطرح کرده است .در جملۀ آخر میگوید :به من چنان توفیقی
مرحمت کن ،که منظور نیکی و نیکوکاری با مردم را داشته باشم ،احسان مردم منظور
نظر من باشد و اگر کسی به من بدی کند یا از آنها بدی ببینم از یاد ببرم و چشم
بپوشم.

جملۀ آخر در این فراز ،مفهوم و محتوای شکران و کفران و یا شاکر و کافر است .شکر و
کفر ،دو مفهوم متقابل با یکدیگر است که هرگز در یک عمل و یا یک انسان ،قابل
اجتماع نیست .شاکر ،نمیتواند کافر باشد و کافر هم ،نمیتواند شاکر باشد .شکر ،به
معنای منظور داشتن خدمت و احسان دیگران است و کفر و کفران به معنای منظور
نداشتن .هر انسانی که به دیگری احسان کند و یا نسبت به او خیرخواهی و نیت خیر
داشته باشد و الاقل خوشبین باشد در برابر همین خوشبینی و احسان و یا نیت احسان،
مستحقّ اجری میشود که بایستی از طرف مقابل دریافت کند و متقابالً شخصی که مورد
احسان قرار گرفته ،بایستی در خطّ خدمت و احسان نسبت به او باشد .شکر و کفر ،از
نظر تأثیر داشتن و متأثر نمودنِ احسان گران ،آن قدر مهم است که در تقدیر و حکمت
خدا هم اثر میگذارد .یعنی خدائی که این همه بذل و بخشش دارد و غنیِ بهذات است و
کوچکترین نیازی به دوستان و دشمنان خود ندارد ،باز هم شکر و کفر بندگان خود را

به حساب میآورد و میفرماید« :لَ دِئ َش َک ُرُت د ََلزيدَ ن ُُك و ل َ دِئ کَ َف ُرُت دان عَذاِب لَشَ ديد
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اگر لطف و احسان خدای خود را منظور نظر داشته باشید ،خداوند ،احسان خود را ادامه
میدهد و بهتر و بیشتر به شما احسان میکند و اگر منظور نظر نداشته باشید و در برابر
آن بی تفاوت باشید ،احسان الهی از شما قطع میشود و عاقبت ،به عذابی سخت مبتالء
میشوید .با توجه به این حقیقت که منظور داشتن احسان خدا و یا نداشتن برای او
تأثیری ندارد ،چنان که فرموده است :اگر تمامی اهل عالم کافر شوند و یا مؤمن باشند،
خداوند از همه آنها بی نیاز است ،پس اگر تا ابد انسانی را مشمول احسان خود قرار
دهد و آن انسان همه جا بی منظور باشد ،آن بی منظوری برای خدا تأثیر ندارد و
انسانهای کافر نمیتوانند به سازمان قدرت و نعمت خدا ضرری وارد سازند .با همه
اینها ،احسان خود را در برابر کفران نعمت ،قطع نموده و در برابر شکران نعمت ،ادامه
میدهد و اضافه میکند .پس در صورتی که شکر و کفر ،روی اراده و قدرت خدا اثر
1
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میگذارد ،در اراده و قدرت انسانها ،حتماً موثر خواهد بود ،زیرا انسانها تاثیر پذیرند و
ذات مقدس خدا متاثر نمیشود.
حقیقت این است که هر عملی ،خواه از خدا و خواه از خلق خدا ،بایستی به نتیجه ای و
ثمره ای برسد .یعنی هر عملی از نظر نتایجی که دارد مطلوب است و اگر بی نتیجه باشد
مطلوب نیست و یک چنین عمل بی نتیجه را عبث و سفاهت مینامند .یعنی شخص
مورد احسان ،بایستی اوالً با این احسان انقالب ذاتی و روانی پیدا کند و در شمار دوستان
احسان کننده قرار گیرد .پیدایش محبّت و مودّت در قلب انسانِ طرف احسان ،برهان این
حقیقت است که زمینۀ قلب او ،الیق پرورش بذر احسان میباشد .ثمرۀ این بذر ،ادامه
دوستی نسبت به احسان کننده و احیاناً پاداش متقابل میباشد ،برای نمونه میتوانیم
پدر و مادر و فرزندان را به نظر بیاوریم که پدر و مادر ،تمام عمر خود را به فرزندان خود
خدمت کردهاند .اگر محبت پدر و مادر در دل فرزندان چنان رشد کند که در آینده ،با
پدر و مادر خود اهلیّت پیدا کنند و متقابالً به آنها احسان کنند ،بذر احسان در دل آنها
به ثمر رسیده است و پدر و مادر ،به احسان خود ادامه میدهند ،از این جهت که ،نتیجه
میگیرند؛ و اگر فرزند اهلیّت پیدا نکند ،عدم اهلیّت ،برهان عدم قابلیت سازمان فکر و
قلب او بوده که بذر احسان را در وجود خود پرورش نداده است .نظر به این که هر عاملی
که عملی انجام میدهد ،برای رسیدن به نتیجه و ثمرۀ آن عمل است ،کسانی که تحت
تأثیر احسانِ احسان کننده قرار نمیگیرند و متقابالً در خطّ احسان نسبت به آنها
نیستند ،قهراً این بی تفاوتی ،مآیۀ دماغ سوختگی احسان کنندگان میگردد که درآینده،
از ادامۀ احسان خودداری میکنند .تأثیر کفران نعمت ،در ارادۀ خداوند متعال هم از این
جهت است که احسان خدا ،لغویّت پیدا میکند ،از این که ثمره ای نمیدهد و خدا منزه
است از این که عمل لغو و عبثی انجام دهد .او که به بندگان خود احسان میکند برای
این است که در اثر احسان ،بندگان او تربیت شوند و در خطّ ایمان و انسانیّت قدم
بگذارند و چنان شوند که مطلوب خداوند متعال باشند .در این جا اهل ایمان ،کسانی

هستند که بذر احسان الهی را در وجود خود پرورش داده و چنان میشوند که مطلوب
خدا باشند و شجرۀ احسان را بهثمر برسانند؛ و امّا کفار و ستمگران ،بذر احسان الهی را
ضایع نموده و عمل احسان خدا را به عبث و لغویّت میکشانند که اگر خدا نسبت به
کفار به احسان خود ادامه دهد ،در قضاوت علم و دانش محکوم میشود ،از این که نهال
بی ثمر میکارد و بدون نتیجه کاری انجام میدهد .پس خواهی نخواهی در ارتباط با خدا
و خلق ،شکر نعمت سبب ادامۀ نعمت و افزایش آن میشود و به عکس کفران نعمت،
مآیۀ سلب نعمت و مجازات میگردد و این تاثیر قهری عمل است که از آن قابل انفکاک
نیست .اگر خدا احسان خود را به کفار ادامه دهد و از شکر آنها صرف نظر کند ،آنها
بیشتر جری و جسور میشوند و بیشتر به کفر و فساد ادمه میدهند ،احسان خدا لغویّت
پیدا میکند و باعث ادامه فساد میشود .میتوانیم بگوئیم که احسان به بندگان خدا،
مثمر دو ثمره و منتج دو نتیجه است و همین احسان یا شکرگزاری در برابر احسان خدا
و نعمتهای او مثمر یک ثمر میباشد که اگر آن ثمره از احسان خدا پیدا نشود ،عمل
الهی لغویّت پیدا میکند و عمل لغو از خدا ،محال و ممتنع است .دو نتیجهای که از
احسانِ انسان به بندگان خدا پیدا میشود ،یکی پیدایش محبّت و دوستی بین احسان
کننده و احسان شونده است که پیدایش همین محبت ،ثمره این همه مقررات دینی و
اجتماعی میباشد که خداوند وجود آن را برای بشریّت ضروری میداند؛ و امّا ثمرۀ دوّم،
احسان متقابل است یعنی کسی که به شما خدمت میکند قهراً از شما انتظار خدمت
دارد که شما بایستی مصمّم شوید روزی و روزگاری پاداش احسان کننده را به احسان
خود جواب دهید و آنچنان که به شما احسان کرده است به او مخصوصاً در صورت نیاز
احسان کنید .انسانها اگر از خدمات و احسان خود به این دو نتیجه رسیدند ،میتوانند
خدمات خود را ادامه دهند و بیشتر تشویق شوند که به بندگان خدا خدمت کنند .ولیکن
شکر نعمتهای خدا ،ضمن اطاعت از دستورات او و یا بذل نعمتهای او در راهی که
مقرر کرده است ،فاقد ثمرۀ دوّم در ارتباط با خداوند متعال میباشد .زیرا خداوند ،نیازمند

به پاداش بندگان و یا احسان آنها نیست ،ولیکن در انتظار ثمرۀ اوّل ،یعنی پیدایش
محبت بین انسانها و خدا و متقابالً بین خدا و انسان میباشد ،که این محبت همان
معرفتی است که بین انسان و خدا بوجود میآید و این معرفت هدف خدا و یا علت غائی
از خلقت جهان و انسان میباشد.
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تقاضای بهترین اخالن در ارتحاط با مردم
و باز در فراز هشتم ،بین دو صلوات ،صفات نیکی را از خداوند متعال خواهش میکند که
خداوند او را به این صفات نیک متّصف نماید .عرضه میدارد :پروردگارا ،مرا به جمال و
زینت انسانهای ساده و شایسته ،مزیّن کن و لباس اهل تقوی را به قامت من بپوشان.
لباس اهل تقوی این است که همه جا ،آن قدر که بتوانم عدالت را گسترش دهم و خشم
خود را فرو نشانم و آتش جنگ و نزاع را تا آن جا که ممکن است خاموش نمایم.

انسانهای جدا و متفرق از یکدیگر را به هم ،مربوط کنم و آنچه را بین انسانها مآیۀ
تفرقه است اصالح نمایم .نیکی و نیکوئیها را منتشر سازم و عیبها را مستور بدارم و در
برابر بندگان خدا نرم و مالیم باشم ،در برابر نیازمندان متواضع بوده و با حسن سلوک،
رفتار نمایم .باد دماغ و تکبّر را در خود آرام گردانم ،خوش خلق و مهربان باشم ،در کسب
فضیلت و صفات نیک از دیگران سبقت بگیرم و در کمک و بخشایش ،دیگران را بر خود
مقدم بدارم تا آنجا که ممکن است از سر زنش و عیب جوئی خودداری نمایم و نسبت به
بندگان خدا گرچه مستحق نباشند ،بذل و بخشش داشته باشم .گویای مطالب حق باشم
گرچه برای من مشکل باشد .عمل و گفتار نیک خود را کم بشناسم گرچه زیاد باشد و
اعمال بد خود را زیاد بشناسم هر چند کم باشد .پروردگارا ،این صفات نیک را ضمن
ادامه اطاعت و مالزم بودن با جمعیّت مسلمانان و رها کردن اهل بدعت و گناه و کسانی
که دنبال هوی و هوس خود هستند و هر روز رأی و نظر مخصوصی اختراع میکنند
تکمیل گردان.
در این فراز ،امام چهارم علیه السالم نیکوترین صفات را از خداوند متعال تقاضا میکند ،که
هرکس به این صفات متّصف گردد و یا با این لباسها ملبّس شود ،حقیقتاً گواراترین
انسانها بشمار میرود .زیرا در جامعه ،انسانی که فاقد این صفات است هیچ است و
انسان به حساب نمیآید گرچه کافر و ظالم نباشد؛ و کسی که متّصف به این صفات
میباشد ،یک انسان متمدّن و اجتماعی به حساب میآید که میشود او را از بهترین
سنگ بناهای مدینۀ فاضله ،بشمار آورد .خداوند تبارک و تعالی در خطّ ایجاد یک مدینۀ
فاضله و یک شهر ایدهآل است ،که از آن تعبیر به بهشت نموده که آن مدینه فاضله
بایستی بوسیله انسانها ساخته شود .سنگ بنای آن مدینه فاضله و یا مصالح ساختمانی
آن ،افراد بشر هستند .شهری است که بوسیله انسانها بوجود خواهد آمد و آن یک
شهری است که رقم رنج و زحمت انسانها ،در آن شهر به صفر میرسد و رقم لذّت و
بهره بردای آنها تا بینهایت گسترش پیدا میکند .درآن شهر لذیذترین نعمتها و

بهترین خوشیها ،حشر انسانها با یکدیگر و مالقات آنها با یکدیگر میباشد .شهری
است فاقد هر قیدی و هر حدّ و حدودی .شهری بدون دیوار و بدون پلیس و مأمور و یا
نظارت و حفاظت .در آن شهر ،در عین این که انسانها بینهایت آزاد هستند ،بینهایت
منظم میباشند .شهری است که گرچه میلیونها نفر ،در آن شهر ساکنند ،مانند این
است که گوئی هر یک از انسانها مالک تمام آن مملکت و انسانهای آن میباشند.
سرمایه ورود به آن شهر ،همین صفات است که از آن تعبیر به اخالق میکنند و امام
چهارم

علیه السالم

آن صفات را به عنوان مکارم اخالق ،نامیده است که پیغمبراسالم

علت بعثت خود را همین اخالق کریمه میداند و میفرماید« :

ا ََلخًلق
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» .من به این منظور مبعوث شدم که اخالق کریمه را در انسانها بهثمر برسانم

و این اخالق کریمه در قرآن به لباس تقوی معرفی شده است .که خداوند در سورۀ اعراف
میفرماید« :ای پسران آدم ،من برای شما دو نوع لباس آفریدهام که یکی از آن دو
عیبهای تن و بدن را میپوشاند و بهعالوه شما را با عظمت و شخصیت جلوه میدهد و
امّا لباس دوّم ،که لباس تقوی است شما را در جامعه ،با جمال و جالل و عظمت و
شرافت جلوه میدهد .چنان جلوه ای که در نظر تمامی انسانها محبوبیت پیدا میکنید
و دلها ،مسخّر شما و وابسته به شما میشود .»4اگر انسانها را به مصالح ساختمانی،
برای ساخت بهشت تشبیه کنیم ،این اخالق کریمه ،مانند مالط است که آن مصالح
ساختمانی را به یکدیگر ارتباط میدهد و خانه ای بسیار زیبا و محکم میسازد .کسانی
که فاقد این صفات باشند ،مانند سنگها و آجرهای لقّه و بیقواره هستند ،که در ساخت
مدینۀ فاضله قابل استفاده نمیباشند.
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دِبلت َع ذرض لخًلف َم َحبتک َ ،و َل ُم َجا َم َعة َم ْن تَفر َق َع ْنک َ ،و َل ُمف َارقة َم دن ْاجتَ َم َع
الَ ْي َک  .اللهُم ْاج َعلْ دین َأ ُص ُ
الَّض َور دة َ ،و َأ ْسأَلُ َک دع ْندَ الْ َحا َج دة َ ،و َأت َََّض ُع
ول دب َک دع ْندَ ُ
ِ
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َ
ال ْيک ع ْندَ ال َم ْسکنَة َ ،و َل تَ ْفت د ِّین دِبَل ْس ت َعانَة دبغ ْ دَريک اذا اضْ ُط در ْر ُت َ ،و َل دِبلخُضُ و دع
ِ
ِ
َّض دع ا ََل َم ْن ُدونَ َک ا َذا َر ده ْب ُت  ،فَأَ ْس َت دحق ب َدذ دل َک
دل ُس َؤالد غَ ْ دري َک ا َذا افْتَقَ ْر ُت َ ،و ََل دِبلت ذَ
ِ
ِ
ِ
دخ ْذ ََلنَ َک َو َمنْ َع َک َو اع َْراضَ َک َ ،اي َأ ْر َح َم الر د د
اَح َي .
ِ

تقاضای وسعت روری در ایّام پیری
و باز در فراز نهم ،بین دو صلوات از خداوند متعال تقاضای قدرت و نیروی مقاومت در
برابر مصائب و مشکالت و محرومیّتها میکند و ضمن همین تقاضا ،حکمت پیری و
جوانی در تقدیر خدا را بیان میکند ،عرضه میدارد :پروردگارا ،آنگاه که به پیری رسیدم،
مرا در گشایش رزق و روزی به بهترین وجهی قرار بده و آنجا که با رنج و تعب و مصائب
روبرو شدم ،نیرومندترین قدرتها را در من ایجاد کن .پروردگارا ،مرا به کسالت و تنبلی
در انجام وظائف بندگی و اطاعت ،مبتال نکن و همچنین به کوری باطن که راه حق و
باطل را از یکدیگر نشناسم ،به من چنان نیروئی مده که متعرض اعمال خالف رضای تو
شده باشم و یا به کسانی که از تو مفارقت کردهاند و کناره گرفتهاند نزدیک شوم و یا از
کسانی که در خط اطاعت به سوی تو حرکت میکنند ،جدا شوم .پروردگارا ،مرا آنچنان
مهیا کن که هنگام ضرورت و احتیاج ،با نیروی تو بر دشمن بتازم و یا آنگاه که نیازمند

شدم ،روی سئوال و تقاضا از تو داشته باشم و آنجا که به مسکنت و پریشانی مبتالء
شدم ،به تو پناهنده شوم .پروردگارا ،مرا به این مصیبت آزمایش نکن که هنگام اضطرار و
بیچارگی از غیر تو کمک بگیرم و یا آنجا که فقیر و نادار شدم در برابر غیر تو ،خاضع
شوم و از او سئوال کنم و یا آنجا که به ترس و وحشت مبتالء شدم ،به غیر تو پناهنده
نشوم تا در این موارد در تقدیر تو مستحقّ خذالن و رسوائی و مستحقّ سلب لطف از
جانب تو شده باشم.
مشاهده میکنید که در این فراز ،از دعای مکارم االخالق برای تأمین آیندۀ خود به
خداوند متعال ،پناهنده میشود .یکی از مسائلی که انسان با آن روبرو بوده و به آن مبتال
است ،این است که آنچه از مال و ثروت و قدرت و جوانی و زیبائی که در اختیار دارد،
همه اینها در معرض فنا و نابودی میباشد .خداوند ،زندگی دنیا را طوری مقدّر و مقرّر
فرموده که انسان دائماً بین اقبال و ادبار زندگی قرار گرفته است .در ابتدای زندگی،
نعمتهای الهی به انسان جلب میشود و از دوران کودکی به جوانی میرود که این
نیروهای جوانی و روحیۀ جوانی ،یکی از بزرگترین سرمایه های کسب قدرت و لذّت و
استفاده از زندگی دنیا میباشد .پس از آن که انسان از هر رقمی از ارقام نعمت
بهرهگیری نمود ،مشاهده میکنید که آنچه را زندگی دنیا و طبیعت به او تحویل داده
است دومرتبه پس میگیرد .قوای موجود انسان و نعمت و ثروت موجود او رو به زوال
میرود و انسان ،ضمن ابتالء به مرگ تدریجی درآستانۀ نابودی کامل قرار میگیرد .این
پیری که در واقع ،مرگ کامل زندگی دنیا به اضافۀ ابتالء به مصیبتها و محرومیتها
میباشد ،بزرگترین مصیبت است و این آیندۀ زندگی دنیا میباشد که هرکسی بایستی
برای تأمین آیندۀ خود به وسائلی متوّسل شود و سعی کند نعمتهای موجود و از آن
جمله ،جوانی و سالمتی را برای خود حفظ کند تا به درد پیری مبتالء نشود و اگر هم
نمیتواند حفظ کند ،یک ملجأ و اتّکائی داشته باشد که از او برای حفظ این نعمتها و یا
برگشت دوبارۀ آنها کمک بگیرد .اکثریت انسانها برای جبران خسارت پیری ،به وسائلی

متوسّل میشوند که هیچ یک از آنها مفید و منتج نبوده و نتوانسته اند با آن وسائل،
مانع ظهور پیری و نابودی سرمایه های زندگی بشوند .اکثریت انسانها به جمع مال و
ثروت متوسّل میشوند و برای حفظ مال و ثروت برای دوران پیری ،قدرتهای طاغوتی
بوجود میآورند و یا پناهنده به انسانهائی میشوند که حافظ و حامی آنها در دوران
پیری باشند ولیکن آن جا که قوای وجودی و جوانی و به همراه آن ،سالمتی از بین برود
مال و ثروت و یا قدرت و یا وسائل دیگر سودی ندارد .مزاج ضعیف که از هضم غذا
درمانده شده است و اشتها بوجود نمیآورد ،از غذاهای رنگارنگ چگونه میتواند استفاده
کند؟ برای یک چنین مزاجی ،دارائی و ناداری یکسان است؛ لذا اکثریت مردم با حسرت
روبرو میشوند و با حسرت از دار دنیا میروند که از این حسرتها و غم و غصّهها تعبیر
به جان کندن و یا سکرات موت شده است .سکرات موت و یا اِلّم جان دادن به معنای
درد و سوزشی نیست که در تن انسان ،هنگام مرگ بوجود میآید و شاید که انسانها
همانطور که آرام آرام میخوابند ،آرام آرام میمیرند ،مگر این که به مرض فوق العاده رنج
آوری مبتال شوند .سکرات موت و یا نزع روح که در سورۀ «والنّازعات» از آن یادآوری شده
است ،قطع عالقه از زندگی دنیا میباشد که انسان میبیند محصول یک عمر زندگی او
یکجا از دستش میرود ،که خداوند از این حسرت در سورۀ «بلد» یاد آوری کرده است،

که انسان میگویدَ « :اهلَ ُ
کت ما ًَل لُ َبدا

1

» .یعنی این همه مال و ثروت را با رنج و زحمت

بدست آوردم و یکجا آن را نابود نمودم .با این حساب ،انسان عاقل بایستی برای جبران
این خسارت بزرگ که یکجا ،محصول صد سالۀ عمر او از دست میرود چاره ای
بیندیشد و برای تأمین آیندۀ خود ،طوری بکوشد و تالش کند که از عمر خود نتیجۀ
عالی ببرد و آیندۀ خود را تأمین کند .در این جمالت ،امام چهارم

علیه السالم

انسان را به

اعمال اخالقی متوجه میکند که با داشتن یک چنین اخالق و اعمالی صد درصد یقین

 1بلد : 1،ي َ ُق ُ
ول َأهْلَ ْك ُت ما ًَل لُ َبد ًا

پیدا کند که آیندۀ او خیلی بهتر و بیشتر از آنچه انتظار دارد و یا در دنیا کسب نموده،
تأمین است و آن اعمال همین خواهشها است که از خدا دارد.
و باز در قسمت دیگری از این فراز ،در اطراف وسوسهها و خیاالت و ترس و وحشتها و
آرزوهای درازِ خالفِ حقیقت و صفات بدی مانند حسد و یا تفکر در مسائلی که حقّ تفکّر
ندارد ،با خدا راز و نیاز میکند و ضمن این راز و نیاز ،به انسان میفهماند که بایستی
برای معالجۀ هر نوع درد و مرض و مخصوصاً مرضهای روحی و فکری ،به خدا پناهنده
شود ،زیرا فقط خداوند قدرت دارد که مرضهای بدنی و روحی را معالجه کند و انسان را
به سالمتی روح و بدن برساند.

اللهُم ْاج َع ْل َما يُلْ دقی الش ْي َط ُان دِف ُرو دعی دم َن المت َ د ِّین َو الت َظ د ِّین َو الْ َح َس دد دذ ْکر ًا دل َع َظ َمتد َک ،
َو تَ َف ذکر ًا دِف قُدْ َر دت َک َ ،و تَدْ دبري ًا عَ َىل عَدُ ِّدو َک َ ،و َما َأ ْج َرى عَ َىل دل َس داین دم ْن لَ ْف َظ دة فُ ْح ٍش
اض َو َما
َأ ْو ُ ْه ٍر َأ ْو َش ْ دُت دع ْر ٍض َأ ْو َشهَا َد دة َِب دط ٍل َأ دو ا ْغ دت َي داب ُم ْؤ دم ٍن غَائد ٍب َأ ْو َس د ِّب َح د ٍ
َأ ْش َب َه َذ دل َک ن ُْطق ًا دِبلْ َح ْم دد ل َ َک َ ،و ا ْغ َراق ًا دِف الثنَا دء عَلَ ْي َک َ ،و َذهَا ًِب دِف تَ ْمجد ي دد َک َ ،و
ِ
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د
َ
ُش ْکر ًا دل دن ْع َم دت َک َ ،و ا ْع د ََتاف ًا د دِب ْح َسا دن َک  ،و ا ْح َص ًاء لمنَنک .

تقاضای ذکر خحا به جای القائات شیطایی
پروردگارا ،در آن جا که شیطان با شیطنت خود ،افکار غلطی در من تزریق میکند و در
من آرزو و حدس و گمان بوجود میآورد؛ آنچنان که اگر در دایرۀ حاکمیت این افکار
غلط قرار گیرم ،از تو غافل میشوم؛ پروردگارا بهجای این وسوسهها به من چنان توفیقی
بده که به یاد عظمت تو باشم و در قدرت تو تفکر کنم و یا در خطّ غلبۀ بر شیطان و

دشمن ،امور خود را فراهم کنم و به جای آنچه شیطان از الفاظ فحش و یاوهگوئی و یا
بدگوئی و غیبت و یا شهادت به باطل و غیبت مؤمنی که غائب باشد و یا سبّ مؤمنی که
نزدیک من باشد و امثال این بیادبیها و بیتربیتیها که به من القاء میکند ،به من
چنان توفیقی بده که زبان خود را به حمد تو گویا کنم و در مدح و ثنای تو غرق شوم و
در خطّ تمجید و تعظیم تو باشم؛ شکر نعمتهای تو را بجا آورم و به احسان تو اعتراف
کنم و یکایک نعمت هائی که به من بخشیده ای از نظر خود بگذرانم.
لطیفۀ بزرگی که در این قسمت از دعای مکارماالخالق قرار گرفته است ،گذشتن دوران
عمر و نتیجه نگرفتن از این عمر طوالنی و یا نتائجِ معکوس گرفتن میباشد .عمر انسان،
سرمآیۀ بزرگی است که اگر درست بتواند از عمر طوالنی خود استفاده کند و این سرمآیۀ
گرانبها را بهجا و بهموقع مصرف نموده یا با آن تجارت کند ،میتواند با همین عمر کوتاه
دنیائی ،خود را مجهّز به سرمایه هائی کند که در بینهایت و تا بینهایت از آن سرمایهها
بهرهبرداری نماید .در یک حدیثی موال امیر المؤمنین به سلمان فارسی میفرماید« :ای
سلمان ،بایستی آنچنان خود را برای ترقّی و تکامل و پیشرفت آماده کنی که در یک
ثانیۀ از عمر ،چنان سودی بدست آوری که چندین هزار برابر دنیا ارزش داشته باشد».
سلمان عرض میکند که« :موالی من چگونه میتوان در یک ثانیۀ از عمر چنین سودی
بدست آورد؟ زمان بسیار کوتاه و آن سرمایه ،بسیار بزرگ» ،حضرت فرمودند« :با همۀ
کمی و کوتاهی این مدّت تو میتوانی به بینهایت وصل شوی و خود را به بینهایت ثروت
و قدرت مجهّز کنی .به این کیفیت که به یاد خدا باشی و خود را در اختیار خدا بگذاری
و سعی کنی به زبان خود ،یاوه و غلط نگوئی و فکر خود را در آنچه زایل میشود یا تو را
از خدا دور میکند بکار نیاندازی ،آنجا که اسیر وسوسۀ شیطان میشوی و میخواهی
غیبت کنی ،یا دربارۀ خدا و بندگان خدا بدگمان شوی و در اثر آن بدگمانی ،از محبت
این دو سرمایۀ بزرگ محروم شوی و یا با غیبت و تهمت به آنها ستم کنی ،به جای
همۀ این حاالت و رفتار و گفتار به خدای خود پناهنده باش و در عظمت او و قدرت او

فکر کن ،زیرا به محض این که فکر خود را به او سپردی و به او متوسّل شدی ،لطف خدا
شامل حال تو میشود ،تو را کمک میکند و تقویت مینماید تا به بینهایت برکات و
نعمات خود تو را مربوط سازد .تو به کوتاهی مدّت و ضعف استعداد خود نگاه نکن که
نمیتوانی خود را به یکچنین ثروت و قدرتی برسانی؛ بلکه به عظمت و قدرت خدا نگاه
کن که او بر هر کاری قادر است .پس خود را و تمامی تفکّرات و خیاالت و گفتار و رفتار
خود را به خدا بسپار که با این تفویض و واگذاری خود به خدا ،به هر کاری موفق خواهی
شد و به باالترین مقامها و درجات انسانی و بهشتی خواهی رسید».
این قسمت از دعای مکارم االخالق ،بر اساس دوگانگی وجود انسان تنظیم شده است ،که
انسان در خلقت خود از دو اصل ترکیب و تنظیم شده است و هریک از این دو اصل در
وجود انسان اقتضای خاصّی دارد و پدیدۀ مخصوصی بوجود میآورد و آن دو اصل عبارت
است از :اصل مادّه و طبیعت و اصل روح و عقل و دانش .مزاج و طبیعت آن جنبه های
شیطانی انسان است که منشاء وسوسه و خیاالت و مکر و شیطنت و دغل بازی و باالخره
منشاء کفر و جرم و جنایت میشود .انسان از مسیر اقتضای طبیعت خود و از مسیر مزاج
و مادّه و خواهشهای درونی نمیتواند خود را به خدا مربوط کند .خداوند مزاج و طبیعت
انسان را دراین مقتضیات و هوی و هوسها ،ابلیس نامیده است .یعنی مأیوس و محروم از
لطف خدا؛ و از اصل دوّم ،علم و حکمت و شعور و اعتقاد و ایمان و تقوی و آینده بینی و
عاقبت نگری پیدا میشود .انسان از طریق روح و مقتضیات آن میتواند به خدا مربوط
شود و خداوند از طریق روحانیت و مقتضیات روحانی میتواند فیض خود را به انسان
برساند ،امام چهارم علیه السالم در این فراز از خدا تقاضا میکند که همه وقت و همه جا ،او
را در فضیلت و روحانیت و علم و تقوی و در ارتباط با خودش قرار دهد و او را تسلیم
مقتضیات نفس امّاره و هوسها ننماید؛ و در همین رابطه است که انسان از نظر این که
به بینهایت لطف خدا مربوط شده ،مالک بینهایت خوشبختی و سعادت میشود.

اللهُم َص د ِّل عَ َىل ُم َحم ٍد َو أ د دهل َ ،و ََل أ ْظلَ َمن َو َأن َْت ُم دطيقٌ دللفْع د َع د ِّین َ ،و ََل َأ ْظ دل َمن َو
َأن َْت الْقَا دد ُر عَ َىل الْقَ ْب دض دم د ِّین َ ،و ََل َأ دضلن َو قَدْ َأ ْم َکنَ ْت َک دهدَ اي َ دیت َ ،و ََل َأفْتَ دق َرن َو دم ْن
دع ْن دد َک ُو ْس دعی َ ،و ََل َأ ْطغَ َي َو دم ْن دع ْن دد َک ُو ْج ددی  .اللهُم ا ََل َم ْغ دف َر دت َک َوفَدْ ُت َ ،و ا ََل
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وج ُب دَل َم ْغ دف َرتَ َک َ ،و َل دِف َع دىل َما َأ ْس تَح ذق دبه َع ْف َوک َ ،و َما دَل ب َ ْعدَ َأ ْن َحمک ُت
عَ َىل ن َ ْف دَس اَل فَضْ لُ َک.
ِ
تقاضای مصوییت ار ظالمیت و مظلومیت
و باز در فراز دیگر بین دو صلوات ،از خدا تقاضا میکند که در حال ظالمیت و مظلومیت

مواظب و محافظ او باشد ،عرضه میدارد :پروردگاراَ :و ََل أ ْظلَ َمن َو َأن َْت ُم دطيقٌ دللفْع د َع د ِّین
ْت الْقَا دد ُر عَ َىل الْقَ ْب دض دم د ِّین .مبادا تحت حمایت و دفاع تو ظالمی بر
َ ،و ََل َأ ْظ دل َمن َو َأن َ
من بتازد و مظلوم واقع شوم و مبادا در شعاع قدرت تو که میتوانی به زندگی من خاتمه
دهی ،به بنده ای از بندگان تو ستم کنم .پروردگارا ،در حالی که زمام عقل و فکر خود را
به تو سپردهام ،مبادا گمراه شوم و در حالی که آنچه به آن نیازمندم در اختیار توست،
مبادا به کسی محتاج شوم ،پروردگارا ،در حالی که زمام فکر و ارادهام به تو سپرده شده
است مبادا طغیان کنم .پروردگارا ،من میهمان آمرزش و مغفرت تو هستم ،عفو و گذشت
تو را مقصدِ زندگی خود قرار دادهام و به گذشت تو مشتاق شدهام .به فضل و کرم تو
اطمینان پیدا کردهام ،پروردگارا ،من عملی یا سرمایه ای ندارم که مستحق مغفرت تو
شده باشم و چنان اطاعت نکرده ام که مستحقّ عفو و گذشت تو شده باشم .پس از آنکه
خود را در خط اطاعت تو محکوم میدانم ،بهجز فضل و کرم تو سرمایه ای ندارم.

در این قسمت امام چهارم علیه السالم آن حقیقت موفقیت و نجات انسان را باز گو میکند.
خود را برابر خدا قرار میدهد و بین خود و خدا بینهایت وسائل موفقیت و خوشبختی و
از طرفی بینهایت چاه و چاله های گناه و بدبختی قائل است و خود را به این دو
بینهایت محتاج و نیازمند میبیند که از همه عذابها و رنج و مشقّتها و کفر و گناهها
سالم بگذرد ،رنج و زحمتی نبیند و به آن بینهایت سعادت و خوشبختی نائل گردد.
مقایسه میکند که نجات از این بینهایت عذاب و وصول به آن بینهایت سعادت و
خوشبختی ،آیا صد در صد به اراده و اختیار اوست و یا صد در صد به اراده و اختیار
خداوند متعال؟ اراده علی بن الحسین علیه السالم در این نجات و موفقیت چقدر موثر است؟
و اراده خدا چقدر؟ در این جمالت خود را از نظر این که منشاء حرکت و اثر باشد و
بتواند به نفع خود قدمی بر دارد ،در وضع صفر و یا آن طرف صفر میبیند و وحشت دارد
که در یک هزارم از میلیونها واحد به خود متکی باشد و خود را منشاء اثر بداند .عرضه
میدارد :پروردگارا ،من همین قدر میدانم که به تو پناهنده شوم و امر خود را به تو
واگذار کنم و از تو بخواهم و بطلبم و دیگر هیچ .تو هستی که آنچنان که مرا از عدم
مطلق بوجود آوردی ،از این صفر نجات و موفقیت هم به بینهایت قدرت و ثروت
میرسانی ،پس من خود را به تو واگذار میکنم.
این کیفیت عرضه و تقاضا صد در صد مطابق هندسه خلقت انسان و اراده خداوند متعال
است ،انسان در خلقت خود یک ماشینی است که فقط به آن کیفیتی که ساخته شده و
مهندسی شده میتواند حرکت کند و همان چیزهائی را میتواند از خود ظاهر کند که در
وجود او خلق شده و چنان باشد که خدا او را ساخته است .تمامی موجودیت انسان و
حرکات و سکنات و خواهش و خواهشها و هر نوع اقتضا و اثر ،همه و همه مربوط به
آنچنان است که خدا او را ساخته ،تا جائی که اگر خداوند از بهکار بردن ذره ای و یا
ماده ای از این همه مواد در وجود انسان مضایقه کرده باشد به همان میزان خلقت
انسان ،ناقص میشود و بر اساس نقص خلقت ،حرکات و آثار وجود او هم ناقص میشود و

ناقص میماند .آیا انسان ،خود در برابر خدا چیست؟ میتواند منشاء چه اثری و حرکتی
باشد؟ خود هیچ است و خدا همه چیز و این هیچ در برابر همه چیز چه نقشی دارد جز
این که از تعلیمات خدا استفاده نموده و کار خود را به خدا واگذار نماید؟
در این واگذاریِ کارها به خدا ،سئوال و جوابی بوجود میآید و آن سئوال و جواب این
است که اگر انسان ،در برابر خدا هیچ است و همه چیز خداوند متعال است و اگر انسان
با دو بینهایت عذاب و یا موفقیت روبرو شده که نجات از همۀ عذابها و رنج و مشقتها
و بهرهبرداری از بینهایت لذت و نعمت خدا ،فقط و فقط به اراده خدا واقع میشود و از
این که انسان برای خود منشاء اثر و یا خیر و برکت باشد صفر است ،الزمۀ یک چنین
فرضیه ای این است که خداوند این «صفر موجود» و یا «هیچ مخلوق» را به هیچ کاری
مکلف نکند ،از او چیزی نخواهد و به او دستوری ندهد .زیرا تکالیف و یا دستورات الهی
به معنای این است که از انسان کاری میخواهد و از او مطالبه میکند که آثاری بوجود
آورد .به انسان دستور میدهد که تو نماز را بپا دار و زکات بده و چنین و چنان و تکالیف
دیگر ،چگونه خداوند از موجودی که در ذات و وجودِ خود هیچ است چیزی میخواهد.
به او دستور میدهد و او را برای خود منشاء اثر و موفقیت میداند؟ در واقع باری بسیار
سنگین به نام دین ،به دوش انسان میگذارد و به او فرمان حمل بار سنگین و حرکت
بهسوی خود میدهد؛ با این که از هیچ ،بجز هیچ کاری ساخته نیست و از عدم ،بجز عدم
اثری ظاهر نمیشود .در واقع صفرها به اضافۀ صفرها و یا ضربدرِ صفرها و به توانِ صفرها،
عاقبت صفر است و صفر یعنی هیچ .پس چگونه خداوند از این هیچ ،چیزی خواسته و به
او دستور داده است که در خطی به نام دین حرکت کند و به سوی او برود ،که آن خط
از موئی باریکتر و از شمشیر برندهتر است؟ تکلیف کردن انسان به حرکت کردن در یک
چنین خطی همان مَثَل مشهور است که میگویند« :سنگ بزرگ عالمت نزدن است ».بار
به این سنگینی ،عالمت برنداشتن و یا عالمت نگذاشتن به کول یک چنین باربری
میباشد .پس ما کیستیم و خدا از ما چه میخواهد؟ اگر ما هیچیم و خدا از ما هیچ

نمیخواهد ،بهتر این است که همۀ این بساطها و تکلیفها برچیده شود؛ و اگر هم
چیزی هستیم و خدا از ما کاری و چیزی میخواهد ،پس ما به همان میزان برای خود
منشاء اثر میباشیم و میتوانیم برای خود تصمیم بگیریم .خود جلوی ظلم خود را
بگیریم و خود ظلم ظالم را از خود دفع کنیم؛ و باز این خود دیدن و خود یافتن با این
جمالت و کلمات مکارماالخالق ناجور است؛ و امّا جواب ،جوابِ انسان در آیه ای در آخر
سورۀ احزاب گفته شده است.
خداوند در آن آیه به انسان چنین وانمود میسازد که من ،این خط دین را که به این
باریکی است جلوی تو ترسیم کردهام ،برای این نیست که خود در این خط وارد شوی و
با پای خود و یا به فکر خود به سوی من حرکت کنی .زیرا هرگز دانائی و توانائی تو
متناسب با یک چنین خط حرکتی نیست .من به این دلیل تو را مکلف کردهام که در این
خط از موی باریکتر حرکت کنی ،که خود را به من واگذاری و دست خود را به دست
من بدهی و کار خود را به من تفویض کنی ،تا من باشم که تو را از این خط باریک ببرم
و به مقصد برسانم .اگر سرّ حرکت در خط دین را که فقط تفویض و تسلیم است
دانستی ،تو از آن بینهایت عذاب ،نجات پیدا میکنی و به آن بینهایت ثروت و قدرت
نائل میشوی زیرا من هستم که بار مسئولیت تو را به دوش میگیرم و تو را از این پل
صراط و خط از موی باریکتر عبور میدهم و من به هر کاری قادر و توانا هستم.
خداوند در این آیۀ بار امانت و یا حمل بار امانت میفرماید :که ما بار سنگین امانت را به
کوه و دریا و صحرا و آسمانها و زمینها عرضه داشتیم ،آنها ترسیدند و لرزیدند از این
که زیر یکچنین بار سنگینی بروند ولیکن وقتی به انسان عرضه داشتیم که تو هم این
بار مسئولیت را به دوش خود بردار و از این خط باریک خود را به مقصد برسان ،انسان
نترسید و نلرزید و خود را مرد میدان دانست .پس این انسان ،بسیار جاهل است و بسیار
ظالم به خود میباشد که نمیتواند سنگینی بار امانت را درک نموده و یا خط از موی
باریکتر را ببیند .در واقع این آیه شریفه ،جواب همان سئوال است .آنچه در رأس

تمامی دستورات و تکالیفی است که ما به آن مکلف هستیم این است که خود را به خدا
تسلیم کنیم ،خدا باشد که ما را از خط دین عبور دهد و به مقصد برساند .او به ما حالت
ارتباط و دعا بدهد که به معنای نماز است و او ما را از آلودگی به مادیات و عالقه به غیر
خدا پاک کند که به معنای زکات است و او نفس ما را از خودرأئی و خودمختاری باز
دارد که به معنای صوم است و او خود به ما اجازه زیارت و مالقات بدهد و ببرد که به
معنای حج است و ما را در دایره حکومت و تربیت خود به همه موفقیتها برساند که به
معنای والیت است .خداوند از ما همین قدر انتظار دارد که آنچه به ما میدهد و آنچه
بوسیله ما انجام میدهد ،ما فقط آنها را بدانیم و معرفت به دادۀ خدا پیدا کنیم و باز به
همان شکر و سپاسگزاری که تفویض و تسلیم مطلق است ادامه دهیم.
پروردگارا ،من مهمان سفرۀ مغفرت تو هستم و میخواهم که از عفو تو استفاده کنم و به
گذشت تو مشتاق شدهام .به فضل و رحمت تو اطمینان پیدا کردهام .پروردگارا ،خود
سرمایه ای ندارم که با آن خریدار مغفرت تو باشم و عملی ندارم که با آن مستحق عفو
تو شده باشم و من خود را در برابر عظمتت ،محکوم میکنم که به جز فضل و رحمت تو
چیزی ندارم.
در این جمالت هم مانند عبارات گذشته براساس واقعیتی که در برابر خدا دارد ،خود را
در حد صفر میداند و میگوید چیزی ندارم که با آن از لطف و کرم تو استفاده کنم و
رابطه من با تو ،رابطه تجارتی یا ارباب و رعیتی باشد که تاجرها متاعی آماده میکنند و
با آن ،متاع دیگری خریداری مینمایند و یا بردگان و نوکرها به موالی خود خدمت
میکنند ،فایده ای به آنها میرسانند و در برابر مستحق استفاده و بهرهبرداری میشوند،
که در این جا نیاز و احتیاج بین طرفین است .مولی ،به برده خود نیازمند است ،پس
بایستی نیاز برده خود را برآورد تا بوسیله بردگان ،به حوائج خود برسد و یا تجار به متاع
دیگران نیازمند هستند ،حقی به دیگران میدهند و از حقوق آنها استفاده میکنند.
ولیکن پروردگارا ،تو غنی مطلق هستی و من فقیر مطلق میباشم .فقر وجودی من،

مساوی غنای وجودی تو میباشد .من آیا میتوانم به پروردگار خود بهرهای برسانم و یا
به موالی خود خدمت کنم و یا متاعی به پروردگار خود بدهم و در برابر چیزی بگیرم.
اگر ثابت شد که به خدای خود بهرهای رسانیدهام حق پیدا میکنم که از خدای خود
بهرهگیری کنم .ولیکن من در این بهرهرسانی صفرم .کاری از من ساخته نیست که به
خدای من فایده ای داشته باشد و خدای من غنی مطلق است .به ارادۀ خود به هدف
خود میرسد .کسی نمیتواند کمک خدا باشد تا مستحق کمکرسانی خدا گردد .پس
من در حالی که هیچم و به همه چیز نیازمندم ،درِ خانۀ تو آمدهام و جز لطف و کرم تو و
فضل و رحمت تو ،چیزی ندارم و نمیتوانم داشته باشم .تو به فضل و رحمت خود مرا

بپذیر و مرا در معرض حساب و دقّت حساب ،قرار مده .در دعای دیگر میگوییمَ « :ربنا
عا دملنا دب َفض دل َک و َل تُعا دملنا دب َعد دل َ
ک» .پروردگارا ،به فضل و کرامت با ما رفتار کن نه با
حساب و حسابرسی و اجرای عدالت ،که در برابر عدالت تو حقی برای ما نمیماند و در
این ترازوی عدالت فقط کفۀ حقِّ تو سنگین است و کفۀ حقوق ما هیچ و هیچ.
بد نیست که ضمن بیانی از موالی متقیان ،امیر مؤمنان در وصف حقوق ،در این جا
روشن شود که آیا بندگان خدا بر خدا حقی پیدا میکنند ،آنچنان که خدا بر بندگان
خود حق دارد؟ زیرا گاهی با بعضی جمالت و دعاها روبرو میشویم که در آن برای مؤمن

و یا پیغمبر و اهل بیت او ،بر خدا اثبات حق شده است .در آن دعا میخوانیم« :اللِّهم ِّاِن
ِبق محمِّد و اهل عليک» .پروردگارا ،تو را به حقی که محمّد و آل محمّد بر تو
اس ئلک ِّ
ِبق املومن
دارند قسم میدهم؛ و در بعضی جمالت وارده هست که میگوییم« :اللِّهم ِّ
عليک»؛ و یا اینکه یک انسان معصوم میگوید« :اللهم ِبقی عليک» .خدایا به حقی که
من بر تو دارم یا به حقی که مؤمن بر تو دارد .در این جا میپرسیم که آیا بندۀ مؤمنِ
خدا و یا امام معصوم و پیغمبر که بندگان خدا هستند ،چه حقی بر خدا دارند و چگونه
ممکن است که انسان مؤمن بر خدا حق پیدا کند؟ زیرا حق من بر کسی از طریق

بهرهرسانی و خدمت به او پیدا میشود و حق دیگران هم بر من به همین کیفیت و
روشن است که بندگان خدا نمیتوانند بهره ای به خدا برسانند و یا خدای خود را خدمت
کنند پس چگونه بر خدا حق پیدا میکنند.
جواب این سئوال ،خطبه ای در نهج البالغه است از موال امیر المؤمنین که حقوق را

تعریف میکند .آن خطبه ابتدا میشود به این جمله« :فَالْ َح ذق َأ ْو َس ُع ْ َاْل ْش َيا دء دِف الت َو ُاص دف
َو أَضْ َي ُقهَا دِف التنَ ُاص دف ََل َ َْي دري د َْل َح ٍد اَل َج َرى عَلَ ْي ده َو ََل َ َْي دري عَلَ ْي ده اَل َج َرى َ ُهل َو ل َ ْو
ِ1
ََك َن د َْل َح ٍد َأ ْن َ َْي در َي َ ُهل َو ََل َ َْي در َي عَلَ ْي ده ِ لَ َاک َن َذ د َِل خَا دلص ًا د د
َّلل ُس ْب َحان َ ُه » .یعنی انسان در
وصف و تعریف کلمۀ حق در وسعت و گشایش قرار میگیرد ولیکن در انصاف و رعایت
حقوق در مضیقه قرار میگیرد .حق به نفع هیچ کس جاری نمیشود مگر این که به ضرر
او هم هست و به ضرر هیچ کس اجرا نمیگردد مگر این که به نفع او هم اجرا میشود.
اگر کسی را پیدا کنید که بر همه کس حق دارد و کسی بر او حق ندارد ،فقط خداوند
متعال است؛ و ضمن جمالت دیگر میفرماید :ولیکن خداوند متعال ،روی لطف و کرم
برای بندگان مطیع خود حقی بر خود قرار داده و وعده داده است که هرکس او را اطاعت
کند به بهشت ببرد .پس براساس این خطبه ،انسانهای مطیع بر خدا حق پیدا میکنند
ولیکن حقی است به وعده خدا و بر اساس عهدی که با بندگان خود بسته است و به
بندگان خود قول داده ،هرکس که او را اطاعت کند مستحق بهشت شود .پس حق مؤمن
بر خدا حقی است که خدا قرار داده و طبق وعده خدا پیدا شده ،نه حقی که انسان از
طریق خدمت و یا بهره رسانی به خدا ،بر خدا پیدا کند .خداوند ضمن آیهای در قرآن

میفرمایدَ « :كتَ َب عَىل ن َ ْف دس ده الر ْ ََح َة
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» .یعنی خداوند برخود واجب کرده و خود را ملزم

اَّلل ُس ْب َحان َ ُه ديل عَل َ ْي ُ ُْك
 1نهج البالغة،خ -401 :ص: 999 :و من خطبة هل ع خطبها بصفيَ :اما ب َ ْعدُ فَقَدْ َج َع َل ُ
َحقِّ ًا دب دو ََلي َ دة َأ ْم درُ ْك َو لَ ُ ُْك عَ َيل دم َن الْ َح ِّ دق دمثْ ُل داذلي ديل عَل َ ْي ُ ُْكَ -و الْ َح ذق فَالْ َح ذق َأ ْو َس ُع ْ َاْل ْش َيا دء دِف الت َو ُاص دف َو
أَضْ َي ُقهَا دِف التنَ ُاص دف ََل َ َْي دري د َْل َح ٍد اَل َج َرى عَل َ ْي ده َو ََل َ َْي دري عَلَ ْي ده اَل َج َرى َ ُهل َو ل َ ْو ََك َن د َْل َح ٍد َأ ْن َ َْي در َي َ ُهل َو
ِ
ِ
ََل َ َْي در َي عَل َ ْي ده لَ َاک َن َذ د َِل خَا دلص ًا د دَّلل ُس ْب َحان َ ُه
 2انعام : 04،قُ ْل دل َم ْن ما دِف السامو دات َو ْ َاْل ْر دض قُ ْل د دَّلل َك َت َب عَىل ن َ ْف دس ده الر ْ ََح َة ل َ َي ْج َم َعن ُ ُْك اَل ي َ ْو دم الْ دقيا َم دة َل
ِ
ون
ََسوا َأنْ ُف َسهُ ْم فَهُ ْم َل ي ُ ْؤ دمنُ َ
َريْ َب في ده اذل َين خ د ُ

نموده است که به بندگان خود رحم کند و آنها را به بهشت ببرد .با این حساب حق
مؤمن بر خدا و یا حق محمد و آل محمد علیهم السالم بر خدا ،همان حقوقی است که از
خدا به آنها وعده داده است و خود را به آن ملزم نموده است و از لطف و کرم خود
یکچنان وضعی بوجود آورده که به بندگان خود میدان میدهد که امیدوار به او باشند و
حقی را که به آنها وعده داده است از او مطالبه کنند .پس این یک حقی است به جعل
خدا نه به استحقاق و مطالبه بندگان .امام چهارم علیه السالم در این جمالت ،آن حقی را
نفی میکند که از طریق خدمت به خدا و بهرهرسانی به او پیدا شده باشد که یک چنین
حقی وجود ندارد ،نه آن حقوقی که خداوند از لطف و کرم خود به بندگان خود وعده
داده است.

فَ َص د ِّل عَ َىل ُم َحم ٍد َو أ د دهل َ ،و تَ َفض ْل عَ َىل  .اللهُم َو َأن دْط ْق دین دِبلْهُدَ ى َ ،و َألْهد ْم دین الت ْق َوى َ ،و
َو دفِّ ْق دین دلل دیت ده َی َأ ْزکَى َ ،و ْاس َت ْع دملْ دین دب َما ه َُو َأ ْر ََض  .اللهُم ْاسلُ ْک د َىب الط دريقَ َة الْ ُمث َْىل َ ،و
ْاج َعلْ دین عَ َىل دملتد َک َأ ُم ُ
وت َو َأ ْح َيا .

تقاضای علم و تقوی ار خحاویح متعال
از خداوند متعال علم و تقوی تمنا میکند و اثبات میدارد که همه چیز مخصوصاً علم و
تقوی بهدست خدا است .پروردگارا ،رحمت و برکات خود را شامل حال محمد و آل
محمد (صلواتک علیهم اجمعین) بگردان و بهفضل خود با من رفتار کن .پروردگارا ،مرا به
کلماتی هدایت کننده ،گویا کن و تقوی را به من الهام فرما و مرا به آن قول و عملی که
پاکیزهتر است موفق نما .در آن خطوطی مرا کار بزن که از هرچیزی بهتر میپسندی.
پروردگارا ،مرا از بهترین و کاملترین راهها حرکت بده و چنان کن که بر دین و ملت تو
بمیرم و زنده شوم .در این جمالت هم که دنباله و تکمیل کنندۀ فراز قبل میباشد ،امام

چهارم

علیه السالم

از خدا تقاضا میکند که او را به علم و هدایت گویا کند و به او تقوی

الهام نماید
یکی از مسائلی را که دعاها و آیات قرآن زیاد آن را یادآوری نموده و به آن اصالت دادهاند
این است که هرچه میخواهیم از خدا بخواهیم و از او خواهش کنیم که روی وجود ما و
فکر ما کار کند و بهثمر برساند .آنچنان روی دعاها و خواهشها از مسیر قرآن و
تعلیمات ائمه

(ص)

تأکید دارد که امام صادق علیهالسالم میفرماید :اگر بند کفش شما

پاره شود همان را از خدا بخواهید نه از خود و نه از دیگران .یعنی اگر برای تهیه بند
کفشی به خود و دیگران متکی باشی به ضاللت افتاده ای یا مشرک شده ای که خود و
دیگران را در تهیه بند کفش ،عامل مؤثر میدانی و یا از بهترین وسیله محروم شده ای و
از وسیله ناقص استفاده کرده ای.
در این جمالت از خدا نطق گویا و بیان میطلبد و از خدا ،تقوی و توفیق میخواهد.
دراین جا هم سئواالتی بوجود میآید که پس ما انسانها و سایر مردم چه کارهایم و چرا
برای ما کار و کاسبی درست کردهاند و ما را به جستجو و تالش و کوشش وادار کردهاند.
اگر ما برای خود و یا دیگران منشاء کوچکترین اثری نیستیم پس این همه امر و نهیها
و تکلیفها و برنامه های جهاد و مجاهده چیست؟ که در دین اسالم کار و تالش واجب
شده ،بیکاری و تنبلی حرمت پیدا کرده است .جواب این است که خواستن از ساختن
جداست .آنچه در زندگی و در نجات و خوشبختی ما مؤثر است و حیاتبخش میباشد،
خواستن است نه ساختن .فرض کنید شما فقیر محض هستید ،فاقد همه چیز .در برابر
یک موجود غنی و نیرومند قرار گرفتهاید واجد همه چیز .شما فقط از او خواهش
می کنید که با غنا و قدرت خود فقر و نیاز شما را برطرف کند و شما را به ثروت و قدرت
برساند و او خواهش شما را اجابت میکند .در وجود ضعیف و ناتوان شما ،نیرو و قدرت
پیاده میکند و آن همه ثروت و مال در اختیار شما میگذارد و شما را به غنا و بی نیازی
مطلق میرساند .شما میتوانید حساب کنید که از این موجودیت دوم صدی چند با خدا

و چند با شما میباشد .خواهید دانست آنچه مربوط به شماست صفر در صد است و
آنچه مربوط به خداست صد در صد .تکالیفی که به ما واگذار شده و این کار و
کوششها که از ما خواستهاند ،همه اینها در مجموع خواستن و تقاضا کردن است .ما
فقرائی هستیم که در خانه خدا میرویم و با نماز و روزۀ خود ،از او میخواهیم و مطالبه
میکنیم و همین زبان خواستن و تقاضا کردن هم در ما به ارادۀ او پیدا شده است .پس
امام چهارم

(ع)

خداوند متعال را به عنوان بهترین طبیب مرضها و به عنوان بهترین

آموزنده و آموزگار و بهترین کمک دهنده و یاری کننده انتخاب میکند و از خدا خواهش
میکند که او را در بهترین دین و در عالیترین برنامه های فرهنگی و تربیتی قرار دهد و
آنچنان که خودش میداند مطابق کاملترین نقشهها ،بندۀ خود را تربیت کند.
نکات لطیفی که دراین جمالت منعکس شده است این است که امام چهارم (ع) خود برای
خود تعیین نمیکند که به چه مقامی برسد و چگونه ساخته شود .در چه مرتبه از تقوی
و غنا و یا مراتب دیگر قرار گیرد .همانطور که از خدا خواهش میکند که او را به ثمر
برساند انتخاب نوع ثمره و مرتبه را هم به خدا واگذار میکند .مثالً لباس تقوی از خدا
میخواهد و از تعیین نوع لباس خودداری نموده تعیین آن را به خدا واگذار میکند.
میگوید :پروردگارا ،در یکچنان درجه و مقامی از علم و ایمان قرار گیرم که پسند تو
باشد و چنان باشم که تو میخواهی نه چنان که خودم میخواهم.
آیا اگر اختیار انتخاب درجه و مقام به علی بن الحسین (ع) واگذار شود و آن چیزی را که
خود میپسندد و میخواهد از خدا بطلبد و یا این انتخاب و اختیار را به خدا واگذار کند
که آنچه را خدا برای علی بن الحسین میپسندد اختیار کند ،آیا این دو نوع اختیار و
انتخاب یکسان است؟ و یا نسبت به یکدیگر تفاوت دارد؟ آیا این مقام و نعمتی را که من
میپسندم و از خدا میخواهم مانند همان مقام و نعمتی است که خدا برای من
میخواهد و میپسندد و یا این که انتخاب خدا برای من صد در صد بهتر است از آنچه
خود برای خودم انتخاب میکنم؟ فرض کنید که شما یک قصر بهشتی از خدا میطلبید

و یا یک نوع زیبائی و مالحت مخصوص برای خودت و همسر بهشتیت .خداوند به شما
میگوید ،چه نوع قصری و بر طبق چه نقشه ای میخواهی .نقشه آن را و کیفیت زیبائی
و مالحت را معین کن تا من برای تو آنچنان بسازم که خواستهای .شاید اکثریت
انسانها در خواهشها و تقاضاهای خود و براساس رأی و تشخیص خود قصر مخصوصی
را طبق نقشه ای که خود دانسته و پسندیدهاند از خدا مطالبه میکنند و در این جا
انسانهای زرنگتر و بیدارتر هستند که میدانند خدا در شناخت بهترین نقشهها و
ساختن بهترین قصرها از همه کس باالتر و داناتر است .میگویند پروردگارا ،درجات
بهشتیم و قصر بهشتیم و کیفیت زندگیم در آنجا چنان باشد که خودت میدانی؛ نه
چنانکه من میدانم ،انتخاب من ناقص است و انتخاب تو کامل.
کسانیکه خواهشهای خود را به کیفیت دوم در پیشگاه خدا مطرح میکنند خیلی بهتر
و عالیتر فهمیدهاند و بهتر و عالیتر انتخاب کردهاند؛ و اما کیفیت اول لباسی است که به
نظر خود انتخاب کردهاند ،هرگز با انتخاب خدا برابری نمیکند .ائمه اطهار علیهم السالم
همه جا انتخاب کیفیت زندگی بهشتی و آنچنانکه بایستی باشند را به خدا واگذار

میکنند .موال امیرالمومنین علیهالسالم در دعای خود عرضه میدارد که« :اللهم َأن َْت َ َمَك
َ ُ 1
ب » .یعنی پروردگارا ،تو چنان هستی که من دوست دارم و
أ دح ذب فَ ْاج َعلْ دِن َمَك دَت ذ
میپسندم .تو مرا چنان بساز و چنان تربیت کن که دوست داری و میپسندی .کسانی
که خواهشهای خود را به این کیفیت مطرح میکنند و ساخت وجودی خود را و ساخت
زندگی خود را به خدا واگذار میکنند ،آنها از همه چیز بهترین را انتخاب کردهاند و از
هر مرتبه و مقامی به بهترین آن رسیدهاند و چنان شدهاند که بر اساس علم کامل الهی،
گمشده و یا کم شده و کمبودی در زندگی آنها نیست .شایسته است که بندگان خدا

ون َ َِل
 1بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،91ص :114 :فَقَا َل -الَهديي َك َفى دِب دع ِّز ًا َأ ْن َأ ُك َ
ً َ َ َ ً َ ُ د ً َ ََ د َ ْ ََ ُد ِ
ون يل َر ِِّب -أن َْت مَك أح ذب ف ْاج َعل دِن مَك َت ذب
َع ْبداَ -و كفى دِب ف ْخرا أ ْن تَك َ

خواهشها و آرزوهای خود را در شعاع خواهشها و دعاهای علی بن الحسین (ع) تنظیم
کنند تا از هر چیزی به بهترین آن برسند.

اللهُم َص د ِّل عَ َىل ُم َحم ٍد َو أ د دهل َ ،و َم دتِّ ْع دین دِب دَل ْق دت َصا دد َ ،و ا ْج َعلْ دین دم ْن َأه دْل السدَ ا دد َ ،و دم ْن
َأ دد دّل الر َشا دد َ ،و دم ْن َصا دل دح الْ دع َبا دد َ ،و ْار ُز ْق دین فَ ْو َز الْ َم َعا دد َ ،و َ
سًل َم َة الْ دم ْر َصا دد .

مطالحی پر م توی در اقتصاد اسالمی
و باز در فراز سیزدهم مطالبی ارزنده و پرمحتوی درباره اقتصاد اسالمی و موارد آن که با
صلوات شروع میشوند؛ عرضه میدارد :که خداوندا ،برکات خود را شامل محمد و آل
محمد بنما و مرا از اقتصاد بهرهمند کن و مرا اهل سداد و امانت قرار بده ،کسانی که
بندگان تو را ارشاد میکنند و از بندگانِ شایستهاند .پروردگارا ،مرا از سعادت قیامت
بهرهمند کن ،آنچنانکه از کمینگاههای نفس اماره به سالمتی بگذرم .در این جمالت
هم امام چهارم (ع) بهترین اعمال و بهترین توفیقات را از خداوند متعال تقاضا میکند .در
اولین مرتبه ،عرضه میدارد که مرا از اقتصاد بهرهمند کن .از خداوند خواهش میکند که
به او علم اقتصاد بیاموزد تا با رعایت این علم در دنیا و آخرت ،به بهترین ثروتها و
قدرتها برسد.
کلمه اقتصاد ،از ماده «قصد» گرفته شده و از باب افتعال استعمال شده است که به معنای
قصد گیری و یا جهت گیری در تمامی حرکات و سکنات میباشد؛ گرچه کلمه اقتصاد را
بیشتر در مسائل مالی و مادی بکار میبرند ولی اقتصاد ،یکی از آن علوم و دانشهای
نافعی است که هر کس آن علم را بیشتر داشته باشد و بهتر رعایت کند ،ثروت و قدرت

بیشتری بهدست میآورد و هرکس کمتر ،ثروت کمتری پیدا میکند .بیشتر این کلمه را
در مسائل مالی و مادی بکار میبرند که هرگز مناسب با شأن امام و راهنمائیهای دین
مقدس اسالم نیست ،ولیکن نظر به مادۀ این کلمه و استعمال آن در زبان قرآن و اولیاء
کاملِ خدا ،بایستی بگوییم که اقتصاد به معنای جمعآوری هرچه بهتر و بیشتر مال و
ثروت نیست بلکه به معنای جهتگیری و هدفگیری در جمع مال و یا صرف آن
میباشد .زیرا قصد و مقصد ،به معنای جهت و شهری است که انسانِ مسافر ،به سوی آن
حرکت کرده است .شهری که به سوی آن حرکت میکنید و میخواهید خود را به آنجا
برسانید و یا هدفهای دیگری که در زندگی خودتان دارید ،این هدفها و یا آن شهر را
مقصد میگویند که در مفهوم این کلمه ،حرکت و فعالیت هم خوابیده است .یعنی قصد
و اقتصاد ،مناسب انسانهای ساکن و متوقف و برکنار از تالش و کوشش نیست بلکه این
کلمه ،مربوط به انسانهای فعّال و متحرّک میباشد .کسانی که شبانه روز میکوشند تا
خود را به هدفها و مقاصدی که دارند برساند.
مسلماً انسان ،یک موجود مسافر و مهاجر است .سفر و هجرت در خلقت ما و زندگی ما
خوابیده است .انسانها ،هرگز نمیتوانند ساکن و متوقف باشند که این سکون و توقف،
خالف خلقت و فطرت آنها میباشد .یعنی عوامل تحریک و تحرک در وجود انسان و
محیط زندگی انسان خوابیده است که او را وادار به کار و کوشش میکند .تمامی
انسانها ،خواه در راه حق و یا در راه باطل ،در حرکتند و زندگی یک حرکت بیشتر
نیست .قهراً از این حرکت ،مبداء و منتها و راه عبور پیدا میشود .مبداء حرکت ،یعنی آن
ساعت و حالتی که انسان در خود احساس نیاز و کمبودی میکند .برای رفع نیاز ،حرکت
خود را آغاز میکند .راه عبور هم آن وسائل و تجهیزاتی است که انسان آنها را بدست
میآورد و در راه مقاصد خود خرج میکند .مقصد هم هدفِ انسان است؛ انسانها در
زندگی چه میخواهند و میخواهند خود را به کجا برسانند؟ آخرین هدف و مقصد
کجاست!؟ که انسان در آنجا احساس میکند به هر چه خواسته و یا میخواهد ،رسیده

است و نیاز و کمبودی ندارد؟ در اطراف این که مقصدِ انسان چیست و انسان در زندگی
خود چه بخواهد و چه چیز را در نظر بگیرد ،دین مقدس اسالم و ائمه اطهار ،بهترین
راهنمائیها را کردهاند که بر اساس این راهنمائیها ،میشود گفت که علوم اسالمی در
مسئله اقتصاد در حدّ اعجاز است و هرگز انسانها و دانشمندانِ عالم نمیتوانند یکچنان
برنامههای اقتصادی تنظیم کنند که در دین مقدس اسالم تنظیم شده است.
گفته شد که مبداء حرکت آن دقیقه و ساعتی است که انسان در وجود خود احساس نیاز
میکند و فکر میکند که به کسی و یا چیزی محتاج است سپس حرکت میکند تا خود
را به آنچه نیازمند است برساند .پس از آن که خود را به آنچه محتاج است رسانید،
همانجا به مقصد رسیده است که از آن ساعت به بعد ،دوران بهرهبرداری و لذت بردن از
تمامی چیزهائی است که به آن محتاج بوده و بدست آورده است .غنای کامل انسان ،در
زمانی پیدا میشود که ببیند و یا بداند آنچه میخواهد و به آن نیازمند است در اختیار
دارد و به محض این که آمادگی پیدا میکند از کسی و یا چیزی بهرهمند شود ،وسائل
بهرهبرداری در اختیار او هست و دیگر احتیاج به حرکت و فعالیت ندارد .به همین
مناسبت ،خداوند در قرآن میفرماید« :شغل اهل بهشت و کار آنها ،بهرهبرداری و لذت
بردن است».
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یعنی کار اهل بهشت خوشگذرانی و بهرهبرداری است .آنها در سآیۀ رحمت و حکومت
خدا بر اریکۀ قدرت تکیه زدهاند .هرچه بخواهند از میوهها و وسائل خوشگذرانی و یا
خواهشهای دیگر در اختیار آنها هست .بنابراین شغل اهل بهشت لذت بردن است نه
کار کردن برای تهیه وسائلی که از آن لذت ببرند
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زندگی دنیا طوری تنظیم شده است که انسانها باید بهکار و فعالیت مشغول شوند و از
راه کار کردن به نیاز خود برسند و بعد از تهیۀ وسائل زندگی ،ساعتی هم از آنچه تهیه
کردهاند ،بهرهبرداری کنند .آن ساعت بهرهبرداری ،مقصد است و ساعتهای کار و
کوشش برای رسیدن به بهرهبرداری ،حرکت است و چون زندگی بهشتی دوران رسیدن
به نتایج کار و فعالیت است مقصد شناخته شده و انسانها در آن زندگی بهجز لذت و
بهرهبرداری کاری ندارند.
بایستی نیاز خود را حساب کنیم و راه رسیدن به آنچه نیازمندیم ،پیدا کنیم و در آن
راه حرکت نماییم تا به آنچه نیازمندیم برسیم .یکچنین حرکت و فعالیت را برای
رسیدن به آنچه نیازمندیم ،به صورتی که تمامی حرکات و سکنات ،کمک ما برای
وصول به نیازها باشد ،اقتصاد مینامند .اگر انسان نیاز خود را بررسی کند ،خواهد دید که
به آنچه هست نیازمند است .تمامی آنچه در عالم هست ،خواه هستی خدا باشد و یا
هستی خلق خدا ،آنچه در وجود خود و یا در متن عالم ،همه اینها چیزهائی است که
بشر به آن نیاز دارد که تا خود را به آن نرساند آرامش پیدا نمیکند و نمیتواند از حرکت
و فعالیت دست بردارد .ما به آنچه خیر است و نافع است از این جهت نیازمندیم که
آنها را به اختیار خود درآوریم تا به محض خواستن ،بتوانیم از آنها بهرهبرداری کنیم و
آنچه شرور و آفات و خطرات است مهار کنیم و بر آنها حاکمیت پیدا کنیم .ما
می بینیم که خدا در کره زمین گرگ و گوسفند و یا آهو و پلنگ آفریده است .گوسفندها
و آهوها خیرند و ما از آنها بهرهبرداری میکنیم ،ولیکن گرگ و پلنگ درندهاند که ما از
آنها متضرر میشویم؛ چه کار کنیم از آن خطرات برهیم و به آن لذتها برسیم؟ راهش
این نیست که خداوند زمین را پر از آهو گوسفند کند و گرگ و پلنگ را نابود سازد بلکه
راهش این است که به ما قدرت بدهد تا بتوانیم گرگ و پلنگ را مهار نموده و آنها را
اسباب بازی خود قراردهیم و بر اساس شهوت و اشتها از گوسفندها و آهوها بهرهمند
شویم .آنچه در عالم هست مثبت و منفی یا نافع و مضر و یا خیر و شر ،همه جا

نقیضها و اضداد بیشتر نیست و همه اینها از این جهت آفریده شده که انسان نیازمند
به آن میباشد و میتواند از آن بهره ببرد.
آنچه برای انسان لذتبخش و نافع است ،به سه قسمت تقسیم میشود که تا به این هر
سه قسمت نرسیم آرامش پیدا نمیکنیم .در واقع به شهر لذت و نعمت نرسیدهایم و این
اقسام سه گانه نعمتها عبارتند از:
 -0لذائذ مادی ،از طریق حواس پنجگانه و اشباع حواس پنجگانه ،از تمامی آنچه به آن
نیازمند است و از آن بهرهبرداری میکند ،چشم نیازمند به مناظر زیبا و زیباتر است.
گوش ،نیازمند به شنیدنیها و آوازهای روح افزا و نشاطبخش است .همچنین ذائقه،
نیازمند به شیرینیها و مزههای بهتر و عالیتر و شامه به همین کیفیت به عطرها و
بوهای خوش و خوشبوتر و المسۀ انسان ،باالتر از همه اینها از تماسها و برخوردها و
احساسها بهرهبرداری میکند.
 -4قسم دوم از نعمتها ،روابط انسانها با یکدیگر .انس و آشنائی ،مهر و محبت تا
بینهایت قابل گسترش است که گاهی یک مالقات و زیارت بین دو نفر انسان آنچنان
لذت بخش است که در عالم مادیات نمونه ندارد.
 -9و نعمت سوم ،علم و معرفت ،در ارتباط با رضایت خداوند تبارک و تعالی و محبت و
مالقات با خدا ،که از آن تعبیر به رضوان اهلل شده است .آن یک لذتی است فوق همه
لذتها .یک لذت عمقی و قلبی و پر محتوا که هر چه بیشتر کامل میشود ،آن دو نوع
لذت و نعمت قبلی کاملتر میشود .یعنی هرچه انسان به خدا نزدیکتر میشود ،مهر و
محبت او به انسانها و محبت انسانها به او زیادتر میگردد و در همین دایره لذائذ مادی
گسترش پیدا میکند .رسیدن به این لذتها مقصد است .اقتصاد که از کلمه «قصد»
گرفته شده است و از باب افتعال آمده است به معنای جهتگیری به همین مقصدها
است .یعنی انسان سرمایههای ابتدائی خود را طوری بهکار بیاندازد و حرکات و

فعالیتهای خود را طوری تنظیم کند که برابر هر قدم و قلم و رقمی که از سرمایههای
او صرف میشود ،موجبات کسب ثروتهای سه گانه باال فراهم گردد ،بهطوری که هر
یک رقم از سرمایهها مانند بذری باشد که چون به ثمر برسد ،از یک طرف ،ثروت و
قدرت او رشد کند و همراه ثروت و قدرت ،محبت و رضایت انسانها نسبت به او و از او
نسبت به انسانها ،زیادتر گردد و همراه همین ثروت و جلب رضایت ،رضایت خدا و
معرفت به او هم حاصل گردد ،بهطوری که با بذل و سرمایه عمر و زندگی ،بتواند آن
ثروت بهشتی و آخرتی را کسب نماید .این است معنای فرمایش امام چهارم علیه السالم که

میفرماید« :مت ِّعِن

ِبَلقتصاد» .یعنی از اقتصاد ،مرا بهره مند کن .یعنی فکر و فعالیت مرا

آنچنان تنظیم کن که با این سرمایههای موجود ،خود را به مقاصدی بهتر و مطلوبتر
برسانم و رقم بهرهبرداری خود را در زمینه جلبِ خیر و مهار کردن شر و آفات بیشتر
گردانم.
هدفهای لذت بخش زندگی بر اساس نعمتهای سه گانه باال ،سه قسمت میشود که
میتوانیم به نامهای هدف اولی ،وسطی و اقصی بشناسیم .البته به کیفیتی است که
هدف نزدیکتر و کوچکتر در هدف وسطی و اقصی ،مطرح میشود به کیفیتی که هدف
اقصی را اگر از دست دادیم هدف وسطی و اولی هم از دست میرود .ولیکن در این جا
مختصری دراطراف تولید و مالکیت در دین مقدس اسالم ،که در واقع اقتصاد معروف و
متداول بین جامعه میباشد بحثی ایراد میکنیم ،تا اقتصاد اسالم هم در برابر سایر مبانی
اقتصادی به نمایش گذاشته شود.
مسئله اول قابل طرح در اقتصاد ،گسترش مال و ثروت است .مقتصدین عالم ،سعی
میکنند که هر چه بیشتر بر سرمایه های آنها اضافه شود و دایره مالکیت آنها
گسترش پیدا کند .وسعت دایره مالکیت ،متوقف بر مسئله سرمایه است تا هر کسی
سرمایههای موجود خود را طوری تنظیم کند و بهکار بیاندازد که بازده آن سرمایهها بهتر

و بیشتر باشد .بازده سرمایههای موجود ،گاهی از مسیر بهرهکشی و استثمار است ،به
کیفیتی که عوامل تولید و تولیدات آنها را طوری تنظیم کنیم که بازده کار و تولید
آنها از مخارج مورد نیاز آنها بیشتر باشد ،که مثالً هر عامل تولید ،هزار تومان یا پانصد
تومان تولید نماید و یک دوم و یا یک سومِ مبلغ مذکور را مخارج داشته باشد که از این
راه ،بر سرمایۀ ثروتمند اضافه میشود؛ و ممکن است عوامل تولید ،در مضیقه زندگی قرار
گیرد؛ و گاهی سرمایههای تولید ثروت را طوری تنظیم میکنند که عوامل تولید هرچه
بهتر و بیشتر اشباع شوند و تولیدات آنها زیادتر باشد تا این که ثروت از طریق تولید
بیشتر ،افزایش پیدا کند؛ و دراین جا بایستی بگوییم که از نظر دین مقدس اسالم،
بهترین سرمایۀ مشروع و مال حالل ،آن سرمایهای است که از طریق تولید بیشتر ضمن
اشباع هر چه عالیتر عوامل تولید افزایش پیدا میکند .مثالً در کشاورزی ،تخمی که در
زمین مرغوب کاشته میشود و بهجا و به موقع آبیاری میگردد ،با نمونۀ همین تخم که
در زمین نامرغوب کاشته شده و بهجا و به موقع آبیاری نشده است فرق دارد ،ممکن
است مخارج این دو نوع کشاورزی به یک میزان باشد ولیکن تولیدات آن دو با یکدیگر
تفاوت داشته باشد و قسم اول از تولیدات بیشتر (مثالً یک تومان ،به دو تومان تا پنج
تومان) به ثروت بیشتر برسد که در این صورت ،سرمایه کشاورزی نوع اول افزایش پیدا
میکند و از نظر مخارج ،برابر سرمایه دوم و یا کمتر از آن میباشد .در اینجا دین
مقدس اسالم بیشتر به زیادی تولید تکیه دارد و آن ثروتی را قبول دارد که از راه تولیدِ
بیشتر اضافه شده و تراکم پیدا کرده است .کار و عوامل کارگر در حد متعارف و تولیدات
آنها هر چه بیشتر و بیشتر باشد.
یکی از مسائلی که در اسالم مطرح شده و از همان آیات ،ربا استفاده میشود ،ممنوعیت
سود سرمایه منهای تولید است .در اسالم ،انسانها همه جا مأموریت پیدا میکنند که
ثروت بیشتر آنها از طریق تولید بیشتر و کار بیشتر باشد و در این جا میگوییم کار و
تولید به سه قسمت تقسیم میشود ،کار بیشتر با تولید بیشتر و یا کار مساویِ تولید و یا

تولیدِ کمتر از کار ،دو قسم آخر ،بیشتر منشاء خسارت و ضرر است .ولیکن کار در حد
صفر و تعلق گرفتن سود به سرمایه ،که انسان خود در خانه بنشیند و سرمایه او کار کند؛
این سود سرمایه ،در واقع نوعی ربا بوده و در دین مقدس اسالم ممنوع است ،زیرا
سرمایه خود به خود بدون کار و عوامل کارگری تولید پیدا نمیکند ،سرمایه و از آن
جمله ،ابزار کار تا قیامت اگر یک جا بماند و کسی آن را بهکار نزد ،مانند گنج مدفون
است که بر آن اضافه نمیشود و ممکن است ضایع گردد .در واقع تولیدات ،هرچه باشد
کم یا زیاد ،محصول کار و عوامل کار است نه محصول سرمایه و ابزار کار .سرمایهداران و
کسانی که ابزار کار در اختیار آنها میباشد ،بایستی سرمایه و ابزار خود را کار بزنند تا
ثروت تولید شود و از تولیدات سرمایه ،استفاده کنند .سود سرمایه ،از نوع استثمار و بهره
کشی از کار انسانها بوده که حرمت ربا ،به همین دلیل پیدا شده است .رباخواران ،همه
جا از سود سرمایه استفاده میکنند .دیگران سرمایههای آنها را کار میزنند و درواقع
سرمایهداران ،از طریق استثمار و بهره کشی زندگی میکنند .سرمایهها و ابزار کار در
کارگاههای تولیدی ،بایستی طوری تنظیم شود که بهرۀ سرمایه و ابزار ،به میزان
استهالک آنها باشد .مثالً یک ماشین و یا یک خانه ،که به اجاره و یا کرایه میدهند،
کرایه و اجاره خانه و ماشین ،بایستی به میزان استهالک ماشین و خانه و به میزان مزد
کار و عوامل تولید باشد .فرض کن ماشین را به صد هزار تومان خریداری نمودهایم و آن
را در اختیار کارگر میگذاریم ،کارگر ماشین را پس از شش ماه که کار میزند ،قیمت
ماشین ،به نصف یا به دو سوم تنزل پیدا میکند و بعد از یکسال کار کردن به صفر
میرسد ،میزان اجاره از این ماشین و یا سایر ابزار ،بایستی به میزان استهالک قیمت
ماشین و مخارج راننده و شاگرد و به میزان مدیریت مدیری باشد که ماشین یا خانه را
تهیه میکند و آن را به کرایه یا اجاره میدهد ،به کیفیتی که پس از مدتی که خانه و یا
ماشین دراجاره بوده و مستهلک شده است ،قیمت یک ماشین ،نمونۀ ماشین اول و یک
خانه ،نمونۀ خانهای که خراب شده در اختیار صاحب ماشین و صاحب خانه قرارگیرد به

اضافه مزد کار و مدیریت صاحب ماشین ،تا با سرمایهای که از طریق اجاره و یا کرایه
برگشته است ،ماشین و خانۀ دیگری تهیه کند و خود هم از این مدیریت به اندازه کفاف
زندگی بهره برده باشد ،که در این جا یقین پیدا کنیم که صاحب سرمایه از کار و
مدیریت خود ،بهره برده است ،نه از سود سرمایه.
از آن طرف ،کارها و عوامل کار بایستی طوری تنظیم گردد که یک کارگر ساده ،از کار
ساده خود به اندازه کفاف زندگی خود و خانوادۀ خود بهره ببرد و گران کردن کار از این
میزان ،مانند گران کردن اجناس است که زیادی نرخ بدون دلیل و صرفاً به دلیل کمی
آن کاال و نیاز بیشتر جامعه ،مفهوم و معنائی ندارد .به طور کلی مالکیت در دین مقدس
اسالم ،به معنای مدیریت هرچه بهتر و بیشتر است که مالک مال و سرمایه ،نظام
اقتصادی خود را طوری تنظیم کند که عوامل تولید را از تولید مال ،به نحو احسن و
اکمل یا الاقل به میزان رفع نیاز ،اشباع نموده و آنها را به میزان کفاف از تولیدات اداره
کند .رضایت آنها را جلب نموده و خود هم مانند آنها به میزان کفاف از تولیدات اداره
شود ،به کیفیتی که بین مالک مال و عوامل تولید ،تساوی کیفی بوجود آید ،گرچه از
نظر کمی متفاوت باشند .یعنی مالک مال و عوامل تولید در کیفیت زندگی و بهرهبرداری
از تولیدات برابر هم باشند و تفاوت مالک مال با دیگران همین باشد که اختیار مال و
ثروت و زمام مدیریت و تولید بهدست او باشد ،با این کیفیت که مالکیت در لباس
مدیریت جلوه کند و ثروت از مسیر تولید بیشتر ،افزایش پیدا کند و نیاز عوامل تولید از
تولیدات ،مرتفع گردد .مالک مال از سه خاصیت بزرگ بهرهمند میشود که این سه
خاصیت ،منشاء سعادت او و سعادت جامعه در دنیا و آخرت خواهد بود:
اول :پیدایش امنیت از طریق جلب رضایت کارگران و عوامل تولید که با این جلب
رضایت ،امنیت کامل برای مالک مال و عوامل تولید پیدا میشود و امنیت نعمت بزرگی
میباشد.

دوم :ثروت او از مسیر تولید بیشتر و بهتر افزایش پیدا میکند بدون این که در کارگران
و عوامل تولید ،ناراحتی و یا رقابت و یا حسادت ایجاد کند.
سوم :با یکچنین سرمایهها و با کیفیت مالکیت مال ،به صورت مدیریت هر چه بیشتر
سرزمینها آباد میگردد .روزی و ارزاق جامعه افزایش پیدا میکند و دنبالۀ این افزایش،
رقم رفاه و آسایش باال میرود.
سود سرمایه هم در تجارت به همین کیفیت است که تجّار در حمل کاال از شهری به
شهری و یا مملکتی به مملکتی ،مخارج و مزد کار و مدیریت خود را در نظر میگیرند و
به همان میزان ،سود سرمایه را در تجارت و خرید و فروش باال میبرند و سود بیشتر
آنها از کار بیشتر و کاالی زیادتر میباشد ،نه این که جنس را گرانتر و گرانتر به
فروش برسانند .ثروتمندان با این کیفیتِ تولید و بهرهبرداری و بهره رسانی ،از محبوبیت
کامل در جامعه و نزد خداوند متعال برخوردار میشوند ،که در واقع میشود گفت از
تجارت و به کاراندازی سرمایه خود توانسته اند سعادت دنیا و آخرت را حاصل نماید.
و در جمله دوم ،بعد از اقتصاد از خدا خواهش میکند که او را از اهل سداد قرار دهد.
سداد که از کلمه «سد» بوجود آمده است ،به دو معنی قابل توضیح است .اول این که
انسان ،راههای نفوذ باطل و سفاهت را در وجود خودش سد کند .آنچنان که هیچ گاه
تحت تأثیر تعلیمات و تبلیغات باطل و سخنان خالف حق قرار نگیرد و اجازه ندهد که
یک حادثه غیر الهی و یا ضد خدائی در او اثر گذارد و او را از دین خدا منحرف و منصرف
نموده و یا کمی سست کند .یکچنین انسان نفوذ ناپذیر را اهل سداد مینامند .یعنی
عقل و معرفت و ایمان و تقوای او سدی کامل در برابر نفوذ حوادث و یا تبلیغات است و
در راه خدا ،مانند کوه راسخ است که بادهای تند او را حرکت نمیدهد؛ و اما معنای دوم
سداد این است که انسان با نفوذ و قدرت خود و یا علم و حکمت خود ،سد راه نفوذ و
ورود باطل در جامعه باشد .آنچنان راه باطل و اهل باطل را سد کند که هیچ کس نتواند

در جامعه اسالمی مداخله نموده ،راه نفوذی بدست آورد .البته سداد به معنای اول ،به
واقعیت و حقیقت نزدیکتر است ،زیرا تا راه نفوذ شر و فساد را در وجود خود مسدود
نکند ،در جامعه هم نمیتواند مسدود کند.
در جمله سوم و چهارم ،از خداوند خواهش میکند که او را از ،ادلّه رَشاد و بندگان صالح
قرار دهد .رشاد در این جا ،اسم مصدر و به معنای «رشد» است« .ادلّه» هم جمع دلیل .از
خداوند تقاضا میکند که بوجود خود و اعمال و اقوال خود از دالئل رشد جامعه باشد که
هرکس اعمال و اخالق او را ببیند ،به دین خدا هدایت شود که به این معنی انسان
مؤمن ،آیتی از آیات خدا به حساب میآید .مشاهده میکنیم که خداوند انبیاء و اولیاء
خود را به کلمه «آیات» معرفی میکند .یعنی آنها با علم و عمل و اخالق خود نشانگر
وجود خدا و صفات شایسته او هستند و به همین دلیل از بندگان صالح خدا شناخته
میشوند .بنده صالح ،به کسی میگویند که تمام اعمال و اقوال او به صالح خودِ او و
جامعه تمام شود .همه جا منشاء خیر و سعادت برای خود و جامعه خود باشد.
و در جمالت پنجم و ششم از این فراز ،از خداوند متعال خواهش میکند که «فوز معاد» و
«سالمت مرصاد» به او روزی نماید .کلمات فوز و فائز و مفاز ،کلماتی است که داللت بر
وسعت میدان حرکت و زندگی میکند که هرچه وسعت این میدان و آزادی انسان در
حرکت کردن در این میدان وسیع و بیشتر باشد ،فوز او زیادتر است .فوز و فالح ،در واقع
دو کلمهای است برابر یکدیگر قرار میگیرند .فائز به کسی میگویند که به آنچه آرزو
دارد و امیدوار است میرسد و در برابر خواهشها و تقاضاهای وجودی و فکری و مزاجی
خود ،محرومیتی پیدا نمیکند .هر آنچه میخواهد در اختیار او هست .فالح و مفلح ،به
معنای رهائی و آزادی کامل از حقوق و مسئولیت افراد بشر میباشد .کسی که در زندگی
خود مسئول کسی نیست و هیچ کس بر او حقی ندارد و نمیتواند از او طلب و تقاضائی
داشته باشد ،یکچنین انسانی را مفلح مینامند ،او از قید حاکمیت خدا و خلق خدا آزاد
است ،زیرا وظائف الهی خود را انجام داده و آنچنان به علم و دانش مجهز شده است که

هر آنچه را خداوند خوب میداند که بایستی به آن امر کند ،این انسان هم آن عمل را
خوب میداند و پیش از امر خدا وظیفه خود را میداند و میشناسد و به آن عمل میکند
و آنچه را خدا بد میداند او هم به علم و دانش خود بد میداند و ترک میکند .پس
خداوند بر او حاکمیت ندارد زیرا خدا به کسی حکم میکند که محکوم وظیفه ،خود را
در مثبت و منفی نشناسد و بدون حکم خدا ضرر و خطری متوجه او شود .کسی که
وظیفه خود را آنچنان که شایسته است میداند ،امر و نهی خدا نسبت به او مفهوم و
معنائی ندارد0؛ و اما آزادی از حاکمیت و مسئولیت مردم ،به معنای این است که وظائف
اخالقی و قانونی خود را در جهت رعایت حقوق مردم انجام داده ،کسی حقی بر او ندارد
که مطالبه کند و یا حق کسی را ضایع نگذاشته است که مسئولیت الهی و یا وجدانی
داشته باشد؛ و اما فوز و فائز ،به معنای رسیدن به تمامی نعمتهای مادی و معنوی
خداوند متعال است که هرگز در خود احساس محرومیت نمیکند و یا برای رسیدن به
 - 0این جمله که ما گفتیم مفلح از قید حاکمیت خدا آزاد است .شما را نارحت نکند که چطور میشود
انسان ا ز قید حاکمیت خدا آزاد گردد .گرچه از توضیح این جمله کامالً آگاهی به واقعیت پیدا میکند.
خداوند بر بندگان خود دو نوع حاکمیت دارد .حاکمیت تکوینی  ،که آفرینندۀ انسان است و انسان تا ابد
به اراده خداوند متعال ادامه حیات میدهد .تمامی موجودیتهای تکوینی او  ،از رشد واستعداد و لذائذ
مادی و معنوی به اراده خدا پیدا می شود که اگر آنی از شعاع اراده خدا در تکوین خلقت انحراف پیدا
کند  ،نابود می شود .حاکمیت دوم  ،حاکمیت تشریعی خداوند متعال است که خداوند  ،روی آگاهی
کامل به صالح و فساد بندگان آنها را امر می کند به کارهائی که صالح بوده و نهی می کند از اعمالیکه
فساد آور است .این حاکمیت دوم تا وقتی است که بنده ،خود را به کمال عقل و دانش نرسانده است و
انسان در زندگی رشد کامل پیدا نکرده  ،اما بعد از آنکه انسان به رشد کامل رسید و آنچنان شد که
خدا می خواست ،خداوند آزادی مطلق به او می دهد و امر و نهی خود را از او بر میدارد زیرا به او
حکمتی داده است که به کمک آن حکمت  ،فساد و صالح را کامالً میداند و خود را حفظ مینماید.
یکچنین انسان هائی قوام دینشان به علمی است که خدا به آنها تعلیم داده .آزاد مطلق اند و در عین
آزادی ،به اقتضای ع لم و دانش در اطاعت خداوند متعال که یکی از نمونه های آن حضرت زهرا سالم
اهلل علیها می باشد که گفته اند از هر کس زهرا(س) راضی شود ،خدا راضی میشود و بر هر کس
زهرا(س) غضبناک گردد  ،خدا نیز غضبناک میگردد .رضا و غضب زهرا(س) را بطور استقالل معرفی
کرده است.

مشتهیّات خود ،رنج و مشقتی ندارد .بیابانها را به این دلیل «مفاوز» میگویند که تمامی
دروازه های حرکت در آن به روی بیابانی ،باز است .به هر جا بخواهد میرود ،بر خالف
شهرها که همه جا در حرکات و سکنات خود با در و دیوار و موانع دیگر روبرو میشود.
دراین جمله از خدای خود تقاضا میکند که در محشر ،از قید تمامی حاکمیتها و
مسئولیتها آزاد باشد ،فضای بهشتِ او آنچنان وسیع که به هر جا بخواهد برود و مانعی

سر راه او نباشد ،چنان که خدا میفرمایدَ « :و َجن ٍة َع ْرضُ هَا السامو ُات َو ْ َاْل ْر ُض
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و اما سالمت مرصاد؛ مرصاد ،اسم آلت ،به معنای کمینگاهی است که در واقع ابزار
کمینگیری میباشد .گرچه کمینگاه هم مکان است که بایستی «مرصد» نامیده شود.
ولیکن کمینگاهی است که وسیلهای برای کمینگیری و بهدست آوردن صید میباشد؛
مانند پلنگی که سر راه آهو کمین میکند ،به محض این که آهو از آنجا میگذرد
میجهد و آن را صید میکند .پس این کمینگاه ،ابزار صید به حساب میآید؛ لذا بر وزن
مفعال که اسم آلت است استعمال شده است« .مرصاد» در این جا ممکن است کمینگاه
شیطان باشد که در کمین مینشیند تا انسان را صید کند و بعد از صید او را به گمراهی
بکشد و باالخره طعمه و لقمه خود سازد ،که در این جا از خداوند تقاضا میکند که به او
توفیق ،عنایت کند تا از این کمینگاه به سالمتی بگذرد و صید شیطان و یا هوای نفس

اماره نشود و ممکن است کمینگاه الهی باشد که خداوند در قرآن میفرماید« :ان َرب َك
ِ
2
لَبدالْ دم ْرصا دد » .پروردگار تو در کمینگاه است تا شیاطین و کفار را صید کند و به جهنم
بیاندازد .ولیکن نظر به این که خداوند در کمین کفار و ظالمین است ،برای دوستان و
اولیاء خود کمین نمیکند تا با کوچکترین بهانه ای آنها را به سقوط بکشاند ،بلکه
بندگان خود را کمک میکند تا آنها را از مهالک نجات دهد ،پس منظور از «مرصاد»
همان کمینگاه شیطان است که سر راه بندگان خدا انتظار مینشیند تا آنها را به

قي
 0آل عمرانَ : 099،و د
سار ُعوا اَل َم ْغ دف َر ٍة دم ْن َ دبر ِّ ُ ُْك َو َجن ٍة َع ْرضُ هَا السامو ُات َو ْ َاْل ْر ُض أ دعد ْت دللْ ُمت َ
َ َ ْد د ِ
 4فجر : 01،ان َربك لبدالم ْرصاد
ِ

هالکت بیاندازد و کلمۀ سالمت هم قرینۀ همین معنا میباشد .زیرا شیطان ،درندهای
خطرناک ،در کمین است که بندۀ خدا را صید کند و بندۀ خدا از خدا تقاضای کمک
میکند.

0

 - 0این جا در توضیح کمینگیری شیطان و یا کمینگیری خداوند متعال الزم است توضیح دهیم که
این کمینگیری به تعبیر دیگر همان اهداف شیطانی انسانها میباشد که اگر در زندگی  ،رضایت
خداوند متعال و زندگی آخرت را در نظر بگیرند و همه جا بکوشند که خود را چنان بسازند و به جائی
برسانند که مطلوب خدا و اولیاء خدا باشند ،قهراً در این هدفگیری اعمالی را انجام میدهند که فوائد
آخرتی آن از فوائد دنیائی بیشتر است و یا اینکه اصالً فوائد دنیائی آن صفر و یا نزدیک به صفر است .در
این هدفگیری که انسانها در مسیر جلب رضای خدا قرار میگیرند  ،شیطان و شیاطین که همان
مقتضیات نفس اماره و انسانهای شیطان صفت می باشند ،در کمین انسان قرار میگیرند تا هر چه
بهتر و بیشتر آنها را از مسیر حرکت بهسوی جلب رضایت خدا برگردانده و در راه منافع و مقاصد خود
استخدام نمایند .در برابر هر یک از انگیزه های الهی ،انگیزه های شیطانی بوجود می آید .آنجا که
میخواهد نماز بخواند ،کسالت و تنبلی او را فرا میگیرد و آنجا که میخواهد مال خود را انفاق کند فقر
و ناداری بهنظر انسان جلوه گر میشود و آنجا که میخواهد در راه خدا جهاد کند حب حیات و دنیا
پرستی سر راه او ظاهر می شود .تمامی این انگیزه ها و غریزه های نفسانی که برابر انسان جلوه میکند
و او را از راه خدا برگردانیده و یا سست میکند کمینها و کمینگیری شیطان است و در همین جا
کمینگیری خدا به معنای واگذاری انسان ظالم به خود میباشد تا باالخره به نتائج اعمال خود برسد.
آنجا که ظالم ،به حقوق انسانها تجاوز میکند ،خداوند در کمین اوست .یعنی انسانهای مظلوم را
تقویت میکند و به آنها قدرت میدهد و متقابالً انسانهای ظالم را به ضعف و ناتوانی میکشاند و آنها را
تسلیم مظلوم می کند تا انتقام خود را از ظالم بگیرند و همین طور برابر هر گناه و معصیتی ،خداوند
متعال به معصیت کاران مهلت و فرصت میدهد تا روزیکه به نتائج اعمال بد خود برسند و نتائج اعمال
الس ييء الا ِبهَل»
بد ،آنها را محاصره کند که خداوند می فرماید« :و َل حیيق املکر ِّ

اللهُم خ ُْذ دلنَ ْف دس َک دم ْن ن َ ْف دَس َما ُ َُي دلِّ ُصهَا َ ،و َأبْ دق دلنَ ْف دَس دم ْن ن َ ْف دَس َما يُ ْص دل ُحهَا  ،فَان
ِ
ن َ ْف دَس هَا دل َک ٌة َأ ْو تَ ْع دص َمهَا .
تقاضای وصول به هحف الهی ار مسیر خلوص و اخالص
و در فراز چهاردهم ،در توضیح هدف خدا از خلقت انسان و تقاضای وصول به هدف الهی
از مسیر خلوص و اخالص ،از خداوند خواهش میکند که پروردگارا ،برای خود از وجود
من آن مالکاتی را در نظر بگیر که مرا در اطاعت تو خالص میگرداند و در وجود من
مالکاتی را باقی بگذار که آن را اصالح مینماید ،زیرا نفس من هالک است مگر این که
تو آن را حفظ کنی .در این جا مالکات و مقتضیات نفس را به دو بخش قسمت میکند
که بخشی از آن در اختیار خدا و بخشی در اختیار خودش باشد ،بخشی که در اختیار
خدا قرار میگیرد ،آن صفات و مالکاتی است که انسان را برای خدا خالص میگرداند و
آن بخشی که برای خودش ذخیره میماند ،همان صفات و مالکاتی است که نفس او را
اصالح مینماید .اوالً هر دو بخش را چه حق خدا باشد و چه حق خود ،از خداوند متعال
تقاضا میکند (در مقدمه کتاب روشن شد که چرا امام چهارم(ع) تمامی صفات و اخالق
نیک را از خدا تقاضا میکند و خود را در این میان بی خاصیت و بی کار میداند) همه
جا میگوید :خدایا تو مرا چنین و چنان کن و چنین و چنان پرورش بده .در آن مقدمه
برهان این مطالب روشن شد که از انسان ،برای خودِ انسان کاری ساخته نیست زیرا
تربیتها و تمامی آنچه انسان را تکامل میدهد و به ثمر میرساند ،همه اینها از نوع
خلقت و آفرینش است .خداوند است که تمامی این غریزهها را به صورت بذری در وجود
انسان کاشته است و خودِ اوست که بایستی این بذرها را بپروراند و به ثمر برساند.

همانطور که در خلقت بدن و ساخت سلولها و یا تولید و توزیع آنها چیزی به انسان
واگذار نشده و همه آنها به اراده خدا خلق میشود ،در تربیت روحی انسان و رشد فکری
و عقلی او هم ،چیزی به خود انسان واگذار نشده است ،زیرا این پرورش از دست انسان
ساخته نیست .پرورشِ روح است که با تأیید و تشدید نیروی عقل انجام پذیر است .کاری
که در این میان از دست انسان ساخته است و خداوند متعال بهجز آن چیزی انتظار
ندارد علم انسان است به اعمالی که در وجود او به اراده خدا انجام میگیرد و آگاهی به
افاضات و اضافاتی که در پرورش روحی انسان ظاهر میگردد .انسان فقط این پدیدههای
الهی را در وجود خود بداند و شکر خدا را بهجا آورد و باز بهتر و بیشتر آن را از خداوند
متعال تقاضا کند.
در این فرازها هم از دعای مکارم االخالق ،طبق معمول تمامی آنچه از نوع شدن است
که بایستی در وجود انسان واقع شود و انسان چنان باشد که خدا میخواهد ،همه اینها
را از خداوند متعال تقاضا میکند .در این جا از شجرۀ وجود خود دو نوع ثمره ،از خداوند
متعال تقاضا میکند که یکی از آنها بهرۀ خدا و دیگری بهرۀ خود او میباشد .با این که
شاید دالئل عقلی اجازه ندهد که ما قائل به بهرهگیری خدا از ثمرات وجودی خود باشیم
و نمیتوانیم بگوییم که ما دارای ثمراتی هستیم که بعضی از آن برای خودِ ما و قسمی
دیگر برای خدا قابل انتفاع است ،زیرا این پدیده فکری ،داللت میکند بر این که خداوند
به ثمراتی از شجرۀ وجود انسان نیازمند است و از آن بهرهگیری میکند .امام چهارم
السالم

علیه

دراین جمله میگوید :پروردگارا ،برای خود و یا به نفع خود از ثمرات وجودی من

میوههائی را بر گیر که وجود مرا برای تو خالص میگرداند .آیا یکچنین صفات و ملکاتی
که نفس انسان را برای خدا خالص میگرداند برای خدا قابل انتفاع است و خداوند از این
نفوس خالص و مخلص ،بهرهگیری میکند؟ با این که خداوند موصوف به غنای ذاتی و
وجودی میباشد که از چیزی بهره نمیبرد بلکه تمامی آن چیزها که از نوع بهرهگیری و
انتفاع است مخصوص بندگان خدا میباشد.

برای جواب این اشکال الزم است که بین هدف خدا از آفرینش انسان و یا بهرهگیری خدا
از ثمرات وجودی انسان تفکیک قائل شویم و بگوییم هدف خدا از خلقت انسان این است
که انسان خود را برای او خالص گرداند و یا این تخلیص و اخالص را از خداوند متعال
تقاضا کند که ای خدا ،تو مرا برای خود خالص گردان زیرا هدف خدا از خلقت جهان،
پیدایش معرفت است تا چنان که او هست و خود را میشناسد ،در برابر خلق خود

شناخته شود ،چنان که فرموده است« :خلقت اخللق ليک اعرف

1

»؛ و تنها شجره ای که

معرفت به بار میآورد ،شجرۀ وجود انسان است که بهترین و آخرین ثمرات او معرفت
خداوند متعال و علم به صفات جالل و جمال او میباشد .پس الزم است که خداوند به
این هدف نهائی خود از خلقت جهان و انسان برسد که این شناخته شدن هم از جهت
نفع و نیاز انسان میباشد .زیرا خداوند ،یگانه منبع و مبداء ثروت و قدرت است که انسان
به این مبداء ثروت نیاز وجودی دارد .پس بایستی بشناسد و استفاده کند که در این جا
دو چیز حاصل میشود .یکی رفع نیاز وجودی انسان و بهرهگیری او از این مبداء ثروت و
قدرت و دیگر تأمین هدف خدا و انسان از پیدایش علم و معرفت که اگر چنین نباشد و
یا چنین نشود ،خلقت جهان و انسان لغویت پیدا میکند و خداوند منزه است از این که
عمل لغو و عبث انجام دهد
دراین جا ار خدا خواهش میکند که ای خدا ،آنچه تو از خلقت من میخواهی من
نمیتوانم برای تو آماده سازم .تو از من میخواهی که خود را برای تو خالص گردانم و
آنچنان که در خلقت ،ملک تو هستم ،در انتخاب و اختیار هم کامالً خود را تسلیم تو
کنم و به تو بسپارم تا تو خود باشی که شجرۀ وجود مرا آنچنان بپرورانی که برای تو
1

مصباح الشریعة-ترجمه عبد الرزاق گیالنى ،ص:011 :

اخللق
درخشان پرتوى از اصول کافى ،ج ،0ص491 :

كنت كنا خمفيِّا فاحببت ان اعرف خفلقت

بنده خالصی باشم و سهمی از وجود خود برای نفس اماره و یا شیطان قرار ندهم که به
همان میزان در معرض هالکت واقع شوم .پس ای خدا ،تو مرا برای خود خالص گردان تا
اطمینان به خلوص خود پیدا کنم.
خواهش آن حضرت در این جا نمونۀ خواهش جدش امیرالمؤمنین است که در قسمتی

از دعاهای خود میفرماید« :اللهم انت کام احب فاجعلِن کام

َتب» .یعنی خدایا تو چنان

هستی که من دوست دارم؛ تو مرا آنچنان بساز که خود میدانی و دوست داری و این
بهترین انتخاب است که با فکر یک انسان انجام میگیرد که ساخت و سازندگی نفسانی
خود را به خدا واگذار میکند و خداوند با قدرت عمیق و وسیع خود ،انسان را چنان
میسازد که شایسته ربوبیتی او میباشد .پس پیدایش این دو بخش ملکات ،یک بخش
که شجرۀ وجود انسان را برای خدا خالص میکند و بخش دیگر ،صفات و ملکاتی که
عقل و فکر و عمل انسان را اصالح مینماید ،هر دو به اراده خدا پیدا میشود؛ و در جملۀ
بعد ،دلیل این تقاضا را ذکر میکند که ای خدا ،نفس من خود به خود ،رو به هالکت
میرود؛ حیات و نجات آن به میزانی است که تو آن را حفاظت میکنی و بر آن نظارت
داری که اگر آنی از حفاظت و نظارت خارج شوم به اقتضای ذاتی خود که هالکت است
بر میگردم.
دلیل جمله سوم این است که تمامی صفات و کماالت وجودی انسان ،اثر ترکیبی از یک
اصولی است که هر یک از آن اصول به تنهائی در ذات خود فاقد این اثر میباشند؛ یعنی
انسان پدیده ای و یا معجونی از ترکیب هزاران هزار علت و معلول و قاعده و فرمول است
که اگر ماده ای از مواد وجودی انسان با نوع دیگر از آن مواد ترکیب شود ،خاصیت
کذائی پیدا میشود و این دو ماده و یا مواد دیگر که با یکدیگر و یا با روح حیات و نیرو
ترکیب شوند از این ترکیب چه خاصیتها پیدا میشود .در واقع اصول اولیه ای که در
خلقت انسان بکار میرود ،نمونه حروفی است که از ترکیب آنها کلمات پیدا میشود.

شما میدانید که تمامی ارزش کلمات و معنا و محتوای آن از ترکیب حروف با یکدیگر
است که اگر آن ترکیبها به هم بخورد و حروف به وضع ابتدائی خود برگردد ،تمامی
ارزشها و خاصیتهای خود را از دست میدهد؛ یعنی حروفِ کلمات ،خود به خود هیچ
و نابود است .از مسیر ترکیب ،ارزش و خاصیت پیدا میکند .همین طور مواد اولیه و یا
مصالح ساختمانیِ وجود انسان ،خود به خود فاقد خاصیت است که از ترکیب و ترتیب،
واجد حیات و صفات و خاصیتهای دیگر میشود و از طرفی ،ترکیبات همه جا به دو
عامل محدثه و مبقیه نیازمند است که این هر دو عامل ،به اراده خداوند پیدا میشود؛ لذا
میگوید نفس من هالک است؛ یعنی هالکت ذاتی و وجودی دارد ،نه این که موجود
زنده ای باشد که یک عامل خارجی آن را هالک کند .پس نفس من خود به خود هیچ
است مگر این که تو آن را حفاظت و حمایت نمائی و آن را پرورش بدهی.

اللهُم َأن َْت عُد دیت ا ْن َح دنز ُْت َ ،و َأن َْت ُمنْتَ َج دعی ا ْن ُح در ْم ُت َ ،و دب َک ْاس دتغَاثَ دیت ا ْن کَ درثْ ُت ،
ِ
ِ
ِ
َو دع ْندَ َک دمما فَا َت َخلَ ٌف َ ،و دل َما فَ َسدَ َص ًَل ٌح َ ،و دفامي َأنْ َک ْر َت تَ ْغيدريٌ  ،فَا ْم ُ ُْن عَ َىل قَ ْبلَ
الْ َب ًَل دء دِبلْ َعا دف َي دة َ ،و قَ ْب َل الطلَ دب دِبلْجد دَ دة َ ،و قَ ْب َل الض ًَللد دِبلر َشا دد َ ،و ا ْک دف دین َم ُؤون َ َة َم َعر دة
الْ دع َبا دد َ ،و ه َْب دَل َأ ْم َن ي َ ْو دم الْ َم َعا دد َ ،و ا ْم دن ْح دین ُح ْس َن ْ داَل ْر َشا دد .

معربی لطف خحا به عنوان بزر ترین ذخیره
پس از آن ،لطف خدا را به عنوان بزرگترین ذخیره معرفی میکند و در این فراز عرضه
میدارد :پروردگارا ،اگر غم و اندوهی مرا فرا گیرد پناهگاه من برای رفع آن تو هستی و
اگر محرومیت پیدا کنم بهوسیله تو به تو امیدوارم و اگر مصیبتها بر من حمله ور شود
به سوی تو داد میزنم زیرا آنچه سرمایه از کف من برود ،تو قدرت داری آن را جبران

کنی و اگر حالی و یا مزاجی از من فاسد شود ،تو میتوانی آن را به صالح آوری و آن
صفاتی که ناپسند تو میباشد ،میتوانی تغییر دهی .پیش از آن که بالها به من هجوم
آورد مرا در عافیت از آن بالها قرار بده و پیش از آن که به رنج و تعب مبتالء شوم،
آنچه الزم دارم به من برسان و پیش از آن که گمراه شوم ،مرا هدایت کن و پیش از آن
که عیبی در من پیدا شود و مورد سرزنش بندگان قرار گیرم ،آن عیب را از من بر طرف
کن و روز قیامت ،به من امنیت مرحمت فرما و به لطف و کرم خود مرا به بهترین وجه و
بهترین راه ارشاد نما.
در این قسمت هم آن بزرگوار ،خسارتها و عیوب را مطرح میکند و جبران آن را از
خداوند متعال تقاضا مینماید .تمامی جمالت دعائی ائمه

(ع)

براین پایه مطرح میشود

که هر فاسدی بایستی به دست خدا اصالح شود و هر نوع تغییری به سوی تکامل ،به
دست خدا انجام گیرد و آنچه در این میان از انسانها ساخته است و خداوند همان را
انتظار دارد ،این است که نقائص وجودی خود را بشناسند و برای رفع آن نقائص و عیوب،
به خدا پناهنده شوند و از او بخواهند که نقائص وجودی آنها را برطرف ساخته و جای
آن ،کماالت بوجود آورد و خداوند متعال را ضمن افاضه فیوضات ،برای پیدایش کماالت
بشناسند و شکر او را بهجای آورند زیرا هر نوع تغییری در وجود انسان ،از نقص به کمال
و یا از کمال به نقص ،همه اینها از نوع خلقت است که بایستی به اراده خدا در وجود
انسان انجام گیرد.
انسان به اراده خود کوچکترین تغییری ،مخصوصاًتغییراتی که از نقص به کمال انجام
میگیرد ،نمیتواند در وجود خود ایجاد کند؛ همانطور که قدرت ندارد تار موئی در بدن
خود بسازد و یا آن را بخشکاند ،قدرت ندارد غم و رنجی را از خود برطرف ساخته و یا
نشاط و سروری در خود بوجود آورد .ما و همۀ مخلوقات ،به تمام هستی خود ،مصنوع
خدا بوده و معلول میلیونها علت و عامل هستیم که همه آنها به اراده خدا انجام
میگیرد .در این میان چیزی که خدا از ما خواسته ،شناختن نقائص وجودی و پناهندگی

به خدا برای رفع نقائص است؛ لذا آن حضرت در این فراز ،واقعیتها را ذکر میکند که
اگر غم و غصهها به من هجوم آوردند ،آن ذخائری که میتواند آنها را بر طرف کند،
خدای من است .غم و غصهها یا از احساس محرومیت و یا هنگام هجوم بالها و
مصیبتها پیدا میشود .مثالً ،انسان مریض میشود و از سالمتی محروم میگردد و یا
فقر و ناداری به او روی میآورد و یا این که درمعرض هجوم دشمن قرار میگیرد؛ همه
این عوامل ،انسان را تهدید به نابودی میکند و در برابر هر حادثهای ذخیره ای الزم دارد
که با استفاده از آن ذخیره ،حادثه را برطرف کند تا در نتیجه ،جای غم و اندوه ،نشاط
بوجود آید .آن ذخیره کیست و کجا میباشد؟ کیست که جلوی دشمن را بگیرد و یا
جلوی فقر و ناداری و یا امراض را؟ فقط از دست خدا چنین کاری ساخته است .انسان
برای رفع این نقائص ،به هر جا و به هرکس پناهنده شود محرومیت پیدا میکند و اگر
هم موفقیتی بدست آورد ،در مقدمۀ محرومیت است .مثالً مریضها به دکتر و دارو
پناهنده میشوند و تا اندازهای موفقیت پیدا میکنند و در نتیجه ،دکتر و دارو را عامل
مؤثر میدانند با این که عامل اصلی اراده خداوند متعال است .داروها در معده انسان،
مانند کود پای درخت است؛ تا زمانی که کودها تبدیل به میوه گردد ،هزاران عامل مؤثر
الزم دارد ولیکن خداوند اجازه میدهد تا با این واسطهها مانند داروها موفقیتهائی
حاصل شود و زندگی انسان ادامه پیدا کند تا روزی که بداند عامل اصلی ،اراده خدا بوده
و یا خواهد بود؛ یکچنین فهمی پیدا کند تا کامالً موفق به شرکزدائی از وجود خود
گردد و بداند آنچه تا امروز بدست آورده و یا بهدست خواهد آورد ،مستقیماً به اراده و
مشیت خدا مربوط بوده و مسائل دیگر در مقدمۀ یکچنین فهمی بوجود آمده تا انسان با
ادامه زندگی ،بتواند واقعیت را درک کند و به خدا پناهنده شود.

0

 - 0شاید کسی خیال کند که این پناهندگی به خدا و واگذاری کلیه کارها به او مایه تنبلی و کندکاری
انسان ها گردد زیرا انسان  ،خود را از کار باز می دارد و خدا را برای رفع مشکالت بهکار میگمارد .جواب
این است که این خواهش ها بیشتر دلیل کوشش و فعالیت انسان است نه این که مایه تنبلی و کسهالت

و باز در جمله دوم میگوید :اگر در کویر زندگی و بیابان خشک قرار گرفتم و در نتیجه
از تغذیه و مواد غذائی محروم شدم ،آن چراگاه سبز و خرم من تو هستی .تو هستی که
هر کویری را تبدیل به بوستان و هر بوستانی را تبدیل به کویر میکنی.
یکی از مواردی که انسانها به واسطهها پناهنده میشوند و آن را عامل مؤثر میدانند،
حرکت از بیابانها و کویرهای خشک به وادیهای سبز و خرم است و نمیدانند که فقط
اراده خداست که آنجا را سبز و خرم نموده و در حاشیه آن ،کویر 0و بیابان ایجاد کرده
است .امام چهارم

(ع)

عرضه میدارد که پروردگارا ،آن فضای سبز و خرم و خوش آب و

هوا در کویرهای خشک زندگی ،تو هستی و میگوید اگر در شدت مصیبتها قرار گیرم،
کیست که مرا از آن شدت برهاند؟ این شدتها را همان عوامل طبیعی و انسانی برای
من بوجود آوردهاند .چطور برای رفع شدت ،به انسان و یا طبیعت پناهنده شوم و استغاثه

باشد .ائمه علیهم السالم در این جمالت  ،به ما انسانها می آموزند که چگونه برای رسیدن بهه تکامهل ،
بایستی فعالیت کرد و برای رسیدن به مقصد از چه وسائلی استفاده نمود .در اینجها خهدا را بهه عنهوان
بزرگترین وسیله و یگانه وسیله معرفی میکند که از هر عاملی بهتر و عالیتر  ،انسان را به مقصهد مهی
رساند .طرح این سئواالت ،برای استفاده کردن از بهترین عامل است نه برای صرفنظر کردن از حرکت و
تکامل و واگذاری کارها به خدا  ،لذا مشاهده میکنیم انسانهائی که به خدا وابسته شهده انهد و بها ایهن
وابستگی سعی کرده اند خود را به مقاصدی برسانند ،از همه کس بهتر و بیشتر کوشا و فعال بهوده انهد.
مثالً حضرت عیسی علیه السالم با کوشش و فعالیت از مسهیر اطاعهت و بنهدگی ،مهرض هها را معالجهه
می کند و سقراط و بقراط از طریق طب و تجربه .هردو فعالند برای معالجه مرض ها ولیکن عیسهی روح
اهلل ،از فعالیت خود بهتر و بیشتر نتیجه میگیرد زیرا به وسائل بهتر و عالیتر متوسل می شهود .ایهن دو
نفر مانند دو مسافر هستند که در بیابان حرکت میکنند و خداوند دو نوع مرکب به آنها عرضه میکنهد؛
یکی مرکب لنگ و چالق و دیگری مرکب سریع و رهوار .یکی از آن دو  ،مرکب لنگ و چالق را انتخهاب
می کند و دیگری اسب سریع و تندرو را .هر دو فعالیت میکنند ولیکن یکی از آن دو بهتهر و زودتهر بهه
مقصد می رسد.
 -0منظور این است که انسانی که در کویر حرکت میکند ،اگر به چشمه آبی برسد ،خهود را از حرکهت
باز می دارد .انسان سالک الی اهلل ،گاهی فریفته دنیا می شود .این زندگی دنیها در مقابهل آخهرت ماننهد
همان کویر است.

کنم؟ پس بایستی به سوی تو بنالم و از تو کمک بخواهم زیرا آنچه از من فوت میشود،
به اراده تو حیات پیدا میکند .آن کیست که جای میوهها میوه دیگر و جای درختان
درخت دیگر و یا جای گیاهها گیاه دیگر میسازد؟ فقط اراده خداست؛ و همه چیز مصالح
ساختمانی هستند که به اراده خدا ساخته میشوند .همینطور در وجود خودِ ما
سلولهای سالم میمیرند و با مرگ آنها انسان احساس مرض میکند و یا افکار سالم از
بین میرود و انسان به ضاللت فکر مبتالء میگردد که بیراهه را به جای راه و شقاوت را
به جای سعادت میشناسد .کیست که آنچه از انسان فوت شده جبران میکند و مانند
آن و یا بهتر از آن بوجود میآورد؟ پس همه چیز بهدست خداست و باز تقاضا میکند:
پروردگارا ،پیش از آن که بال برای من مقدر شود ،عافیت مقدر کن .عافیت به آن سرمایه
و یا نعمتی میگویند که جای بال را پر میکند ،زیرا «بال» از «بلی یبلو ،بالئا ،بالیاً و بالیهً»
به معنای رها کردن وضعیت موجود و برگشت به وضعیت قبل است و از آن ،به «کهنگی»
هم تعبیر کردهاند .گفتهاند :حصیر بالیه .یعنی حصیری که کهنه شده است .کهنگی از
همین راه پیدا میشود که انسان و یا هر موجود دیگر ،وضعیت جدید را از دست میدهد
و به وضعیت قدیم باز میگردد که از این برگشت ،تعبیر به کهنگی میشود .من دیروز،
نادار بودم و امروز دارا شدم .وضعیت جدیدی به نام دارائی پیدا کردم و باز فردا این
وضعیت از من گرفته میشود و به همان ناداری گذشته بر میگردم؛ و سایر نعمتها به
همین کیفیت .در گذشته ،مانند دوران کودکی ،ضعیف و ناتوان بودم و در دوره نوجوانی
قوی و توانا شدم و باز درآینده ،دیگر آن قدرت و توانائی از من سلب میگردد و به دوران
ضعف و ناتوانی بر میگردم .با این حساب ،بال به معنای سلب نعمت تازه موجود و
برگشت به وضعیت فقدان آن نعمت است؛ و در این رابطه عافیت ،به معنای این است که
نعمت موجود از انسان سلب گردد و بالفاصله جای آن را ثروت و نعمتی باالتر فرا گیرد؛
تاجر و یا زارع که سرمایه موجود خود را رها میکند و یا در زمین میکارد و در آینده
نزدیک ،چند برابر به او بر میگردد .برگشت سرمایههای تازهتر و بهتر که جای سرمایه

های گذشته را پر کند ،عافیت مینامند و اگر این جانشینی نباشد ،از سلب نعمتها و
وضعیتهای موجود ،تعبیر به نقمت و انتقام میشود .خداوند متعال ،آنگاه که بر کسی
غضب کند ،سرمایه موجود را از او میگیرد و جانشینی به جای آن نمیگذارد .انسان
سالم به مرض و یا غنا و ثروت ،به فقر بر میگردد و در همان فقر و مرض باقی میماند و
دعایش مستجاب نمیشود .بال و عافیت ،مخصوص مؤمن بوده و نقمت و انتقام ،مخصوص
کافر است .خداوند به هرکس غضب کند ،نعمت موجود را بدون جبران ،از او سلب
مینماید و هرکس را مشمول لطف و احسان خود قرار دهد ،نعمت موجود را از او گرفته
بهتر و عالیتر به جای آن میگذارد که از آن تعبیر به عافیت میشود لذا مؤمن ،همه جا
در خط تکامل بوده و کافر در تسافل و تنازل است.
دنباله بال و عافیت ،همه جا به همین مضمون از خداوند متعال خواهش و تمنّا دارد و
میگوید پیش از آن که دنبال چیزی که الزم دارم بروم و به رنج و رحمت مبتال شوم ،تو
آن را برای من آماده کن .مثالً برای رفع گرسنگی و یا برهنگی بایستی مدتی تالش کنم
و رنج و زحمت ببینم و عاقبت کار هم ،آنچه میجویم و طالب آن هستم به اراده تو
پیدا میشود .در این مقدمه آنچه از دست رفته است ،رنج و زحمت و یا غم و غصه ای
است که در اثر محرومیت پیدا کردهام پس پروردگارا ،تو آن نعمت و ثروتی را که پس از
مدتی تالش و کوشش میخواهی به من مرحمت کنی ،پیش از تالش و کوشش در
اختیار من قرار بده تا گرفتار رنج و زحمت نشوم .همینطور پیش از مبتال شدن به
گمراهی که رنج گمراهی مرا آزار دهد ،به علم و هدایت مجهز شوم.

و در جملهَ « :و ا ْک دف دین َم ُؤون َ َة َم َعر دة الْ دع َبا ددَ ،و ه َْب دَل َأ ْم َن ي َ ْو دم الْ َم َعا ددَ ،و ا ْم دن ْح دین ُح ْس َن
ْد
اَل ْر َشا دد» تذکر میدهد که پروردگارا ،اگر آنچه را که میخواهم و طالب آن هستم
بالفاصله در اختیار من نگذاری و مدتی رنج و زحمت و تالش و کوشش برای من مقدر
کنی ،در این مدتِ رنج و زحمت ،به دو مصیبت بزرگ مبتال میشوم؛ یکی رنج و زحمت

از تالش و کوشش و دیگری سرزنش مردم که وقتی مرا در محرومیت از لطف تو مشاهده
کنند ،به جای این که درد و رنج مرا برطرف سازند ،مرا مالمت و سرزنش میکنند ،با این
که عاقبت ،تو هستی که آنچه را طالب آن هستم در اختیار من میگذاری .پس بهتر
این است که پیش از ابتالء به رنج و زحمت و پیش از اطالع مردم بر فقر و محرومیت،
آنچه را که الزم دارم و طالب آن هستم ،به من برسانی.
و باز در کلمه آخر ،امنیت روز قیامت را از خداوند متعال تقاضا و خواهش میکند که
پروردگارا ،با حسن ارشاد و عالیترین هدایت ،مرا طوری راهنمائی کن که روز قیامت ،از
امنیت کامل برخوردار شوم؛ خوف و وحشت و ناامنی نداشته باشم.
امنیت روز قیامت ،با امنیت دنیا متفاوت است .امنیت دنیا ،از طریق زور و قلدری و
تسلط دولتهای حاکم تأمین میشود .هرچه قدرت و تسلط دولتهای حاکم زیادتر
باشد ،امنیت دایره حکومت و والیتِ آنها بیشتر است .ظهور امنیت ،از سه راه قابل تصور
است که دو راه آن طبیعی بوده و یک راه آن مصنوعی میباشد .راههای طبیعی امنیت،
یکی از مسیر علم و معرفت است که انسان با آشنائی کامل به وضعیت خود و مصالح و
مفاسد وجودی خود میتواند آنچه را که برای او مضرّ و رنجآور است رها کند و آنچه را
که برای او نافع و نشاطآور است ،تهیه نماید .انسانهای جاهل به جهل و نادانی خود،
زندگی خود را ناامن میکنند .از مسیر جهالت و نادانی و یا عدم آشنائی به وضعیت زمان
و جامعهای که در آن زندگی میکنند ،خود را در معرض خطرات و محرومیت هائی قرار
میدهند .پس جاهل و نادان ،زندگی خود را ناامن میکند و عالم و دانا برای خود امنیت
بوجود میآورد؛ و راه دومِ امنیت ،شمول لطف خداوند تبارک و تعالی و دعای مستجاب
است که انسان ،آنچه در وجود خود محرومیت احساس کند و یا ضررها و خطرهائی را
متوجه خود ببیند ،برای رهائی و نجات از آن محرومیتها به خدای خود پناهنده شود و
حوائج خود را از او بخواهد و خداوند متعال هم طبق وعده ای که به نیایشگران و داعیان
داده است ،دعوت آنان را اجابت نماید و خطرهای احتمالی و یا محرومیتها را از بنده

خود برطرف سازد .این دو نوع امنیت ،یک امنیت طبیعی الهی و بدون رنج و زحمت
است که روز قیامت ،انسان فقط از این دو راه میتواند از امنیت کامل برخوردار باشد؛ به
علم و دانش ،صالح و فساد زندگی خود را شناخته ،آنچه فاسد بوده ترک نموده و آنچه
صالح و شایسته بوده است به خود جلب نماید و خداوند متعال هم بر اساس همین
صالحجوئی و پرهیز از ارتکاب گناه و ابتالی به فساد ،دعای او را مستجاب میکند و او را
در حمایت خود و امنیت کامل قرار میدهد.
و اما امنیت مصنوعی که فقط در دنیا قابل تصور است و آن هم شاید به میزان یک صدم
و یا یک هزارم بتواند از امنیت برخوردار باشد ،امنیتی است که از مسیر زور و تسلط،
برای انسان به توسط دولتها حاصل میگردد که این فقط یک امنیت دنیائی است که
بوسیله قدرتهای حاکم پیدا میشود و چون آن دو امنیت در دنیا کمتر قابل تصور است
و نمیتوان از دولتها انتظار داشت که امنیت کامل بوجود آورند ،حضرت از خداوند
متعال تقاضا میکند که روز قیامت از یکچنان امنیت طبیعی برخوردار باشد؛ لذا از
خداوند ،حسن ارشاد و هدایت تقاضا میکند تا براساس آن ،جهل و نادانی و عوارض آن
بهکلی از آن حضرت برطرف گردد و آشنائی کامل به صالح و فساد زندگی خود پیدا
کند؛ و دیگر این که روز قیامت بر اساس وعده ای که خداوند به بندگان خود داده است
که آنها را به آنچه میخواهند و آرزومند هستند برساند ،دعای آن حضرت در صحرای
قیامت مستجاب شود و خداوند او را در شعاع لطف و حمایت خود و در بهشت برین
جای دهد که قهراً در یکچنین وضعیتی هرگز محرومیتی و یا خوف و خطری متوجه
آن حضرت نخواهد شد.

اللهُم َص د ِّل عَ َىل ُم َحم ٍد َو أ د دهل َ ،و اد َْر ْأ َع د ِّین دبلُ ْط دف َک َ ،و ا ْغ ُذ دین دب دن ْع َم دت َک َ ،و َأ ْص دل ْح دین
دب َک َر دم َک َ ،و دَا دو دین ب ُدص ْن دع َک َ ،و َأ دظل دین دِف َذ َر َاک َ ،و َج دلِّلْ دین درضَ َاک َ ،و َو دفِّ ْق دین ا َذا
ِ
ْاش تَ ََکَ ْت عَ َىل ْاْل ُمو ُر د َْلهْدَ اهَا َ ،و ا َذا تَشَ اّبَ َ دت ْ َاْل ْ ََع ُال د َْل ْز ََكهَا َ ،و ا َذا تَنَاقَضَ دت الْ دمل ُلَ
ِ
ِ
د َْل ْرضَ اهَا .

پناهنحه شحن به خحا برای صول به هر یوع موبقیت
و در این فراز برای حصول هر نوع موفقیت ،خود را به خدا میسپارد و پس از بیان
صلوات ،عرضه میدارد :پروردگارا ،بال و مصیبتها را به لطف و کرم خود از من دفع کن
و مرا به نعمتهای نامتناهی خود تغذیه نما .به کرم و بزرگواری خود ،افکار من و زندگی
مرا اصالح کن و براساس صنعت و سازندگی خود ،مرضهای مرا معالجه فرما .مرا در
سایۀ خود پناه ده و با رضایت و خشنودی خود ،مرا به جالل و شکوه برسان؛ و آنجا که
در محاصره حوادث مشکل و کارهای متفاوت قرار میگیرم ،برای رفع مشکالت و
موفقیت ،مرا به بهترین راهها هدایت فرما و آنجا که اعمال و اخالق من از نظر خوبی و
بدی و یا خوبها و خوبترها متشابه میشود و مرا به حیرت میاندازد ،تو مرا به بهترین
و پاکترین اعمال هدایت فرما؛ و آنجا که ملتها و جامعهها با یکدیگر به اختالف
برمیخیزند و ممکن است جنگ و نزاع ،میان آنها ظاهر گردد مرا در آن اختالفات به
راهی هدایت فرما که بیشتر و بیشتر مورد پسند تو باشد.
در تمامی قسمتهای دعای مکارماالخالق ،این حقیقت روشن و حاکم است که حضرت،
وظیفه انسان را فقط خواهش و تمنا و طلب و تقاضا میداند .آنچه برای رسیدن به
تکامل و درجات عالیه و رسیدن به نعمتهای نامتناهی بر ایشان واجب و الزم است،

آشنائی به نعمتهای مختلف خداوند و تقاضای آن میباشد ،ولیکن ساختن و سازندگی
بهدست انسان نیست .انسانها مانند شجره هستند و آنچه از فیوضات و برکات مادی و
معنوی ،نصیب انسان میشود از نوع ثمره است .خداوند بایستی شجره را بپروراند؛ به تنه
و شاخۀ آن ،قدرت و استحکام ببخشد و بر پایه همان قدرت و استحکام ،ثمرات را از آن
ظاهر سازد .درختها و سایر طبیعیات در ساختار و سازندگی خود ،کوچکترین مداخله
ای ندارند و نمیتوانند داشته باشند؛ صنعت خدا هستند و آنچه از کمیت و کیفیت
برای آنها حاصل میشود ،مستقیماً مربوط به اراده و صنعت خداوند متعال میباشد .در
اینجا فرقی که بین انسان و سایر طبیعیات است ،قدرتِ فهم و شعور انسان است که
انسان میتواند بفهمد خدا با او چه میکند و به او چه میدهد و براساس فهم خود
میتواند از خداوند متعال خواهش و تمنا و طلب و تقاضا داشته باشد .درختها
نمیفهمند که خداوند به آنها قدرت و استحکام بخشیده و بایستی برگ و گل و میوه
داشته باشند تا جلوه کنند ،ولیکن انسان میفهمد که خدا به او چه نیرو و استعدادی
داده است و میفهمد که بر اساس همین نیرو و استعداد بایستی چه ثمراتی و چه زیبائی
هائی و نعمت هائی داشته باشد و همانها را از خداوند متعال تقاضا کند و به دنبالۀ
تقاضا ،خداوند به او عنایت فرماید .هدف خداوند متعال هم از خلقت انسان همین است
که ضمن آفریدن و پرورش دادن و به ثمر رساندنِ انسان ،در برابر افکار او شناخته شود و
انسان درک کند که خداوند چه نعمت هائی به او داده و ممکن است به او بدهد تا بهتر و
بیشتر تسلیم اراده و قدرت خدا گردد و به نعمتهای عالیتری برسد؛ لذا مشاهده
میکنیم که در معارف ائمه

(ع)

همهجا انسان بایستی به خدای خود مربوط بوده ،از او

تقاضا و تمنا کند و خود را هم در برابر قدرت خدا تسلیم نماید تا خداوند ضمن تربیت و
پرورش ،او را بهتر و عالیتر بسازد و به آنچه تمنا کرده است برساند .مشاهده میکنید
که دعای مکارماالخالق سراسر تمنا و تقاضای یک انسان حکیم و عارف ،به مقام و
موقعیت خداوند متعال میباشد .در این فراز از دعای خود هم ،تنها سرمایه ای که دارد

تمنا و تقاضا میباشد .خود را قادر نمیداند که بالها و حوادث را از خود دور کند و یا با
تعلیم و تغذیه ،خود را به جائی و به مقامی برساند و یا خود را چنان که شایسته است
اصالح کند و نواقص وجودی خود را مداوا و معالجه نماید؛ لذا ضمن پیدایش یک چنین
خواهشها از خداوند تقاضا دارد که دائم بنده خود را در سایه قدرت و تربیت خود قرار
دهد و با آنچه خودش بهتر و عالیتر میداند بنده خود را به جالل و شکوه برساند.
برهان این که پرورش و سازندگی و رشد وجودی و عقلی به دست انسان نیست آیه ای

اَّلل يُ َز د ِّّک َم ْن
ون َأنْ ُف َسه ُْم ب َ دل ُ
در قرآن است که خداوند میفرمایدَ « :أ لَ ْم تَ َر ا ََل اذل َين يُ َزكذ َ
ِ
1
ي َشا ُء » .خداوند ،متعرض کسانی میشود که میخواهند خود را تزکیه کنند؛ یعنی عملی
که به اراده خدا انجام میگیرد ،به اراده خود درباره خود انجام دهند.
تزکیه ،مرکب از دو مفهوم است که هر دو با هم معنای تزکیه را تشکیل میدهند .معنای
اول ،حذف زوائد و رفع نواقص از شییء یا شخصی که بر اساس آن تطهیر حاصل
میگردد .مثالً خداوند ،دانۀ گندم را در دل خاک میپروراند ،امالح خاکی را تبدیل به
مواد قابل جذب نموده و آن را ضمیمه دانه گندم میکند تا آن را بپروراند و به ثمر
برساند .مشاهده میکنید که علف گندم ،از تمامی امالحی که در دل خاک به نحو
نامطلوب و غیر قابل استفاده موجود است ،پاکیزه شده است .آنچنان پاکیزه که گوئی
بین دانه گندم و خاکها و کودها ،کوچکترین مناسبتی وجود ندارد و معنای دوم
تزکیه ،رشد و نماء است .یعنی خداوند ،ضمن این که دانه گندم را از امالح و مواد
نامناسب تطهیر میکند ،آن را رشد میدهد باال و باال میبرد تا آنگاه که به خوشه و دانه
برساند .این هر دو عمل ،که تطهیر و نماء است معنای تزکیه را تشکیل میدهد.
خداوند در این آیه ،متعرض کسانی میشود که با ریاضتها و اعمال دیگر ،تصمیم دارند
خود را به اراده خود ،تزکیه نمایند و رشد بدهند مانند مرتاضان و یا چله نشینان و

ون فَتي ًًل
ون َأنْ ُف َسهُ ْم بَلد ُ
اَّلل ُي َز د ِّّک َم ْن ي َشا ُء َو َل يُ ْظل َ ُم َ
 1نساءَ : 13،أ ل َ ْم تَ َر ا ََل اذل َين يُ َزكذ َ
ِ

کسانی که خود متصدی رشد و پرورش وجودی خود میشوند .خداوند در این آیه
میفرماید که چنین کاری از دست آنها ساخته نیست بلکه فقط خداست که میتواند
انسانها را تزکیه نماید .بعضیها تزکیه را به معنای تعریف دانستهاند که یعنی انسان،
خود را تعریف کند ولیکن این تعریفات هم برپایه همان تزکیه وجودی و رشد عقلی
حاصل میشود که مستقیماً به اراده خدا مربوط است و آنچه از انسان ساخته میشود
تسلیم خدا بودن و طلب و تقاضا کردن است.

اللهُم َص د ِّل عَ َىل ُم َحم ٍد َو أ د دهل َ ،و ت ِّدَو ْج دین دِب ْل دک َفاي َ دة َ ،و ُ ْمس دین ُح ْس َن الْ دو ََلي َ دة َ ،و ه َْب دَل
دصدْ َق الْهددَ اي َ دة َ ،و ََل تَ ْف دت د ِّین دِبلس َع دة َ ،و ا ْم دن ْح دین ُح ْس َن اِلعَ دة َ ،و ََل َ َْت َع ْل عَي دْشی کَدِّ ًا
کَدِّ ًا َ ،و ََل تَ ُرد ُدعَ داِئ عَ َىل َر ِّد ًا  ،فَا د ِّین ََل َأ ْج َع ُل ل َ َک دضدِّ ًا َ ،و ََل َأ ْدعُو َم َع َک دندِّ ًا .
ِ
تقاضای یشان و محال قحرت و عظمت ار خحا
و باز حضرت در فراز دیگر ،از خداوند نشان و مدال قدرت و عظمت میخواهد و
خواهشهای دیگری را مطرح میکند .عرضه میدارد :پروردگارا ،مرا به تاجِ کفایت مزین
فرما و آنچنان مرا تربیت کن که برای وابستگانِ به خود ،بهترین والیت و سرپرستی را
داشته باشم و به آن بهترین سرپرستی شناخته شوم؛ و مرا به یک هدایتِ صادقانه و
مطابق واقع برسان تا آنچنان که خود هدایت شدهام دیگران را هدایت نمایم .پروردگارا،
مرا به چنان گشایشی که در من غرور ایجاد کند و از حقیقت منصرف نماید ،مبتال نفرما
و مرا در وضعی قرار بده که بسیار سخی و بخشنده باشم .زندگی مرا توأم با رنج و مشقت
نکن .خواهشها و تمنّاهای مرا به من بر نگردان ،زیرا من هرگز برای تو ضدی قائل
نیستم و شرک نیاورده ام تا خواهشهای خود را در برابر غیر تو ،مطرح کنم .در اولین

جمله از این فراز ،از خداوند تقاضا میکند که او را به تاج کفایت مزین فرماید .تاج ،یک
زینتِ مخصوص پادشاهان است که وقتی در کشوری به مقام سلطنت میرسند و در زیِّ
سلطنت ،موفقیت مخصوصی در حفاظت مملکت یا اداره آن بدست میآورند ،تاج
پادشاهی بر سر میگذارند و این تاج پادشاهی ،سمبل اقتدار و استقالل کامل است که
پادشاهان میخواهند خود را به استقالل و آزادی و حاکمیت مطلق معرفی نمایند و
ماسِوای خود را وابسته به خود بدانند .امام چهارم (ع) بهترین دلیل استقالل و آزادی یک
انسان را ،رسیدن به حدّ کفاف در جمیع احتیاجات خود میداند .کفاف از کلمه «کفّ،
یکُفّ» مضاعف از باب فعل ،یفعل ،به معنای بازداشتنِ نفس از احتیاج به ماسوای خود
است .آنجا که انسان خود را از گناه باز میدارد ،از این بازداری تعبیر به کفّ نفس
میکنند و آن جا که انسان آنچه که میخواهد خودش تنها بدون کمک خواهی و
استعانت از دیگران به دست میآورد ،این بی نیازی از دیگران را هم کفاف ،مینامند .زیرا
وقتی انسان آنچه الزم داشت بدون استعانت از دیگران تهیه نمود ،نفس خود را ضمن
این تهیه ،از نیاز به دیگران باز میدارد .استغنای طبع پیدا میکند و براساس همین
استغناء طبع ،استقالل و آزادی خود را بدست میآورد در نتیجه هم شأن پادشاهان و یا
در مقامی بهتر و برتر از آنها واقع میشود ،زیرا پادشاهان در پادشاهی خود نمیتوانند
خود را از دیگران مستغنی کنند بلکه به تمامی مردم و آنچه آنها تهیه میبینند
احتیاج دارند .این مردمند که با کار و کوشش و کشاورزی و دفاع و حمایت ،یک انسانی
را به مقام پادشاهی و یا به استقالل و آزادی میرسانند پس پادشاهان با تاج گذاری،
گرچه خود را مستقل و آزاد معرفی میکنند ولیکن در واقع نیازمند به مردم و رعیت
هستند .امام چهارم (ع) ،در دعای خود یکچنان استقالل و آزادی را از خداوند طلب
میکند که توأم با نیاز و احتیاج به غیر خود نباشد .استقالل و آزادی براساس غنای طبع
و استغنای از دیگران میباشد .با این حساب ،تاجِ کفاف از تاج پادشاهان بهتر است که

آن تاج ،از مسیر نیاز و احتیاج پیدا میشود و این تاج ،از مسیر غنا و استغناء؛ لذا از
خداوند تقاضا میکند که او را به تاج کفاف مزیّن فرماید.
امام چهارم علیه السالم ،از خداوند متعال تقاضا میکند که برای پیشبرد تمامی مسائل و
رفع نیاز انسانها کفاف داشته باشد و به بهترین کیفیت ،بندگان خدا را سرپرستی کند
که میگوید :مرا به تاج کفایت و به بهترین کیفیّت والیت و سرپرستی کفایت فرما.
کفایت از «کفی یکفی» ناقص یائی ،اسم فاعل و مفعول آن میشود :کاف ،مکفّی ،مانند
رام ،مرمّی .کفی یکفی ،از باب ضرب یضرب .خداوند در بسیاری از آیات ،خود را به

کفایت معرفی میکند آنجا که میفرمایدَ « :أ لَيْ َس ا َُّلل دب ٍ
اکف َع ْبدَ ُه

1

» .کفایت ،به معنای

این است که انسان به یک قدرتها و سرمایههائی مجهز باشد تا بتواند تمامی آنچه افراد
تحت سرپرستی او احتیاج دارند رفع احتیاج نماید و تمامی آنها را به حوائجشان برساند
و در این رفع احتیاج و ابالغ ،انسانها به آنچه نیاز دارند به کمک هیچکس و به کمک
همان انسانهائی که سرپرستی میکند احتیاج نداشته باشد .ائمه اطهار

(ع)

اولیاء اهلل

هستند چنان که در اذان میگوییم :علی بن ابیطالب ولی خداوند متعال است ،یعنی
انسانی است که خداوند سرپرستی و اداره تمامی افراد بشر را به او واگذار کرده است.
دارای والیت مطلقه است .والیت مطلقه ،به معنای این است که انسانها پیش از آن که
اختیارشان بدست خودشان باشد و حق سرپرستی خود را داشته باشند ،اختیارشان

النب
بدست ولی خداست ،آنچنان که خداوند در آیه شریفه سوره احزاب میفرمایدِّ « :
2
اويل ِبملؤمني من انفسهم » .یعنی پیغمبر نسبت به مؤمنین و اداره آنها ،از خودِ آنها
اولویت دارد؛ و این اولویت به معنای این است که پیش از آن که یک انسان اختیارش

اَّلل دب ٍ
اَّلل فَام َ ُهل دم ْن ها ٍد
اکف َع ْبدَ ُه َو ُُي ِّدَوفُون ََك دِبذل َين دم ْن ُدو دن ده َو َم ْن يُضْ دللد ُ
 1زمرَ : 91 ،أ لَي َْس ُ
 2احزاب : 99،الن د ذب َأ ْو ََل دِبلْ ُم ْؤ دم دن َي دم ْن أَن ُف دسهد ْم َو َأ ْز َوا ُج ُه أمهَاِتُ ُ ْم َوأ ْولُو ْ َاْل ْر َحا دم ب َ ْعضُ هُ ْم َأ ْو ََل دب َب ْع ٍض دِف دكتَ داب
د
اَّلل دم َن الْ ُم ْؤ دم دن َي َوالْ ُمهَاجد در َين اَل َأن تَ ْف َعلُوا ا ََل َأ ْو دل َياکد ُُك م ْع ُروفًا ََك َن َذ د َِل دِف الْ دكتَ داب َم ْس ُط ًورا
ِ
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بهدست خودش باشد و پیش از آن که حق اداره کنندگی خود را داشته باشد ،اختیارش
بهدست ولی خداست و اختیارات انسان ،نسبت به خود و فرزندان خود ،در شعاع
اختیارات اولیاء خدا میباشد.
انسان ،همان کارهائی را به نفع خود یا به ضرر خود باید انجام دهد که اولیاء خدا به او
اجازه میدهند ،با زنی ازدواج کند که ولی خدا اجازه میدهد و یا زنی را طالق دهد که
ولی خدا اجازه میدهد؛ و اگر ولی خدا به انسانی دستور دهد که بایستی تمام اموال خود
را در کجا مصرف کنی و یا این که جان خود را در چه راهی بدهی ،انسان حقّ امتناع و
خودداری از اجرای دستور ندارد .با این حساب ،اولیاء خدا مالکالرّقاب تمامی انسانهائی
هستند که خدا آفریده؛ خداوند بشریت را به این منظور آفریده ،که در شعاع والیت و
تربیت اولیاء خدا انجام وظیفه کنند تا زمانی که به انتهای کمال برسند .خداوند اولیاء
خود را به تمامی علوم و مصالح و مفاسد آشنا کرده است .همانطور که خداوند خود
میداند چه عملی و چه سخنی انسانها را فاسد میکند و چه قول و عملی کار آنها را
به صالح میرساند ،اولیاء خدا هم به همین کیفیت ،به مصالح و مفاسدِ زندگی بشر آشنا
هستند .در این جا برای روشن شدن معنای کامل کفایت و حسن کفایت و یا حسن
والیت ،ما بایستی نیاز انسانهای تحت سرپرستی اولیاء خدا را در نظر بگیریم و از آن
طرف توجه به این معنا داشته باشیم که رفع تمامی این نیازها و احتیاجات بدست اولیاء
خدا میباشد.
ما انسانها در ابتدای تولد در حد صفر هستیم و نعمتها و لذتها ،خواه مادی و خواه
معنوی که خدا آفریده است درحد بینهایت ،و این انسانِ درحد صفر ،به آن ثروتهای
نامتناهی نیازمند است که بایستی در شعاع تربیت اولیاء خدا انجام وظیفه کند ،به
استعداد کامل و تکامل مطلق برسد تا بتواند از تمامی آنچه خدا برای او آفریده است
استفاده کند .کفایت اولیاء خدا ،در ارتباط با والیت آنها و سرپرستی بندگان ،به این
معنا میباشد که خداوند آنها را به تمامی آنچه بشر نیازمند به آن میباشد ،از

ثروتهای مادی و معنوی مجهز نماید و تمامی آن قدرتها وثروت ها و علم و حکمتها
و اسرار و رموزِ تربیتها و مدیریت و مدبّریت ،همه اینها را در اختیار اولیاء خود بگذارد
تا بتوانند بندگان خدا را اداره کنند و به ثمر برسانند .همانطور که خداوند ،در زندگی
آنچه از غذا و لباس و مسکن که مورد احتیاج کودکان است در اختیار پدر میگذارد و
به او والیت بر فرزندان میدهد که اگر پدر ،مال و ثروت و قدرت نداشته باشد نمیتواند
کودکان خود را کفایت کند؛ اولیاء خدا هم به همین کیفیت ،بایستی مجهز به تمامی
آنچه مورد نیاز بندگان خدا میباشد ،باشند تا بتوانند انسانها را به بهشت موعود و
ثروت نامتناهی برسانند .مردگان را بتوانند زنده کنند و مریضها را شفا دهند ،پیرها را
به جوانی برگردانند ،فقر و نیاز مردم را برطرف سازند و تمامی آنچه بشر احساس نیاز و
احتیاج میکند ،نیاز آنها را برآورند .در این جا امام چهارم

(ع)

که یکی از اولیاء بزرگ

خداوند متعال است ،از خداوند متعال تقاضا میکند که او را به تاج کفایت زینت بخشد.
یعنی اکنون که خدا سرپرستی بندگان را به او واگذار کرده و او را از اولیاء بزرگ خود
شناخته است ،ثروت و نعمت و قدرت و علم و حکمتی به او بدهد که بتواند نیاز بندگان
را بر طرف نموده و آنها را سرپرستی نماید .این غلط است که یک نفر تاج پادشاهی بر
سر خود بگذارد و نتواند فقر و مرض و پیری و کوری مردم را بر طرف نماید و نتواند
آنها را اداره کند.
با این حساب ،امام چهارم

(ع)

که سمت والیت و پادشاهی بر بندگان خدا دارد ،دوست

نمیدارد که یک پادشاه بی حرکت و بی خاصیت باشد و در ضعف و ناتوانی و محرومیت
مانند رعیت خود باشد .عرضه میدارد :پروردگارا ،اکنون که به من سمت والیت دادی،
مرا به تاجِ کفایتِ امور بندگان و رفع نیاز آنها زینت فرما.
و در جمله بعد در این فراز تقاضا میکند که« :و مسِن حسن الوَليه» .کلمۀ «سُمنی» امر
حاضر از سام یسوم ،مانند قال یقول ،اجوف واوی میباشد ،به معنای عالمت گذاری است.

تقاضا میکند :پروردگارا ،مرا در این والیت و سرپرستی به بهترین عالمتهها و امتیهازات
مجهز کن آنچنان که در اداره امور بندگان تو ،کوچکترین نقصی و عیبی نداشته باشم و
بندگان تو ،در شعاع والیت من احساس نقص و محرومیت نکنند زیرا ولیّ انسهانهها بهه
میزانی میتواند بندگان خدا را سرپرستی کند که به علم و حکمت و صالح و ثواب مجهز
باشد .اگر علم و حکمت او کامل باشد ،به طور کامل میتواند بندگان خدا را اداره کنهد و
اگر ناقص باشد ،به طور ناقص .ولی کامل در والیت خود بایستی به سه نوع سرمایه بزرگ
مجهز باشد تا کامالً بتواند بندگان خدا را سرپرستی نماید.
اول ،آشنائی کامل به مصالح و مفاسد انسهانهها .دوم :محبهت کامهل بهه بنهدگان خهدا،
آنچنان که رنج و محرومیت انسانها بیشتر مایه رنج و محرومیت او باشد تها محرومیهت
خودش .فقر انسان ها بیشتر او را آزار دهد از فقر خودش و همچنین سایر محرومیتها و
ناراحتیها .آنچنان که به محرومیت و ناراحتی خود ،راضیتر باشد از محرومیت و نارحتی
بندگان خدا .از نظر خیررسانی و بذل و بخشش در مقام ایثار باشد یعنی بندگان خهدا را
بر خود ترجیح دهد .سوم :به قدرت و توانائی کامل مجهز باشد تا بتوانهد تمهامی بالهها و
مصیبتها را از بندگان خدا دفع نماید و آنها را به مقاصد عالیه برساند .کسی که به این
سرمایهها مجهز باشد میتواند به بهترین وجهی بندگان خدا را سرپرستی و اداره کنهد و
تاج کفایت و حسن والیت شناخته شود .انبیاء و اولیاء خهدا ،همهه جها دوسهت دارنهد از
مسیر خدمت به بندگان خدا و خیررسانی به آنها به سیادت و حسن شهرت برسند .هرگز
دوست نمی دارند که از خطِ تطمیع و تهدید و یا سرکوب نمودن بندگان خهدا و خفقهان
آنها و جلوگیری از ادراکات و آگاهی ،برآنها حکومت کننهد زیهرا یهک چنهین حکومهت
دزدانه قابل دوام نیست.
مطلب سوم که در این قسمت از خداوند خواهش میکند ،صدق هدایت است .هدایت ،به
معنای راهنمائی انسان جاهل به تمامی مسائل است کهه مایهه خوشهبختی و سهعادت او
میشود .در واقع سراسر عالم خلقت سرشار است از نعمتها و لذتهای مادی و معنهوی.

چیزی در عالم وجود ندارد و یا در علم خدا چیزی نیست که نافع به حال انسان نباشد و
یا اینکه انسانها بهه آن احتیهاج نداشهته باشهند .آنچهه هسهت از جمهادات و نباتهات و
حیوانات و انسان ها و فرشتگان و مجردات و در انتها ،وجود با برکت خداوند متعال همهه
اینها به جای خود نعمت گرانبهائی است که فقهط بهرای انسهان قابهل اسهتفاده اسهت و
انسان میتواند از آن بهره ببرد .مشاهده میکنیم که خداوند فرشتگان را مامور به سجده
انسان میکند و معنای سجده فرشتگان این است که آنها در خدمت انسان و مهامور بهه
امر خلیفه خدا باشند .در عالم چیزی نیست که در خلقت خود شرّ باشد و مضرّ به حهال
انسان باشد بلکه همه چیز نافع به حال انسان است .شر و فساد ،از این جا بوجود میآیهد
که انسان ،آگاهی و آشنایی به کیفیت استفاده و یا زمهان اسهتفاده و شهرایط اسهتفاده از
آنها را ندارد .شاید آب که یگانه عامل حیات اسهت ،از طریهق عهدم آگهاهی انسهان بهه
کیفیت استفاده از آن ،عامل مرگ و مرض باشهد .مهثال درنهدگان و گزنهدگان و تمهامی
آنچه در عالم هست که ظاهراً آن را مضر به حال خود مهیدانهیم .همهه ایهن ضهررها و
خطرها از مسیر عدم آگاهی پیدا میشود .درندگان برای ایهن هسهتند کهه یهک مظهاهر
تماشائی از جنگ و جدال به وجود بیاورند و ضمن این که منظره های فرحبخشی بهرای
انسان باشد؛ انسان را از مسیر ظلم و ستم و درندگی و خطرناک بودن به حال انسانهای
دیگر به خط تمدن و عدالت و همکاری سوق دهد .مناظر جنگ و جدال و درنهدگی کهه
ض ّد امنیت و سالمتی هستند ،بهرای سهوق دادن انسهان بهه امنیهت و سهالمتی سهاخته

َش َمـا َخلَ َـق
شدهاند .سرّ آیه شریفه « :قُ ْـل َأعُـو ُذ دب َـر د ِّب الْ َفلَ دـق ،دمن َ ِّ د
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» ،همهین اسهت کهه

خداوند ،به انسان تذکر میدهد که اگر میخواهد از شرّ مخلوقات خدا برههد ،بهه او پنهاه
ببرود .پناهندگی به خدا ،به معنای پناهنهدگی بهه علهم و ههدایت اسهت .وقتهی انسهان
پناهنده به خدا میشود و در شعاع هدایت خدا و اولیاء خدا قرار میگیرد ،آنها انسان را
به کیفیت استفاده از هر چیزی و استخدام آنها در راه منافع خود هدایت میکنند و بهه
1
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او میآموزند که چگونه میتواند از هرچیزی به نفع خود استفاده کند و همهه چیهز را در
راه سعادت خود استخدام نماید .دراین صورت شرّی در عالم وجود ندارد بلکه همه چیهز
در خلقت و آثار وجودی خود خیر است.
در این جمله امام چهارم علیه السهالم از خداوند متعال خواهش میکند کهه بهه مهن صهدق
هدایت مرحمت کن ،یعنی به علمی مجهز شوم که بتوانم بنهدگان خهدا را از راه راسهت،
بدون زحمت و مشقت به نعمتهای خدا آگاه سازم تا در اثر ایهن آگهاهی بتواننهد از ههر
کسی و هرچیزی بجا و به موقع به نفع خود استفاده نمایند .ههدایتِ کهذب ،آدرسههای
غلطی است که وقت انسان را تلف میکند و آنها را بجای وصول به خیر ،واصل به شر و
خطر میکند و یا آدرس هائی که انسانها را به محرومیت میکشاند ،به کیفیتی که مثال
انسان را به جای این که از راه راست بهه شههری ههدایت کنهد آنهها را بهه بیابهانهها و
جنگلها میکشاند .هدایت به این شکل در جهت خالف مقصد ،هدایت کاذب اسهت کهه
گمراهکنندگان به همین کیفیت انسانها را به هالکهت مهیرسهانند چنهان کهه خداونهد

میفرمایدَ « :أ لَ ْم تَ َر ا ََل اذل َين بَدلُوا دن ْع َم َت د
دار الْ َبـو دار
اَّلل ُك ْفر ًا َو َأ َحلذوا قَ ْو َمه ُْم َ
ِ
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» .در برابهر

هدایت کذب ،هدایت صدق آن آدرسهای درست و صحیح از نعمتهای خداونهد متعهال

میباشد که از راه راست بدون رنج و مشقت آنها را به مقصد میرساند.
و باز در جمالت بعد ،پس از آن که از خداوند متعال حسن والیت و صدق هدایت تقاضها
میکند ،خود را متوجه ضررها و خطرهائی میکند که از مسیر والیت و سرپرستی مهردم
و یا هدایت آنها عارض بر انسان میشود ،زیرا حقیقتاً از والیت و سرپرستیهای عادالنهه
و عالمانه ،محبوبیت زیادی در قلوب مردم پیدا می کنهد کهه ازآن راه ،مقهام عظیمهی در
جامعه بدست می آورد و گاهی ممکن است همین مقام عظیم ،باعث غرور انسان شود که
او را از یاد خدا و یا از وظیفه شناسی غافل کند .دراین جا از خدا خواهش مهیکنهد کهه

 1ابراهیمَ : 41 ،أ ل َ ْم تَ َر ا ََل اذل َين بَدلُوا دن ْع َم َت د
دار الْ َبو دار
اَّلل ُك ْفر ًا َو َأ َحلذوا قَ ْو َمهُ ْم َ
ِ

من ،فریفته این مقام و گشایش نشومَ « .و ََل ت َ ْف دت د ِّین دِبلس َع دة» .انسانهائی که صاحب مقام و
منصب هستند در وسعت مالی و انسانی قرارمیگیرند .از یک طرف زمینهه ثهروتخیهزی
برای آنها زیاد میشود که هر انسانی وابسته به او ،منبع عظیمی از مال و ثروت اسهت و
از طرفی در قلوب مردم محبوبیت پیدا میکند که مالک دلها و زندگیها میشود .قههراً
ممکن است موجبات غرور و فریفتگی فراهم گردد .در این جا حضرت از خداونهد متعهال
خواهش میکند که گرفتار یکچنین غروری نشود و بداند که ههر انسهانی را کهه ههدایت
کرده ،نعمت بزرگی است برای او که بدست آورده ،نه این که او یک نعمت بزرگهی بهرای
آن انسان باشد .مثال یک هدایتگر ،صد نفر یا هزار نفر را به سعادت و خوشبختی هدایت
کرده که ممکن است غروری در او پیدا شود که صد نفر یا هزار نفر ،وابسته به او هستند.
در اینجا بایستی فکر کند که آیا آن هدایت شدگان و وابستگان هرکدام بهرای او نعمهت
بزرگی هستند تا خدا را بر این نعمت بزرگ شکرگزاری کند و یا این که این هدایت گهر،
نعمت بزرگی برای آنها میباشد تا از آنها انتظار شکرگزاری پیدا کند کهه ایهن انتظهار

اجر او را از بین میبرد .خداوند فرموده استَ« :ل تُ ْب دطلُوا َصدَ قا دت ُ ُْك دِبلْ َم دِّن َو ْ َاْلذى
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» .یعنی

در برابر خهدماتتان از مخهدومین انتظهاری نداشهته باشهید؛ و خداونهد از خلهوص مهولی
امیرالمومنین و حضرت زهرا (ع) در داستان سوره «هل اتی» به این کیفیت تعبیر میکنهد

که ،آنها به مخدومین خود میگویند و یا در نیت خود چنیناند که مهیگوینهدَ« :ل نُريـدُ
2
دمنْ ُ ْ
ُك َجز ًاء َو َل ُش ُكور ًا » .از شما مزدی و تشکری انتظار نداریم ،با این حسهاب کهه مها
می بینیم و مخدومین ما و هدایت شدگان ما نعمت بزرگی برای ما هستند ،بایستی خهدا
را براین نعمت شکرگزاری کنیم؛ و اگر بگوئیم که ما نعمت بزرگی برای آنها هستیم این

 1بقره : 411،اي َأ ذُيَا اذل َين أ َمنُوا َل تُ ْب دطلُوا َصدَ قا دت ُ ُْك دِبلْ َم دِّن َو ْ َاْلذى ََكذلي ي ُ ْن دف ُق َ ُ
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 2دهر : 3،انام ن ُْط دع ُم ُ ُْك دل َو ْج ده د
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تفکر ،مایه غرور میشود که ارزش خدمات ما را از بین میبرد؛ لذا حضرت در این جملهه
تقاضا میکند که به یک چنین غروی مبتالء نشود.
و در جمله بعد عرضه میدارد  :پروردگارا ،به من حسن دعه مرحمت کن« .دعهه» مصهدر
«ودع ،یدع» ،به معنای واگذارکردن است .وداع هم بهه همهین معنها بکهار مهیرود .گویها
حضرت از خداوند متعال تقاضا می کند کهه ،در بهذل و بخشهش و خهدمات اجتمهاعی و
خیررسانی خیلی جمیل و زیبا باشد که بداند خدمتی را که در اختیار مردم گذاشته و یا
سرمایه ای که به آنها داده است بزرگترین رمز موفقیتِ خود او بوده است .مانند کسی
که بذر گندم را به زمین سپرده و میداند که این زمین مرغوب ،چندین هزار برابر بهه او
بر می گرداند ،چقدر خوشحال است از این که یک چنین بذری را بهه زمهین داده اسهت.
خدمات هم از این قبیل است .خدمتگزار ،بایستی خیلی خوشحال باشد که زمینه خدمت
برای او فراهم شده .خیال نکند که سرمایهها از اختیار او خارج شده و دیگران از او بههره
بردهاند تا در نتیجه فکر کند زندگی خود را الغر نموده و زندگی مخدومین را فربه کرده
است بلکه به عکس این ،خود را خیلی موفق بداند از این که ،خدمات خوبی انجام داده و
بسیار مسرور و خوشحال است از مخدومین که یکچنین زمینه خهدمتی بهرای او فهراهم
کردهاند .از امام چهارم علیه السالم مشهور است کهه وقتهی صهدقه ای بهه فقیهر مهیدادنهد

میگفتندَ « :م ْر َحب ًا دب َم ْن َ ْحی دم ُل َزا ددي ا ََل ْاْلخره
ِ
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» .یعنی مرحبا به کسهی کهه توشهه سهفر

آخرت مرا بدوش میکشد و به آن جا میبرد .گوئی که آن حضرت منّت فقیر را میکشد
که به او صدقه داده است.
در جمالت بعد می گوید :خدایا ،زندگی مرا توأم با زحمت مکن و خواهشهای مرا به من
بر مگردان ،زیرا من کسی یا چیزی را ضد تو قرار ندادهام و در شعاع والیت تهو درِ خانهه

دیگران نرفتهام و از کسی خواهش وتمنائی نداشتهام.
1
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عیش توأم با زحمت ،به معنای این است که انسان جز با رنج و مشقت به آنچه خواهش
دارد و نیازمند است نرسد .مثال رقم درآمد او از رقم انفاقاتش کمتر باشد .این حالت برای
کسانی غالباً پیدا میشود که به غیر خدا پناهند میشوند و از غیر خهدا خهواهش و تمنها
دارند که در این جا بر خدا واجب میشود آنها را در مضیقه قرار دهد تا بدانند و بفهمند
که جز خدا کسی نمیتواند حوائج انسان را برآورد و او را به نیازهای حقیقهی و واقعهیش
برساند زیرا سرّ یکچنین زندگی توام با مشقت ،این است که انسان به غیهر خهدا وابسهته
میشود و به غیر خدا پناهنده میگردد .در جمالت بعد عرضه میدارد :من کسی را ضهد
تو قرار ندادهام و به غیر تو پناهنده نشده ام .انسهان بها اصهرار و تکهرار و تمرینهات زیهاد
بایستی امید به هر کسی و هر چیزی را از دل خود خارج کند و فقط تنها به خدا امیدوار
شود و خود را بر پیدایش یکچنین حالتی آزمایش کند .هر چیزِ غیر الهی که میخواههد
در او امید بوجود آورد ،از بین ببرد و فقط به خدا متکی گردد که در این صورت خداوند،
او را در وسعت و گشایش قرار می دهد زیرا این وسعت و گشایش مایه ضاللت و گمراهی
او نمیگردد و لیکن کمک دیگران مایه ضهاللت او مهیشهود چهرا کهه بهه آنهها متکهی
میگردد.

الَس دـف َ ،و َح ِّ دص ْـن در ْز دِ دم َـن التلَ دـف َ ،و
اللهُم َص د ِّل عَ َىل ُم َحم ٍد َو أ د دهل َ ،و ا ْمنَ ْع دـین دم َـن َ
َو دفِّ ْر َملَ َک دیت دِبلْ َ ََبکَ دة دفي ده َ ،و َأ دص ْب دىب َسبدي َل الْهددَ اي َ دة دللْ د ِّدَب دفامي أنْ دف ُق دمنْ ُه .

پناه بردن به خحا ار اتالف یفوس و اموال
و باز در این فراز بعد از صلوات ،از سوء اسراف و نفوس و اموال بهه خهدا پنهاه مهیبهرد و
مسائلی را مطرح میکند که مربوط به اقتصاد زندگی میباشد .عرضه میدارد :پروردگارا،
رحمت و برکت خود را بر پیغمبر و آل او فراوان بهدار و مهرا از اسهراف و تبهذیر بهازدار و
روزیهای مرا از تلف شدن حفظ فرما .نیت و تصمیم مرا یکچنان عهالی گهردان کهه در
خط رسیدن به برکات قرار گیرم و مرا چنان هدایت کن که آنچهه را انفهاق مهیکهنم از
روزیهای خود ،در خط برّ و احسان باشد.
جمالت حضرت از نظر موفقیت در زندگی خیلی عمیق و عجیب است که قسهمتی از آن
را در توضیحات مربوط به اقتصاد اسالمی ذکر کردیم .در آنجا گفته شد کهه «اقتصهاد» از
«قصد و مقصد» گرفته شده .معنای مجمل و ساده آن این است که انسان تمامی سرمایه
های مادی و معنوی خود را در راه رسیدن به همان مقصد عالی استخدام کند .مقصهد را
در نظر بگیرد و برای نزدیکتر شدن به مقصد ،سرمایهگذاری کند .در ایهن قسهمت ههم
نظیر همان خواهشها را از خداوند متعال دارد که عرضه میدارد مرا از سهرف و اسهراف
که به معنای افراط و تفریط در بذل سرمایهها و استفاده بیرویه از آنها میباشد حفهظ
کن .میشود گفت که اسراف از اجتماع سه معنا بوجود میآید که انسهان در ههر یهک از
این سه معنا قرار گیرد خود را و سرمایه های خود را اسراف کرده است.

اوّل ،خودداری کند از این که مال خود را و یا سرمایه ههای دیگهر را در راه رسهیدن بهه
مقاصد عا لی خرج کند .در واقع سرمایه های وجودی و مالی خود را و یا قسمتی از آن را
راکد بگذارد و در راه تولید سرمایه گذاری نکند.
دوّم :سرمایه های خود را در راه رسیدن به مقاصد عالیه و یا هرمقصدی ،بیشتر از میزانی
که الزم است مصرف کند که این را مرحله افراط مینامند ،یعنی سرمایه ههای وجهودی
خود را که مثالً در مورد عبادت یا زهد و تقوی و مراسم دیگر چه اندازه باید مصرف کند،
بیشتر از میزان موجود انفاق میکند مانند کسی کهه مهیخواههد بهه مکهه بهرود و کهل
مسافرت او یک ماه طول میکشد امّا سه ماه یا بیشتر از عمر خود را مصرف میکند.
سوّم :این که سرمایه های وجود خود را کم یا زیاد در راه شرّ و گناه و معصهیت مصهرف
کند که بازده آن عداوت و دشمنی بندگان خدا میشود.
در غیر این موارد سه گانه ،اگر مال خود را مصرف کنهد ،انفهاق در راه خهدا بهه حسهاب
میآید که می توانیم معنای چهارم را انفاق بنامیم ،زیرا برای هر رقمی که انفاق میشهود
نتایج خوبی بوجود میآید که آن نتایج خوب منشأ سعادت و خوشبختی انسان میگردد؛
لذا در توضیح همین جمله اوّل ،عرضه میدارد که :سرمایه های مرا از تلف شهدن حفهظ
کن .یعنی به کیفیت اسراف ،سرمایه های خود را صرف ننمایم بلکهه بهه کیفیهت انفهاق
باشد.
و در جملهَ « :و دف ِّ ْر َملَ َک دـیت» تقاضا میکند که به من یکچنان عقهل و شهعوری مرحمهت
کن ،یکچنان ملکه ای که تمامی آنچه را انفاق میکنیم بهازده پربرکتهی داشهته باشهد
مانند دانه گندمی که در زمین مرغوب کاشته میشود و بهجا و بهموقع آبیاری میگردد.
خداوند میفرماید :یک دانه ،صد دانه و هزار دانه میشود .انفاق هم اگر خطّی باشهد کهه
انسان رضایت خدا و رضایت انسانها را جلب و جذب کند و در شعاع این جلب و جهذب
موجودیت خود را هم حفظ نماید ،در این صورت زندگی پر برکت میشود .یعنی انسهان

ثروت را هم ،همراه محبوبیت بدست میآورد و در جمله آخر میگوید :ثروت مهن در راه
برّ و نیکی و نیکوکاری اصابت کند« .اصب» از کلمه اصابت است از مادّه صهوب و صهواب.
سرمایه های خود را تشبیه به تیراندازی در میدان تیر مهیکنهد و تقاضها مهینمایهد کهه
تمامی این اموال که انفاق می کنم به نشانه های برّ و نیکوکاری اصابت کنهد و ذرّه ای از
آنها هدر نشود .یعنی برابر هر دِرهمی که انفاق میکنیم از نظهر فکهر و عقهل و تکامهل
وجود به مرحله ای از مراحل کمال نائل شوم.
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تقاضای رهائی ار مسئولیتها و آسایش کامل
و باز در این فراز ،از خدا میخواههد کهه بهار مصهیبت و مسهئولیت مهذکور را از دوش او
بردارد و او را در آسایش کامل قرار دهد و بعد از بیان صلوات مهیگویهد :خهدایا زحمهت
اکتساب و رنج کسب مال و ثروت را از دوش من بردار و روزی مرا بدون حساب مرحمت
کن مبادا در طلب مال و ثروت و مشغول شدن به کسب و کار از عبادت تو باز مانم و بار
سنگین کسب و کار به دوش من باشد .پروردگارا ،آنچه من در طلب آن هسهتم و آن را
میخواهم ،تو برای من بخواه و از آنچه میترسم مرا به خودت پناه بده.
جمالت این فراز از دعای آن حضرت ،شامل مطالبی عمیق و عجیب در ارتباط انسان بهه
خداوند متعال است که انسان از خدا چه چیزهائی بخواهد و چگونهه بخواههد .در جملهه

اوّل از خدا خواهش می کند که رنج و زحمت کسب و کهار را از دوش او بهردارد و بهدون
حساب روزی بنده خدا را برساند مبادا به خاطر اشتغال به کسب و کار از عبادت خهدای
خود باز ماند و در جمله بعد میگوید :آنچه من میخواهم بطلبم و در طلب آن خهود را
به مشقّت اندازم تو برای من طلب کن.
خالصه خواهش آن حضرت از خداوند متعال این است که خداوند بار زنهدگی و زحمهت
کسب و کار را از دوش بنده خود بردارد و خود بهدوش بگیرد .خدا برای بنده خهود کهار
کند نه این که بنده خدا برای خود کار کند؛ و خدا برای بنده خود به طلب روزی برود نه
این که بنده خدا طلب روزی کند .درسهت آن حضهرت خهود را ماننهد کهودک صهغیر و
ناتوانی در اختیار پدر خود قرار میدهد و از پدر خواهش میکند که بارهای زندگی فرزند
را به دوش خود بکشد .شاید در اینجا مطالبی به خهاطره آدم خطهور کنهد ،کهه بگویهد
یکچنین خواهشها بین بنده خدا و خداوند متعال مناسب نباشد .چرا بنده خدا از خهدا
تقاضا می کند که بار زندگی را از دوش بنده بردارد و خود به دوش بکشد؟ کهدام یهک از
این دو روش بین بنده و مولی سزاوارتر و مناسبتر است؟ آیها بنهده ،بهار سهنگینی را از
مولی بگیرد و به دوش بکشد و موالی خود را از رنج و زحمهت بارکشهی برهانهد و خهود
زحمات مولی را متحمل شود؟ و یا این که بار زندگی خود را به دوش مولی بگذارد ،خود
را از رنج و زحمت برهاند و موالی خود را به رنج و زحمت بیاندازد؟ شاید همه میگویند
که مناسبتر بین عبد و مولی ،فرضیه اوّل است .یکی از مراسم احترام عبد بهه مهوالیش
این است که مولی را در استراحت بگذارد و خود بار زنهدگی مهولی را بهه دوش بکشهد و
شاید فرضیه دوّم بیادبی و بیاحترامی باشد که از مولی تقاضا میکنهد کهه بهار سهنگین
زندگی عبد را به دوش خود بکشد و بندهاش را در استراحت قرار دههد .بهه عکهسِ ایهن
فرضیه ،امام چهارم علیه السّالم از خداوند متعال خواهش میکند که بیا زحمت کسب و کار
و رنج طلب مال و ثروت را از دوش من بردار ،خودت برای مهن بهه طلهب مهال و ثهروت
اشتغال پیدا کن و خودت برای من مال و ثروت کسب کن تا مهن در فکهر زنهدگی خهود

نباشم و صرفاً به عبادت تو مشغول باشم .بدیهی است که اگر عبد و مولی ،از قبیهل ایهن
بندگان معمولی و موالی انسانی باشند؛ یکچنین خواهشهها از مهوال ،غلهط اسهت بلکهه
توهین به حقّ موال است که بنده ما خود را راحت بگذارد و بار زندگی را بهه دوش مهوال
بیندازد بلکه حق بنده است که بار موال را به دوش بکشد .اما بین انسان و خداوند متعال
چنین نیست زیرا انسان هرگز نمیتواند آنچه را میخواهد و مطلوب اوست تهیه کنهد و
یا این که کسب این مطلوب برای او بسیار رنج و زحمت دارد .در واقع اگر بهار زنهدگی را
تشبیه به کاه و کوه بنمائیم این بار زندگی ،به اندازه کوه ،سهنگینی مهیکنهد کهه هرگهز
نمیتواند بردارد و کسانی هم که خیال کردهاند خودشان بار زندگی را بهر داشهتهانهد بهه
اشتباه رفته اند .امّا این بار زندگی که برای انسان به اندازه کوه سنگین است برای خداوند
متعال برابر پر کاهی هم سنگینی ندارد .در این جا باز فرضیه باال را بین عبد و مهوال ،بها
این کیفیت مطرح می کنیم که اگر قرار باشد دو نفر وزنهه ای را بردارنهد کهه ایهن وزنهۀ
هزارها تنی ،برای یکی از آنها یک گرم سنگینی ندارد زیرا قدرتش خیلی زیاد و باالست
ولی برای دیگری برابر هزارها تن سنگینی دارد که خیلی ضعیف و پائین است ،کدام یک
از این دو ،وظیفه دارند؟ آن موالی نیرومند و ثروتمند که بدون زحمت برمیدارد یا ایهن
بنده ضعیف و ناتوان که زیر بار سنگین له میشهود؟ البتهه همهه مهیگوینهد وظیفهه آن
موالی نیرومند و قدرتمند است .بار زندگی به دوش انسانها آنچنان سنگین اسهت کهه
شاید نتوانند یک گرم از بار زندگی را بردارند .کسانی که خیهال مهیکننهد برداشهتهانهد،
ظلوم و جهول شناخته شدهاند .بگو ببینم آیا شما میتوانید برای خود یک دانهه گنهدم و
یا یک قطره آب خلق کنید و یا میتوانید این کارخانههای بدن و دسهتگاهههای جهذب و
گوارش را بکار اندازید؟ پس چرا ادعا میکنید خودتان بار زندگی را به دوش گرفتههایهد؟
من که از خانه خود خارج میشوم برای تهیه ارقام زندگی ،بایستی به هزاران مغهازه سهر
بزنم و از هزاران نفر منّت بکشم تا هرکدام از آنهها رقهم کهوچکی از وسهائل زنهدگی در
اختیار من بگذارند ،امّا موالی من میتوانهد از همهان درختهی کهه در خانهه دارم آنچهه

میخواهم از ارزاق و نعمتهای فوری در اختیار من بگذارد و با اراده کن فیکهونی خهود،
میتواند آنچه را الزم دارم برای من تهیه کند .وظیفه من نسبت به این موال چیست؟ آیا
بهتر این است که موالی خود را کنار بگذارم و خود را به رنج و زحمت بیاندازم با این که
عاقبت هم یک واحد از هزارها ،نمیتوانم بار زندگی را بردارم ،یا این کهه تسهلیم مهوالی
خود شوم و از او خواهش و تمنّا کنم که آنچه میخواهم برای من تهیه نماید؟ خداونهد
در آیه حمل بار امانت ،انسان را مالمت میکند که چرا مدّعی حمل باری شده است کهه
زمین و آسمان و کوهها از حمل آن ترسیدهاند و خود را کنار کشیدهاند ،امّا انسان مدّعی
شده است که میتواند بار زندگی خود را به دوش بکشد و شاید فکر میکنهد بهه خهدای
خود نیاز و احتیاج ندارد؟ کسانی که عارف به قدرت و عظمت پروردگار هستند ،میدانند
که هرگز کار خدا از دست آنها ساخته نیست .بهترین راه و روش همین اسهت کهه کهار
خود را به خدا واگذار کنند و او را کفیل و وکیل زندگی خود قرار دهند .خداوند این همه
در قرآن سفارش می کند که امر خود را به خدا واگهذار کنیهد و خهدا را کفیهل و وکیهل
زندگی خود قرار دهید .کلمه توکل که این همه در قرآن به آن سفارش شهده اسهت بهه
معنای وکیل گرفتن خداوند متعال است .وقتی که شما کاری را بهه وکیهل خهود واگهذار
میکنید ،با خیال راحت میخوابید که آن وکیل کار شما را بهتر انجام میدهد.
مطلب جالب دیگری که در این جمالت بهچشم میخورد ،این جمله است که از خداوند
تقاضا میکند :که ای خدا ،مرا بدون حساب روزی ده .حساب و عدد را از روزی من بردار.

این جمله از آیه شریفه قرآن اتخاذ شده که خداوند وعده میدهد و میگوید «انام يُ َوِف
ِ
ساب .»0خداوند اجر صبرکنندگان را بدون حساب میدهد .در
ون َأ ْج َر ُ ُْه دبغ ْ دَري دح ٍ
الصا دب ُر َ
این جا سئوال این است که با این که کلمه حساب و محاسبه در دین خدا این همه
مطلوب است و چقدر زیاد در قرآن تکرار شده است که خداوند به حسابها میرسد و
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حساب هرکسی و هرچیزی و هر کاری را دارد؛ چگونه امام در این جا تقاضا میکند که
حساب را از روزیها و اجر و ثوابی که به بندگان خود میدهد بردارد و آنها را بدون
حساب روزی بدهد ،اگر خدا با حساب روزی بدهد چه میشود و اگر بدون حساب روزی
بدهد چه خواهد شد؟ روزیِ با حساب چه نقصی دارد که امام خواهش روزیِ بدون
حساب میکند؟ حساب ،کلمه معروفی است که همه کس با آن آشنا هستند .حساب
عبارت است از ،مقابلۀ اجر و ثواب با عملی که آن اجر و ثواب را بوجود آورد و با آن اجر
و ثواب رابطه مستقیم دارد .مثالً صاحبکار ،کارگری را برای کاری استخدام میکند و در
برابر مزدی قرار میدهد .مزدی که در برابر خدمت قرار میدهند بایستی با نوع خدمت
متناسب باشد .مثالً اگر نتیجه خدمت صد تومان باشد و مزد آن خدمت ،بیشتر از صد
تومان یا کمتر باشد ،این مزد بیشتر یا کمتر متناسب با آن خدمت نیست .بهتر این است
که صد تومان مزد قرار بدهند برای کاری که بازده آن و نتیجه آن فقط صد تومان است
و یا اگر جنسی را خرید و فروش میکنند ،قیمت هر جنسی بایستی متناسب با نتایج
همان جنس باشد نه کمتر و نه بیشتر .در این جا خداوند متعال ،بین خود و بندگان
خود عمل و مزدِ عمل قرار داده است .در آیهای که با حضرت موسی (ع) سخن میگوید
میفرماید :به این منظور روز قیامت را مخفی داشتهام تا پاداش هر انسانی را برابر با عمل
او قرار بدهم و هر کسی به اعمال خود مجازات شود و فقط ارزش اعمال خود را بدست
آورد .خداوند در دینِ پاکِ خود ،دستورات و مقرراتی داده و در برابر هر دستوری هم اجر
و ثوابی مقرر کرده است و ما وقتی این اجر و ثوابها را با دستورات مقابله میکنیم ،در
این مقابله ،سه حالت برای ما پیدا میشود.
حالت اوّل ،کار و مزد کار ،مانند کارگر و صاحب کار .صاحب کار مالهک کهار مهیشهود و
کارگر هم مالک مزد .مثال باغبانی ،کارگری را برای درخت کاری استخدام میکند باغبان
مالک درختها میشود و کارگر مالک مزدی که از باغبان گرفته است.
نوع دوّم ،کار و نتایج کار .زیرا هر کار مفیدی خواهی و نخواهی نتهائج خهوبی دارد و ههر
کار بدی هم نتائج بدی دارد که کارگرِ کارهای خوب ،مالک نتائج کار خهوب مهیشهود و

عامل کارهای بد ،مالک نتائج بدِ آن میشود .خداوند در قهرآن مهیفرمایهد« :فَ َم ْـن ي َ ْع َم ْـل
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از نتائج آن و نتائج کسانی که به آن سنّت عمل میکنند بهرهمند مهیشهود و ههر کهس
سنّت بدی بگذارد مسئول سنّت بد خود و مسئول کسانی خواهد بود که به آن سنّت بهد
عمل کردهاند .برای مثال میگوئیم کارگری که باغبان استخدام کرده ،مالک مزد میشود
ولیکن صاحب باغ ،مالک درختی میشود که کاشته شده که اگر درخت پر برکهت باشهد
مزد صاحب درخت ،بیشتر و اال کمتر است.
نوع سوم :احسان صاحب کار به کارگر و یا مالک کارها که کهار خهود را خیلهی خهوب و
عالی انجام داده است .گاهی کارگر آنچنان به صداقت و امانت کار مهیکنهد کهه گهوئی
صاحب کار را از مزد کار و نتائج کاری که میبرد خیلی بیشتر دوست دارد و مهیخواههد
در نظر صاحب کار ،محبوبیت پیدا کند .در این جا کارگر بها صهاحب کهار ،اهلیّهت پیهدا
میکند و صاحب کار او را جزو اهل بیت خود قرار میدهد .در این جها مهزد کهارگر ایهن
است که از اهل بیتِ صاحب کار بهشمار آید و مالک همان چیزی شود کهه صهاحب کهار
مالک شده است .در این جا اگر اجر و مزد را با کار مقابله کنهیم ،اجهر و مهزد از نهوع دو
قسمت اوّل ،یعنی مزد کار و نتیجۀ کار ،مقابله کمیت به کمیت اسهت و در ایهن مقابلهه
حساب عددی پیدا می شود .یعنی کارگر صد تومان کار کرده ،صد تومان خود را بگیرد و
یا صاحبکار صد تومان مزد داده ،از کاری که انجام گرفته صهد تومهان بههرهمنهد شهود.
ولیکن مقابله مزد نوع سوم با کارِ کارگر ،مقابله کیفیت به کمیت است یعنی کارگر مانند
اهل خانه و مانند صاحبکار و به انتظار محبوبیت در نظر صاحبکار ،کار خهود را انجهام
داده از کار خود کیفیت را خواسته است نه کمیت را .به صاحبکار گفته اسهت کهه مهن
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کار می کنم تا محبوب نظر شما باشم نه این که مزدی از شما دریافت کهنم ،در ایهن جها
مزد او همان محبوبیت میشود و آنچه در اختیار کارگر میگذارد ،برکاتی اسهت کهه از
شجره عشق و محبت پیدا میشود .در این جا حساب کمیتها لغو میشود و حساب بهه
کیفیت جاری میگردد که آن حساب ،فوق حساب به کمیت است و قابل انقطاع نیسهت.
در این جا انسانها که در خدمت دین خدا بودهاند ،اگر بخواهند مزد کار و یا نتهایج کهار
خود را بگیرند ،آن مزد کار و نتائج کار قابل دوام نیست .مثال خداوند ،بهاغی از بهاغههای
بهشت ،در اختیار آنها میگذارد تا مزد کار آنها باشد و نتایج خدمات دینی آنها باشد.
نظر به این که آن باغ و درختها و میوه های آن به کمیّت و مقدار سنجیده مهیشهود و
در سنجشِ آن عدد به کار میرود ،آن اعداد با عمرِ بینهایت بهشتیها مقابلهه نمهیکنهد
زیرا عمر اهل بهشت بینهایهت اسهت و ارقهام روزی آنهها متنهاهی .متنهاهی جوابگهوی
نامتناهی نیست و باز روزگاری انسان را به فقر و ناداری مبهتال مهیکنهد؛ لهذا امهام (ع) از
خداوند تقاضا میکند که از روزیهائی که به او میدهد حساب عددی را بردارد و بهدون
حساب روزی بدهد تا خیال او تا ابد راحت باشد و در آرامش کامل زندگی خود را ادامهه
دهد.
دلیل دیگر این که اعمال انسان ،خواهی نخواهی از نوع کمیت است .یعنی تعداد اعمال و
اذکار مشخص و معلوم است .چند رکعت نماز و چند سهاعت روزه و چنهد مرتبهه حهج و
جهاد و امثال آن .اگر روزیهای خدا هم به حساب اعمال ما باشد خواهی نخواهی ارقهام
به آخر میرسد هرچند خداوند هر عملی را به ده برابر یا صد برابر یا میلیونها برابر اجهر
بدهد .چون همه اینها از نوع عدد است و عدد با بینهایت نمیتواند مقابله کند ،باز ههم
در آخر کار بندگان خدا به فقر و ناداری مبتال میشوند .بهتر این است که انسان از مسیر
دین و اطاعت ،کسب اهلیت کند تا جزء اهل بیت خدا باشد و از خانواده خدا بهه حسهاب
آید تا باالخره مالک همان چیزی شود که خدا مالک آن است و ایهن مالکیهت نامتنهاهی
است.

و باز مطلب دیگری که در این جمالت بهچشم میخورد که آن را به عنوان نتیجهه ذکهر
میکند ،عرضه میدارد :پروردگارا ،روزی مرا بدون حساب بده مبادا از عبادت تو منصرف
شوم و به طلب روزی مشغول گردم و مبادا بار سنگین مسئولیتِ کسب و کهار بهه عههده
من باشد .مطلب جالب توجه و قابل سئوال و جواب این است که آیا عبادت خدا مباینت
با طلب روزی و اشتغال به کسب و کار دارد؟ تا بگوئیم کسی که به کسب و کار مشهغول
میشود ،از عبادت خدا باز میماند و کسی که نیاز به کسب و کار نداشته باشد ،خالص به
عبادت خدا مشغول میشود؟ در این جا میگوئیم رابطه کسهب کهار بها عبهادت خداونهد
متعال ،به چند قسم قابل تصور است یکی این که بین کسهب و کهار و عبهادت مباینهت
باشد مانند کار کشاورزی با نماز خواندن و روزه گرفتن؛ و قسهم دیگهر ایهن کهه ،همهان
کسب و کار و طلب روزی عین عبادت باشد ،مانند جهاد در راه خدا و غلبه بر دشمن که
هم عبادت است و هم کسب استقالل و آزادی در زندگی و حفظ مال و ثهروت از تسهلط
دشمن .در ابتدا میگوئیم عبادت چیست؟ که ممکن است کسب و کار مباین با عبادت و
یا عین عبادت و یا در حاشیه عبادت باشد بدیهی است که اگهر کسهب و کهار مبهاین بها
عبادت باشد ما با اشتغال به کار ،از عبادت باز میمانیم و کسی که از عبادت باز مانهد ،از
تکامل باز میماند؛ و اگر کسب و کار عین عبادت باشد با کسب و کار ،عبادت هم انجهام
گرفته و انسان از دو سرمایه بهرهمند میشود ،هم فوائد کسب و کار و هم فوائد عبادت؛ و
اگر کسب و کار در حاشیه عبادت باشد ،نه عین عبادت و نه هم مباین با عبادت ،در این
صورت باز همان اشتغال به کسب و کار انسان را از عبادت باز مهیدارد .در ایهن جها الزم
است ماهیت عبادت و فوائد عبادت را در نظر بگیریم تا بهدانیم کسهب و کهار مبهاین آن
است و یا عین عبادت است .عبادت ،به معنای بندگی خهدا بهه صهورت شهاگردیِ اسهتاد
است .کسی که شاگرد استادی میشود از او اطاعت میکند تا هنر او را بیاموزد و اسهتاد
هم آماده میشود تا هنر خود را به او یاد بدهد ،که در این جها ههدف اسهتاد از تعلهیم و
هدف شاگرد از تعلّم ،یادگیری مسائل است .یک چنین اطاعتی را عبادت مهینامنهد کهه

استاد می خواهد شاگرد خود را به علم و حکمت برساند و شاگرد هم میخواهد بهه علهم
استاد برسد .در این جا الزم است هنرهای خدا را به نظر بیاوریم و هدف خدا را از این که
بندگان خود را جای شاگرد خود قرار داده بدانیم و بعد از آن اعمالی که مها را بهه مقهام
استادی و فراگیری هنرهای او سوق میدهد ،بفهمیم؛ تا در این جا بگوئیم هر عملی کهه
با این فراگیری ضدیت داشته باشد و یا در حاشیه آن باشد ،محکوم است و هر عملی که
در خط فراگیری باشد ،مطلوب است.
در اطراف بحث اوّل یعنی هنر استاد و دانش او ،میدانیم که خداوند متعال علم و قدرت
است و علم خدا ،بینهایت و قدرت خدا هم بینهایت است و هدف خدا از تعلیمهات ایهن
است که انسان را به آن علم بینهایت برساند تا در واقع انسان خلیفۀ خدا باشد .این علم
و قدرت و هنرِ استاد بزرگ یعنی خداوند متعال است که انسانها را به عبادت و شاگردی
خود دعوت کرده است و میخواهد آنها را به علم و قدرت برساند .در این جا بحهث دوّم
مطرح می شود که چه کارهائی در مسیر وصول به این هدف قرار میگیرد و چه کارهائی
تضاد با این هدف دارد؟ و چه کارهائی در حاشیه آن میباشد که نه کمک انسان است به
سوی هدف و نه این که انسان را از هدف باز میدارد؟ بدیهی است آن اعمالی کهه صهرفاً
انسان را در خطِ عبادت قرار میدهد و در این عبادت ،علم و حکمت بوجود مهیآورد ،آن
اعمال مطلوب خداوند متعال است .تمام کارهائی که از عبادات به حساب میآیهد ماننهد
نماز و روزه و حج و جهاد چنین است .اعمالی است که سودِ دنیائی ندارد ،جهاد با نفهس
است که معارف انسان را باال میبرد و در ضمنِ این اعمال به عظمت خهدا پهی مهیبهرد.
مخصوصاً عبادتها به ضمیمه دعاها یک خطِ حرکت به سوی تکامل است .دعاها علوم و
معارف را در اختیار انسان میگذارد و عبادتها انسان را به سوی آن معارف باال مهیبهرد.
در واقع ضمنِ کمکخواهی از خداوند متعهال ،اسهتعداد انسهان را زیهاد مهیکنهد تها بهه
مضامین دعاها پی ببرد و محتوای آن دعاها را از خداونهد متعهال مطالبهه کنهد .تکامهل
انسان به سوی معارف ،خاصیت مستقیم دعاها و عبادتها میباشد مخصوصاً دعاهها کهه

لبّ عبادتها به حساب آمده .انسان اگر با حفظ شرائط در این خط قرار گیرد تکامل پیدا
می کند ولیکن کار و کاسبی برای استفاده از ثروتهها و نعمهتههای طبیعهی گرچهه در
زندگی الزم است ،ولیکن انسان را در حرکات زندگی فقط به سهوی مادیهات و ثهروتهها
توجیه میکند و نعمتهای مادی خدا را در اختیار انسان میگذارد که در این صورت اگر
صد در صد هدف انسان مادیات باشد با عبادتها مباینت پیدا مهیکنهد و اگهر ههر دو را
هدف خود قرار دهد خواهی نخواهی به میزان اشهتغال بهه کسهب و کهار ،از تکامهل بهاز
میماند و اگر هم صرفاً به کسب و کار مشغول شهود بهه طهور کلهی از علهم و حکمهت و
تربیت الهی محروم میشود پس بهتر ایهن اسهت کهه خداونهد ،خهود روزی بنهدگانش را
برساند تا انسانها بهجز اشتغال به کارهائی که آنها را تکامل میدههد بهه کهار دیگهری
مشغول نشوند و از عبادت باز نمانند .عالوه بر همه اینها ،آنجا که ما با کار و کسب برای
خود روزی تهیه می کنیم ،تحمّل کار و کسب برای ما سهنگین اسهت و مها را بهه رنهج و
مشقّت میاندازد ولیکن اگر خداوند آنچه ما میخواهیم برای ما فراهم کند بار زحمت و
مشقّت از دوش ما برداشته میشود و برای خداونهد متعهال ههم رنهج و زحمتهی متصهور
نیست .پس بهتر این است که تمام عمرِ ما در راه کسب علهم و معرفهت مصهرف شهود و
روزی ما را خداوند متعال خلق کند و به ما برساند ،همهانطوری کهه در ابتهدای زنهدگی،
خداوند زندگی را به این کیفیت برای آدم و حوّا ترسیم کرد و آنها را در ثروت و نعمهت
فراوان قرار داد .فقط یک چیز را بر آنها واجب کرد و آن این که از شجرۀ علم و حکمت
میوه بچینند و به درخت هوی و هوس نزدیک نشوند.
و شاید منظور خداوند از آیات آخر سوره دخان که میفرماید :جن و انس را خلق نکهردم
مگر برای عبادت ،از آنها طعام و روزی نخواستم بلکه خود روزیدهنده تمام موجهودات
هستم ،همین باشد که خداوند میخواهد بفرماید من بنهدگان را بهرای کهار و کاسهبی و
کسب روزی و مسائلی از این قبیل نیافریدم .فقط آنها را برای کسب معرفت خلق کردم.
نباید به کارهائی که غیر از کسب معرفت و یا ضّد کسب معرفت است اشتغال پیدا کنند.

این کار و کاسبی که خداوند سرِ راه انسانها در زندگی بوجود آورده به این دلیهل اسهت
که انسان ،از خطّ عبادت و کسب معرفت فاصله میگیرد متوقهف مهیشهود یها بهه خهود
میپردازد که این هر دو برای او خطرناک است .برای ضهدیتِ بها توقهف و خهودپردازی و
خودمحوری که هر دو منشاء جهل و نادانی میباشد ،خداوند کهار و کاسهبیهها را بهرای
انسان دایر کرده تا ضمن اشتغال و برخورد با عوامل طبیعت به علت و معلولها و اسباب
و مسببات و دلیل و مدلولها آگاهی پیدا کنند که همین آگاهیها هم ،باز راهی به سوی
تکامل بهروی آنها میگشاید و عاقبت ،پس از احساس عجز و ناتوانی برای اداره زنهدگی
به خدا پناهنده میشوند و خداوند متعال بعد از قبول این پناهندگی باز آنها را در خهط
عبادت و معرفت به فعالیت وادار میکند و وسائل زندگی برای آنها فهراهم مهینمایهد و
این همه سفارشات در قرآن که خدا می فرماید:کار خود را به خدا واگذار کنید ،خدا را به
وکالت خود انتخاب کنید ،به خدا توکل کنید همه اینها به این منظور است کهه انسهان،
برای کسب موفقیتِ مادی و معنوی ،خود را اسباب و ابزار دست خدا قرار دهد و مسهائل
تربیتی را همهجا به خدا واگذار نماید .در این صورت خداوند ،انسان را با سرعت هر چهه
تمامتر به علوم و حقایق میرساند و به آنها آگاهی میدهد و بعد از وصول به حّد تکامل
و پیدایش معرفتِ کامل ،دیگر کاری بهرای انسهان بهاقی نمهیمانهد ،جهز بههرهبهرداری و
خوشگذرانی؛ زیرا حقیقتاً خداوند برای آفهرینش و سهازندگی و تهیهۀ وسهائل زنهدگی و
بهرهبرداری ،به کار انسانها و کمک آنها نیاز ندارد .از بندگان خود همین را انتظار دارد
که کار خدا و خلقت او را بشناسند و شگرگزار خدا باشند و در هر حادثه ای کهه بوجهود
میآید یا خدا بوجود میآورد ،به اسرار خلقت و حکمت خدا آگاهی پیهدا کننهد .بها ایهن
حساب ،تقاضای امام یک تقاضائی است در حّد کمهال .یعنهی او بهتهرین رقهم را از خهدا
خواهش و تمنّا کرده است و آن بهترین رقم این است که انسان ،دائم در خهطّ اکتسهاب
علم و معرفت باشد نه در کسب کار و زندگی .جملۀ دیگر در این فراز این است که عرضه

میدارد :پروردگارا ،آنچه من برای خود می طلبم و باید بطلبم ،تو برای مهن بطلهب و از
آنچه من میترسم یا باید بترسم ،تو به من پناه بده.
این جمله هم بر مبنای همان قانون الهی است که همه جا میفرماید ،خدا را وکیل خود
قرار دهید و امر خود را به خدا واگذار کنید ،بر همان اساس امام چهارم (ع) فکر میکنهد
که آیا خودِ او بهتر میتواند آن چه الزم دارد از خدا مطالبه کند و یا این که از راه کهار و
کسب و فعالیت بدست آورد؟ یا خدا بهتر میتواند آنچه مطلوب انسان اسهت و بهرای او
ارزش دارد تهیه کند؟ آیا خودم بهتر میتوانم آنچه الزم دارم بفهمم و مطالبه کنم؟ یها
خدا بهتر میداند چه چیز الزم دارم ،برای من تهیه کند و به من برساند؟ من بهتر یا خدا
بهتر؟ همان مسئلۀ تفویضِ امر ،و وکیل گرفتن خداوند متعال است .شاید من تا بینهایت
ارقام احتیاجات داشته باشم که آنها را نمیفهمم تا مطالبه کنم یا اگر فهمیدم عاجزم از
اینکه بدست آورم ولیکن خداوند هم میداند که من تا ابد و در هر زمانی چهه چیهز الزم
دارم و هم میتواند آنچه را الزم دارم به من برساند .پهس بهتهر ایهن اسهت کهه از خهدا
خواهش کنم آنچه را من برای خود میطلبم ،خدا برای من بطلبد .کیسۀ وجودِ من چه
چیزهائی الزم دارد و با چه چیزهائی پر میشود ،اینهها همهه را خهدا مهیدانهد .مهن یها
نمیدانم و یا این که خیلی ناقص میدانم .پس بهتر این اسهت کهه کیسهۀ وجهودم را در
اختیار خدا بگذارم تا خدا از آنچه من الزم دارم پر کند .همین طهور در طهرف شهرور و
آفات ،من که یک موجود متأثر از علتها و معلولها هستم هر چیزی در من سوء تأثیر و
حسن تأثیر دارد و از این تأثیرات بی خبرم و اگر هم با خبر باشم عاجزم از این که آنها
را رفع و دفع نمایم .آیا بهتر این است که خود ،وارد این میدان شوم؟ یعنی تمام عواملی
که سر راه تکامل در من اثر بد میگذارد و من را عقب میاندازد یا هالک میکند ،خودم
همۀ این عوامل را بشناسم و از خود رفع و دفع کنم یها خهدای مهن؟ بهدیهی اسهت کهه
خدای من به تمامی این مسائل از من داناتر و تواناتر است .پس بهتر این است که رفع و
دفع شرور و آفات را هم به او واگذار کنم و عرض کنم پروردگارا :از آنچهه مهن بایسهتی

بترسم خودت مرا پناهده و در جوار خودت قرار بده ،تحهت حمایهت خهودت ،تها چیهزی
نباشد که در من اثر بد بگذارد و مرا متوقّف کند یا هالک نمایهد .خالصهۀ ایهن جمهالتِ
دعائی از امام چهارم (ع) ،همان مسئلۀ حمل بارِ امانت را به یاد میآورد که خدا از ما ایهن
را خواسته است که اسباب و ابزار دست او باشیم .او راهها را بهه مها نشهان بدههد و از آن
راهها ما را ببرد و به مقصد برساند ،زیرا حقیقتاً راه ،آنچنان دقیق و باریک است کهه نهه
کشف آن برای ما ممکن است و نه حرکت در آن .پس بهتر این است که زمام امرِ خود را
به خدا واگذار کنیم.

اللهُـــم َصـــ د ِّل عَ َ
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تقاضای عزّت و عظمت ابحی
در این فراز از خدا میخواهد وسائل عزت و عظمت ابدی او را فراهم سهازد بعهد از بیهان
صلوات عرض می کند :پروردگارا ،با توانگری و ثروتمندی آبروی من را حفظ کن و با فقر
و ناداری جاه و مقام مرا پائین میاور تا چنان باشم که روزی خهود را از روزیخهوران تهو
طلب کنم و یا از خلق شریر تو خواهش و تمنا نمایم ،در نتیجه مبتال شوم به این کهه از
کسی که به من کمک نموده ستایش کنم و کسی که مرا محروم ساخته مذمّت نمایم بها
این که فقط تو هستی که میبخشی یا نمیبخشی.

در این قسمت از دعا و خواهش آن حضرت هم ،اسرار لطیف و شریفی نهفته شهده و آن
حضرت سعی دارد که در هر فراز از این دعاها ،انسان را در اوج عظمت و قدرت و عزت و
آبرومندی قرار دهد یکی از آن راه های کسب شرف و عزّت این است که انسان در تأمین
احتیاجات مادی و معنوی خود مستقیماً به خدا مربوط باشد و کسی را بین خود و خهدا
واسطه قرار ندهد زیرا آن واسطه که از خدا کسب فیض میکنهد و مهن ههم از او کسهب
فیض میکنم ،خواهینخواهی مقامش از من باالتر و عهالیتهر اسهت .بهر مهن حهقّ پیهدا
می کند و من بایستی حقّ احسان او را منظور داشته باشم .منّت او را قبول کنم و در هر
جا او را بر خود مقدّم دارم .پس همانطور که خداوند ارباب من است ،آن شخص واسهطه
هم ،در شعاع ربوبیت خدا ارباب من است .او بایستی مرا در سآیۀ لطف و محبّت خهودش
قرار دهد.
حضرت مخصوصاً در ارزاق مادی و دنیائی از خداوند متعال خواهش مهیکنهد کهه بهرای
کسب رزق و روزی به وساطت مردم مبتال نشود ،زیرا من اگر از کسی آب و نان و یا رزق
و روزی خواهش کنم نمیتوانم در برابر او یک شخصیت آبرومند باشهم .خهواهینخهواهی
آن سؤال و خواهشها ،مرا به ذلّت میاندازد و او را بر من عزّت میدهد .پهس بهتهر ایهن
است که خداوند متعال ،به اراده و قدرت خود بدون وساطت کسی مال و ثروت در اختیار
من بگذارد تا آبروی خود را حفظ کنم و در برابر کسی خاضع و خاشع نشوم؛ لهذا عهرض
میکند :پروردگارا ،اگر مرا از دیگران بی نیاز کنی آبروی من محفوظ میماند .زیرا مهردم
مرا در وضعی میبینند که نیازمند به آنها نیستم و اگر به فقر و ناداری مبتال شوم مردم
مرا در حال نیازمندی به خود میبینند و ارزشی برای من قائل نمیشوند و مخصوصاً اگر
برابر آنها اظهار حاجت کنم و کمک بخواهم که در این صورت ،به ذلت و خواری مبهتال
میشوم ،در نتیجه مجبور میشوم رزق خود را از کسانی بطلبم که مالک رزق تو هستند
و یا از خلق شریر تو ،تقاضا و تمنای بخشش کنم .در نتیجه زبان من که بایستی به حمد
تو گویا شود به ستایش بندگان تو گویا میشود و مجبور میشوم کسانی را ستایش کنم

که به من کمک کردهاند یا کسانی را مذمت کنم که کمک خود را دریغ داشتهانهد .پهس
به طور کلّی احتیاج یک انسان به انسانهای دیگر ،عزّت او را میبرد و به ذلت و خهواری
مبتال میکند.
در پی کیفیت این خواهشها و دعاها ،سؤاالتی بوجود میآید که خواهینخواهی بایسهتی
طرح شود و جواب آن هم داده شود و آن سؤاالت این است که خداونهد زنهدگی دنیها را
طوری تنظیم فرموده که انسانها محتاج یکدیگر هستند و زندگی خود را از طریق تعاون
و همکاری اداره میکنند .انسان ها محتاج یکدیگر هستند ،فقهرا بهه ثروتمنهدان احتیهاج
دارند تا رزق و روزی خود را از آنها بگیرند و همچنین ثروتمندان به فقرا ،تا آنها را در
راه عمران و آبادی بکار گیرند و یا بگوئیم دانشمندان و علما ،به ثروتمندان نیازمندند تها
از ثروت آنها نیاز خود را برطرف سازند ،ثروتمنهدان ههم بهه علهم علمهاء نیازمندنهد تها
راهنمائی شوند .به طور کلی ،نمیتوانیم خود را و یا مردم را در وضهعی ببینهیم یها قهرار
دهیم که احتیاج به تعاون و همکاری دیگران نداشهته باشهیم و یها دیگهران بهه تعهاون و
همکاری ما نیازمند نباشند و این نیاز و احتیاج انسهانهها بهه یکهدیگر مسهئله ای اسهت
فطری و طبیعی که خدا آن را بوجود آورده است .چطور میتوانیم صد درصد خهود را از
مردم کنار بکشیم و از آنها فاصله بگیریم و یا صد درصهد آنهها را از خهود جهدا کنهیم.
عالوه بر این مسئلۀ فطری و طبیعی ،خداوند متعال از ثروتِ ثروتمندان حقّی برای فقهرا
قرار داده و به آنها دستور داده است که حقوق فقرا را به آنها برسانند و حتّی به پیغمبر
اکرم (ص) دستور میدهد که صدقات و خمس و زکات مال مردم را بگیرد و نیاز شخصهی
و یا اجتماعی خود را برطرف نماید .به مردم بگوید که هر غنیمتی را بهدست آورید یهک

پنجم آن ،مال خدا و رسول است و یا به پیغمبهر مهیفرمایهد« :خ ُْـذ دم ْـن َأ ْمـوا دله ْدم َصـدَ قَ ًة
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یکدیگر هستند و از نظر دینی هم خداوند متعال ،ثروت بعضی را بیشتر و بعضی را کمتر
قرار داده تا آنها که ندارند یا کمتر دارند تحت تسخیر ثروتمندان باشند که نظام بوجود
آید .پس این جمالت دعای امام چهارم در کجا مظهر و مصداق پیدا میکند؟
جواب این است که خداوند متعال بشریت را محتاج به تعاون و همکهاری فرمهوده تها بها
کمک یکدیگر یک تمدن عالی انسانی به نام مدینۀ فاضله بوجهود آورنهد و در آن تمهدن
عالی ،قدر یکدیگر را بدانند و یکدیگر را دوست داشته باشند نه اینکه آنها را محتاج بهه
روزی و ثروت یکدیگر قرار داده باشد .همکاری انسانها در ایجاد تمدن عهالی انسهانی ،از
نیاز و احتیاج انسانها به یکدیگر جداست .نیاز ،به معنای این است که من منشاء کاری و
فایده ای نباشم؛ محتاج به شما باشم که شما زندگی مرا تأمین کنید و نان و ارزاق ،برای
من تهیه نمائید .مانند انسانی که در اثر نقص عضو ،عامل کاری نیست و دیگران بایستی
زندگی او را تأمین کنند .یکچنین نیازی در خلقت ،وجود ندارد و اگر کسی ههم نقهص
عضوی داشته باشد که عامل کار و حرکتی نیست ،باز هم مأموریت دارد که شخصهیت و
مناعت خود را حفظ کند و از سؤال و خواهش از دیگهران خهودداری نمایهد کهه در ایهن

رابطه مشهور استِ« :ف الِّسؤال ذ ِّل و

لو عن الطريـق» .یعنی خواهش و تقاضا در سهؤال

کننده ،ذلّت بوجود میآورد ،هرچند که آدرس جائی را از کسی میپرسد .یا شعر منسوب
به مولی امیر المؤمنین ( که میفرماید:

لَنَقل الصّخر من قلل الجبالی
وقال النّاس لی فی الکسب عار

احبّ الیّ من من الرّجالی
و قلت العار فی ذلّ السؤالی

یعنی اگر من سنگ به دوش خود از کوهها پائین بیاورم ،بهتر از این است که منت کسی
را بکشم .مردم میگویند ،کار و کاسبی ذلّت دارد؛ من میگویم ،سؤال و احتیاج ،ذلّت آور
است نه کار و کاسبی؛ و از این قبیل روایات و آیات ،بسیار است کهه انسهانهها را مهأمور
میکند که زیر بار ذلت دیگران نروند و بار زندگی خود را بردوش دیگران نگذارند.

ولیکن احتیاج مردم به تعاون و همکاری ،از احتیاج مردم به یکهدیگر جداسهت .تعهاون و
همکاری مردم ،به معنای این است که هرکسی در جامعه ،وظیفۀ الهی و انسانی دارد که
با کار و کوشش ،رزق و روزی خود را از طبیعت و عوامل طبیعت بهدسهت آورد .خداونهد
متعال این کرۀ زمین را منبع ارزاق مردم قرار داده و آنچه را که مردم تا ابد نیازمند بهه

آن هستند ،در همین کهرۀ زمهین آفریهده اسهت چنهانکهه فرمهوده« :و ااتك مـن ِّ
ُک مـا
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سـ ئلمتوه » .یعنی آنچه در خواهش شما هست و نیازمند به آن هستید ،خدا بهرای شهما
خلق کرده است ولیکن خداوند متعال ،روی مصلحت و حکمتی که جنبهه ههای تربیتهی
دارد ،رزق و روزی و احتیاجات مردم را به صورت مواد خام ،در اختیار مهردم گذاشهته و
زمینۀ کار و فعالیت ،برای مردم دایر کرده است .طبیعت را طهوری تنظهیم فرمهوده کهه
هرانسانی کمی زحمت بکشد و کار کند تا آنچه الزم دارد از طبیعهت اسهتخراج نمایهد.
مثالً حبوبات و مأکوالت را به صورت مواد خام آفریده که مردم از ابتدا تها انتهها بایسهتی
کمی زحمت بکشند .همچنین ،مطعومات و مشروبات و چیزهای دیگهر کهه نیازمنهد آن
هستند .حکمت خدا در این که لقمههای خوراک و غذا را نقد و آمهاده در اختیهار مهردم
نمیگذارد و از آنها کار و کسب میخواهد ،این است کهه اوالً یکهی از راهههای تعلهیم و
تربیت و تکامل و آشنائی به مصالح و مفاسد کار و کوشش است و ثانیهاً از طریهق کهار و
کوشش ،مردم ،نیازمند به کار یکدیگر میشوند و با احتیاج به کار یکدیگر ،ارزش یکدیگر
را برای زندگی بهدست میآورند و قدر یکدیگر را بهتر میدانند؛ لذا هرکسهی در جامعهه
نیازمند به کار دیگران است ،یکی گندم بکارد و دیگری شخم بزند و آن دیگهری آبیهاری
کند .به همین کیفیت ،مشاهده میکنید که برای تهیه یکی از مهوادّ روزی ،ههزاران نفهر
بایستی اشتغال به کار پیدا کنند تا آن روزی بهدست آید و با یک نظهر عمیهق و دقیهق،
وقتی به کرۀ زمین و جمعیت آن نگاه کنیم میبینیم شرق و غرب عالم به کهار و کسهب
یکدیگر نیازمند و محتاجند که اگر مردی یا زنی فلهج شهود و از کهار بیافتهد ،بهه همهان
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میزان ،به زندگی مردم لطمه وارد میشود و این احتیاج مردم به همکاری یکهدیگر ،صهد
در صد مآیۀ عزّت آنها میباشد و هرگز ذلت و خواری بوجود نمیآورد.
مثالً وقتی که شما به کارِ کارگر نیازمند هستید و از او خواهش میکنید که بهرای شهما
کار کند ،این خواهش و تقاضا مآیۀ عزّت آن کارگر است ،کارگر بایستی شکر خدا را بجها
آورد که به او نیروی کار داده است .بر اساس همین عزّت و آبرو ،خود را ملزم میداند که
حق او را رعایت کنید و مزد او را بدهید .خدا شما را بر این رعایتِ حق ،اجر میدهد ،بهه
کارگر هم در برابر کار ،اجر می دهد .هر دو نفر شما ،شکر خدا را بهجا میآورید که خهدا
به شما کارگر و به صاحب کار نیرو داده است .همینطور در تمامی احتیاجاتی که بشریت
به یکدیگر دارند .شما به خانۀ دکتر می روید برای معالجه ،دکتر شما را معالجه میکنهد،
عزّت پیدا میکند ،شما هم که حقّ او را به او میرسانید ،عزّت پیدا میکنید و اگر هر دو
نفرِ شما در این جا هدف الهی داشته باشید که او برای خدا شما را معالجهه کنهد و شهما
هم برای خدا حقی به او برسانید ،عزّت شما دو نفهر ،چنهد برابهر مهیشهود .خداونهد بهه
پیغمبران علم و حکمت داده که وقتی ما بهه آنهها مراجعهه مهیکنهیم تها از حکمهت و
هدایتشان استفاده کنیم ،عزّت پیدا میکنیم و باز اگر بهرای رعایهت حهقّ آنهها کمکهی
کنیم ،بیشتر عزّت پیدا میکنیم .پس مراجعۀ انسان بهه انسهان ،دو جنبهه دارد؛ یکهی از
آنها مایه ذلت و دیگری مایه عزّت است .مراجعه به منظور استفاده از علم و هنرِ انسانی
که به او مراجعه کردهاید ،و اجابت آن عالِم و هنرمند به منظور رفع نیاز شما ،هردو مایه
عزّت است .از این مراجعات ،تعاون و همکاری پیدا میشود و دنیا آباد میگردد و خداوند
متعال هم درهای خیر و برکهت را بهه روی چنهین مردمهی بهاز مهیکنهد ،زیهرا در ایهن
مراجعات ،رجوع کننده میداند که شخص مرجع ،ثروت و نعمت خداسهت و مرجهع ههم
میداند که همکاری با رجوع کننده ،مآیۀ عزت و جلب نعمت است؛ و اما رجوع بهه یهک
انسان ،به منظور رفع نیاز ،نه بهه منظهور فایهده رسهانی بهه او ،مایهه ذلهت اسهت؛ ماننهد
سؤالکنندگان که به خانۀ ثروتمندان میروند تا از ثروت آنها استفاده کنند ،نه این کهه

از کار و هنر خود آنها را بهرهمند نمایند .رجوع به انسانها اگر فقط به منظهورِ اسهتفاده
کردن از آنها و نه به منظور فایده رساندن باشد ،مآیۀ ذلت است که شخص رجوع کننده
خود را در برابر مرجع ،ذلیل می کند تا لطف و رحمت مرجهع را بهه خهود جلهب نمایهد.

اَّلل دب ده ب َ ْعضَ ُ ْ
ـُك عَـىل ب َ ْع ٍـض دل ِّ دلرجـالد
خداوند در این رابطه میفرمایدَ « :و َل تَ َت َمن ْوا ما فَض َل ُ
د1
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َل » .یعنی مال و
َصيب دمما ا ْكت َ َس ْ ََب َو ْس ئَلُوا َ
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ن ٌ
ثروت و یا جاه و مقام یکدیگر را از صاحب مال و ثروت و جاه و مقام ،تمنا نکنید زیرا هر
کسی در برابر کوشش و فعالیت خود بهرهای بدست میآورد .آنها زحمت کشیدهاند و به
مال و ثروت رسیدهاند .شما آنچه میخواهید از خدا تمنا کنید تا خداوند به شما ههم از
مسیر کار و فعالیت و یا اطاعت و بندگی ،مال و ثروت و جاه و مقام مرحمت کند .منظور
از تمنّای چیزی که بهدست مردم است همان سؤال و تکدّی میباشد که یک انسان ،خود
را در برابر ثروتمند ،ذلیل و خوار میکند و منظور از این که به خدا مراجعه کنهیم و از او
برای کسب موفقیت خواهش و تقاضا کنیم این است که خود را برای خدمت به مهردم و
فایدهرسانی به حال آنها آماده کنیم ،تا آنها برای استفاده از وجود مها بهه مها مراجعهه
کنند که در این صورت ،عزّت ما محفوظ میماند و بهتر و بیشتر تکامل پیدا میکنیم؛ لذا
حضرت احتیاج نوع اوّل را که مجبور شود روزی خود را از ثروتمندان بطلبد نفی میکند
و از خدا خواهش میکند که یکچنان نیاز و احتیاجی در او بوجود نیاورد؛ و امّا احتیهاج
نوع دوم ،که کارزدنِ کارگران و خدمت گزاران باشد و متقابالً خدمت به آنهان ،کهه مآیهۀ
آبرو و عزّت است ،مورد نفی امام (ع) واقع نشده ،بلکه آنها خهود را همهه جها مهأمور بهه
خدمت خلق و مأمورِ پاداش خدمتگزاران به خود ،و دیگران میدانند.
لذا در آخر این دعا عرضه میدارد :پروردگارا ،اگر روزی من بهدست بندگان تو باشد وادار
میشوم که هر کس را به من خدمت کند ،ستایش کنم و هرکس مرا محروم کند ،مذّمت

َصيب دمما
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نمایم؛ با این که آنها هم روزی تو را به من میرسانند که خود را واسطۀ روزی بین تو و
من قرار دادهاند .دوست نمیدارم ،که ولیّی و یا اربابی سوای تو داشته باشم.

اللهُم َص د ِّل عَ َىل ُم َحم ٍد َو أ د دهل َ ،و ْار ُز ْق دین دحص ًة دِف دع َبا َد ٍة َ ،و فَ َراغ ًا دِف َزهَا َد ٍة َ ،و دعلْامً دِف
ْاس دت ْع َمالٍ َ ،و َو َرع ًا دِف دا َْجَالٍ  .اللهُم اخ د ُْْت دب َع ْف دو َک َأ َج دىل َ ،و َح دقِّ ْق دِف َر َجا دء َر ْ ََح دت َک َأ َم دىل
َ ،و َسهِّ ْدل ا ََل بُلُو دغ درضَ َاک ُس ُب دىل َ ،و َح دِّس ْن دِف َ دَجيع د أَ ْح َو داَل َ ََع دىل .
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تقاضای آسایش توأم با اطاعت
و باز در این فراز آسایش توأم با اطاعت و عبادت عرضه میدارد که پروردگارا ،به مهن در
عبادت و بندگی خود صحّت و سالمتی مرحمت کن و یک آسودگی که نتیجۀ زهد و بی
اعتنائی به دنیا باشد؛ علم و دانشی که بتوانم به کار بندم ،نتیجه بگیهرم و بهه مهن ورع و
پارسائی که توأم با جمال و زیبائی باشد مرحمت کهن ،پروردگهارا ،عمهر مهن بهه عفهو و
گذشت تو خاتمه پیدا کند و تمامی آرزوهای من در رحمت و محبت تهو خالصهه شهود.
راههای وصول به رضای خدا را برای من آسان گردان و اعمال مرا در تمامی حهاالت مهن
نیکو گردان.
لطافت قابل توجه در این فراز ،یکی فراغ و آسودگی است که محصول زهد باشد و دیگهر
ورع و پارسائی که توأم با جمال و زیبائی باشد و دیگر تحسهین و نیهک سهاختن اعمهال
نیک است .امّا قسمت اوّل ،فراغی که محصول زهد باشد ،از نهوع بهتهرین و کامهلتهرین
آسایش خاطر است ،زیرا آسایش خاطر ،یا بایستی محصول ثروت و قدرت زیاد باشد و یا
محصول زهد و قناعت و در برابر ،نگرانهیِ خهاطرِ مهردم ،محصهول فقهر و نهاداری آنهها

می باشد .ما اگر بگوئیم که فراغت خاطر از مسیر ثروت و قدرت زیاد پیدا میشود ،هرگهز
از این راه ،آسودگی خاطر انسان به ثمر نمیرسد و نتیجۀ کامل و عالی ندارد؛ زیرا انسان
در فطرت و خلقت خود نامحدود است .چون در فطرت خود بینهایت اسهت فقهط ارقهام
نامنتاهی میتواند خاطر او را آسوده کند که یکچنهین ارقهامی در جههان ثهروت وجهود
ندارد ،زیرا هر آن چه خدا آفریده و در اختیار بشر گذاشته است محدودیت دارد و ثهروت
عالم هم محدود است ،زمان و مکانِ آفریدگان ،محدود است و سایر چیزهای دیگهر .ههر
چیزی که ارادۀ خدا به آن تعلق گیرد و آن را خلق کند محدودیت پیدا میکند با اعداد و
هر چند که زیاد باشد قابل شمارش است؛ لذا خداوند ضمن آیه ای در اواخر سوره مریم،
ادعا میکند که آمار و شمارش تمامی مخلوقات و موجودات را مهیدانهد .اگهر آفریهدگانِ
خدا نامحدود و غیر قابل شمارش باشند ،این آیه شریفه و ادعای خداوند متعال مصهداق
پیدا نمی کند ،زیرا نامحدود یعنی چیزی کهه بها محهدودیت و شهمارش سهازگار نیسهت.
محدودیت ندارد که کسی ابتدا و انتهای آن را بداند و قابل شمارش نیسهت کهه خهدا یها
خلق خدا ،تعداد آن را بداند و بشمارد .خداوند ،نامحدود را بایستی ،به کیفیهتِ نامحهدود
معرفی کند و به دلیل این که در این آیه ادعا میکند شمارش مخلوقات را میداند ،دلیل
است که مخلوفات خدا محدود و قابل شمارشاند .حاال این ارقام محدود ،چطور میتواند
جوابگوی خواهشِ نامحدود و قانع کننده یک فطرت و خلقت نامتناهی باشد؟ انسهان در
خلقت خود ،طوری است که اگر خداوند مجموعهه عهوالم و آنچهه را آفریهده در اختیهار
انسان بگذارد ،باز هم بیشتر و زیادتر میخواهد و از بذل موجودیها که ثروت او را کمتر
می کند خودداری مینماید که خداوند ،در سوره اسراء آیه  011مهیفرمایهد« :اگهر شهما
انسانها ،مالک خزائن آسمانها و زمینها باشید باز هم از ترس کم شدن و تمام شهدن،
از انفاق ارقام ثروت خودداری میکنید».
با این حساب ،خیال و خاطر انسان به ارقام و اعداد اشباع نمیشود و نمیتوان رقمی ،هر
چند بسیار بزرگ باشد در اختیار انسان گذاشت که او را قانع کند و در او فراعهت خهاطر

بوجود آورد .پس از طریق کثرتِ ثروت و ارقام زیاد ،فراغت خاطر بوجود نمیآید .امام

علیه

السالم که به یکچنین نقص نفسانی و یا مرض نفسهانی آگهاهی دارد ،از خداونهد فراغتهی
میطلبد که محصول زهادت باشد .زهد ،آن حالت بیرغبتی و بیاعتنایی انسان به چیزی
است که خالفِ رضای خدا باشد و برای انتفاع و بهرهبرداری او الزم و ضروری نباشد .مثالً
شما حساب کنید که مالک تمام ثروتهای عالم هستید .آیها مهیتوانیهد از تمهامی ایهن
ثروتها استفاده کنید؟ رقم قابل انتفاع و بهرهبرداری شما رقمی بسیار کوچک اسهت ،بها
این که شما صدها میلیون برابرِ آن را از خدا خواهش و تمنا میکنید ،پس دلیهل نهدارد
که بیشتر از ارقامی که قابل انتفاع و بهرهبرداری شماست از خدا ،خواهش و تمنا کنید و
بهعالوه یک چنین خواهشی ایجاب می کند که ثروت و لهذّت را از لطهف و رضهای خهدا
بیشتر دوست داشته باشید که این خود ،نهوعی شهرک خفهی و بهیاعتنهایی بهه سهاحت
مقدس الهی میباشد .پس آن رقمی که صد در صد شما را اشباع میکند ،لطف و رضایت
خداوند متعال و بی اعتنایی به چیزهایی است که قابل انتفاع و بهرهبرداری شهما نیسهت.
فقط همین حالت فراغت خاطر بوجود میآورد که انسان لطف خدا را به همراه خود دارد
و آن سرمایه ،کسب همه کس و همه چیز است.
و اما بخش دوم از این فراز ،تقاضای ورع و پارسایی است که تهوأم بها اجمهال باشهد کهه
عرضه میدارد« :و ارزقِن ورعا ِف اجـامل» .کلمه اجمال از ماده جمال و جمیل و مجمل
وامثال آن ،بهمعنای زیبایی است و بهمعنای خالصهای از جمالت بسیار است .مجمل آن
جمالتی را می گویند که از نظر توضیح و تفسیر قابل گسترش است .میگویند مجمهل و
مبیّن ،مجمل ،یعنی احتیاج به توضیح دارد و مبیّن احتیاج به توضیح ندارد .آیها در ایهن
جمله امام چهارم علیه السالم از خداوند ،پارسایی مجمل و غیهر مبهیّن را از خداونهد تقاضها
میکند؟ که بگوید خدایا ،به من آن پارسایی را مرحمت کن کهه خیلهی سهاده و مجمهل
باشد؟ پارسائی مجمل و غیر مبیّن شاید مناسب یکدیگر نباشند .پارسائی ،صهفت بسهیار
نیکی است که هرچه کاملتر باشد بهتر است .شاید اجمال در این جمله به معنای جمال

و زیبائی باشد .یعنی یک پارسائی بسیار زیبا ،زیرا تمامی صفات خوب اگر در جهت افراط
و تفریط قرار گیرد ،زیبائی خود را از دست میدهد .جهت افراط یعنی خوبی زیاده از حد
و جهت تفریط ،یعنی خوبی کمتر از حد .مثالً جود و سخاء اگر در جهت افراط و تفهریط
قرار گیرد زیبائی خود را از دست میدهد .جهت افراط ،یعنی انفاق خارج از حد بهه غیهر
مستحق ،که از آن تعبیر به تبذیر و اسراف میکنند .جههت تفهریط ،یعنهی خهودداری از
انفاق به مستحق .حد اعتدال ،این است که انسان نیازِ پناهندگان به خود را بر آورده و به
میزان رفع نیار آنها ،بذل و بخشش کند .ورع ،به معنای پرهیز از محرمات و مکروههات
است که وقتی مولی امیرالمومنین (ع) از رسول خدا ،افضل االعمال ،را پرسهش مهیکنهد،
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محرمات و مکروهات و همین ورع و پرهیزکاری ههم ،گهاهی گرفتهار دو جنبهه افهراط و
تفریط میشود که زیبایی خود را از دست میدهد .اوالً محرمات نسبت به یکدیگر تفاوت
پیدا میکند .گاهی انسان مبتال به عملی میشود که از یک جهت حرام و از جهت دیگهر
واجب است و یا از جهتی مکروه و از جهت دیگر مستحب است که بایستی مسئله اهمّ و
مهمّ را رعایت کند .مثالً گوشکِشی و جاسوسی ،حرمت دارد .کسی حق ندارد در اسهرار
مردم و تصمیمات مخفی آنها مداخله کند تا باطن آنها را مانند ظاهر زندگی بشناسد و
از طرف دیگر ،حفظ و صیانت دین و حکومت دینی ،واجب است .این دو عمل واجهب یها
حرام ،مقابل یکدیگر قرار می گیرند که اگر انسان کفّار را در توطئه و تصهمیمگیهری آزاد
بگذارد ممکن است اقدامات خطرناکی از آنها سر زند که مایهه تبهاهی دیهن و حکومهت
دینی گردد .نظر به این که حفظ دین و حکومت الهی ،واجبتر است ،جاسوسی و کسب
اطالعات از اخبار و اسرار مردم ،حرمت خود را از دست داده و واجب میشود .پهس یهک
مامورِ سازمانِ اطالعاتِ دینی ،برای کشف توطئهها و تصمیمات کفار نبایستی محرمات و
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مکروهات ظاهری را رعایت کند بلکه حق دارد که بی باکانه در این راه فعالیت کند ،ههر
چند آن فعالیتها و اکتشافات توقف بر اعمال و افعهالی داشهته باشهد کهه از نظهر شهرعِ
اسالم ،حرام و یا مکروه باشد .مثالً در بالدِ کفر ،جاسوسِ حکومت اسالمی شده است کهه
از آنها تعبیر به «عین» میشود میگویند« :عین الوالیه و عین الحکومه» ،پس این مامور
سازمانِ اطالعاتِ حکومتِ الهی ،در بالد کفر اگر تظاهر به اعمال دینی مانند نمهاز و روزه
و واجبات دیگر کند ،نمیتواند اسرار کفار و توطئه های آنها را کشف کنهد :پهس بهرای
کشف توطئهها ،اگر توقف بر ترک نماز و روزه یا دروع گفهتن و امثهال آن داشهته باشهد،
میتواند نماز و روزه نگیرد و دروغ بگوید .در اینجاست کهه آن ورع و پارسهایی ،جمهال و
زیبائی پیدا می کند؛ و اگر بگوئیم اجمال در این جمله ،به معنهای مجمهل و مهبهم و یها
مجمل و مختصر است کهه جملهه مختصهر ،بهدون توضهیح و قابهل توضهیح را «مجمهل»
میگویند و همراه توضیحات را «مفصّل» مینامند .مناسبت اجمال به این معنها بها کلمهه
ورع شاید به این منظور باشد که انسان از خدا یهک ورع بهاطنی مهبهم و مجمهل تقاضها
می کند .یعنی ورع داشته باشم ،غیر قابل کشف و بدون تفصهیل .یعنهی ورع بهاطنی کهه
تقوی ،نامیده میشود.
مطلب دیگری که در این فراز از خداوند متعال درخواست میکنهد ،صهحت در عبهادت و
علم در استعمال است .صحت در عبادت ،ممکن است به دو معنا باشد یکی ایهن کهه در
انجام عبادتها ،تن و روحِ سالم داشته باشد تا بتواند عبادتها را به نحو احسهن و اکمهل
انجام دهد و دیگر این که عباداتش صحیح و سالم و توأم با خلوص باشد .این بهه ههر دو
معنا ،قابل توجیه است ولیکن عبادت در اصل به معنای انجام نماز و روزه نیست بلکه مخّ
عبادت ،اطاعت است .عابد به منزلۀ شاگرد است و معبود به منزلۀ استاد .معبهود تصهمیم
دارد که از خط اطاعت ،شاگرد را به مقام علمی و هنری خود برساند و او را چنان تربیت
کند که در مقام استادی قرار گیرد و آن استاد ازل ،خداوند متعال است کهه مهیخواههد
انسانها را طوری تربیت کند که آنها را به مقام خالفتِ خود برسهاند و ایهن وصهول بهه

مقام خالفت ،علم و تخصص الزم دارد که ابتدا الزم است شاگرد خود را از خط تعلهیم و
تربیت به علم و هنر برساند و در این رابطه ،صحت در عبادت به معنای حرکتِ درست در
خط اطاعت است زیرا شاگرد هر چه بیشتر از استاد مهربان اطاعت کنهد ،اسهتاد را بهرای
تعلیم و تربیت بهتر آماده میکند .در این رابطه ،استاد ماننهد خداونهد متعهال و شهاگرد
مانند انسان پاک و معصوم است.
و اما علم در استعمال :علم و دانش به منزلۀ راه و راهبینی میباشهد و عمهل بهه علهم بهه
منزلۀ حرکت در آن راه .کسی که راه را میبیند و تشخیص میدهد که از کجها و از چهه
راهی به مقصد میرسد ،البته در آن راه ،حرکت می کند تا خود را به مقصد برساند .عالم
بی عمل مانند کسی است که راه را میبیند ،اما حرکت نمیکند .بدیهی است که دائم در
راهها و وسط بیابانها متوقف میشود و خود را از همه چیز محروم میکند؛ لهذا اگهر بهه
علم عمل نشود ،مایه محرومیت و حسرت عالم خواهد بود.
و باز در این فراز ،عرضه میدارد که :پروردگارا ،دوران عمهر و حیهات مهرا بهه عفهو خهود
خاتمه بده و آرزوهای مرا در خط امید به رحمت خود استوار کن و راه وصول به لطهف و
رضایت خود را ،برای من آسان گردان .اعمال مرا در تمامی حاالت مختلفی که دارم نیکو
گردن.
در این فراز هم آن حضرت ،بهترین و کاملترین صفات را از خداوند متعال تقاضا میکند.
مطالب قابل توجه در هر فرازی ،اختصاص به همان فراز دارد .ختم عمهر بهه عفهو الههی،
تحقق آرزوها در امید به خدا ،تسهیالت برای رسیدن به مقصد ،رضایت اعمهال نیهک در
حاالت و احواالت مختلف.
کلمه ختم ،تمام شدن یک صفت است با تکمیل تمامی وسائل و تجهیزات .یهک صهنعت
یا یک تربیت در صورتی ختم میشود که در آینه علم و حکمت ،کامل بهوده و نقصهی از
خود نشان ندهد .ممکن است افکار ناقص یا علم و دانشهائی که به ثمهر نرسهیده اسهت

یک صنعتی را کامل بداند ،ولیکن آن صنعت ،در برابر علم و حکمت کامل طبیعی ناقص
است .مثال یک طیاره که صنعت انسان است گرچه در تمام عمر نقصی پیدا نکند کهه در
اثر آن نقص ،تصادف پیدا شود ولیکن از این جهت که بها عوامهل درونهی و ارادی ماننهد
پرندگان مجهز نیست و حرکات خود را براساس نیاز به غیر خود شروع مهیکنهد ،نهاقص
است و نمیشود گفت که از نظر صنعت ،طیاره ختم است و در انتهای کمال قرار گرفتهه
است .صنایع انسانی در صورتی ختم میشود که صد در صد از نظر جنسیت و هندسهه و
ترکیب و تجهیزات ،مساوی با صنایع الهی باشد .اگر ما فکر کنیم ،یک صنعتی بایستی با
هزار میلیون و میلیارد واحد صنعتی مجهز باشد تا خاتمه پیدا کند ،با فقدان یکهی از آن
واحدها ،قابلیت ختم ندارد و نمیتوان آن را خاتمه و مختومه دانست .عجیبترین صنعت
الهی ،تربیت انسان است که این انسان ،اگر آنچنان که ساخته شده تربیت پیهدا کنهد از
دید علم خدا ،نقطۀ ضعفی ندارد .در اینجا امام چهارم عرضه میدارد پروردگارا ،این مدتِ
عمر من به عفو تو خاتمه پیدا کند .اوالً دوران عمر خود را یک دوران خودسازی میداند
که در این دوران انسانها بایستی ساخته شوند و تربیت خود را به کمال مطلق برسهانند.
دوران عمر در روی کره زمین ،مانند مدرسه است که اگر انسان هنگام خروج از مدرسهه
با علم و تربیت ناقص خارج شود ،زندگی آیندهاش ناقص خواهد بود و اگر با علم و تربیت
کامل خارج شود ،زندگی آیندهاش کامل خواهد بود .در این جا حضرت از خداوند متعال،
ختم تربیت را تقاضا میکند و عامل آن ختم را ،عفو الهی میداند .یعنهی بهه عفهو خهدا،
تربیت انسان کمال پیدا میکند .عفو ،به معنای محوِ اثر است.
در وجود انسان از مسیر ذنب و عصیان ،آثاری بوجود میآید که اگر آن آثار به حال خود
باقی بماند تربیت انسان ناقص میشود و در نتیجه زندگی آینده او نهاقص خواههد بهود و
اگر آن آثار به اراده الهی مرتفع گردد ،یعنی خداوند آثار گناه را که از عصیان یها نهواقص
وجودی در وجود انسان باقی مانده است ،مرتفع فرماید ،در این جها انسهان تکامهل پیهدا
میکند و در نتیجه زندگی آینده او کامل خواهد بود .بدیهی است که زنهدگی انسهان ،از

نقص شروع میشود و بهکمال می رود .نقائص طبیعی و عمل بر پایه آن نقهائص را ذنهب
می گویند و نقائصی که از مسیر گناه و معصیت پیدا میشود عصیان مهینامنهد .بایسهتی
این هر دو نقص ،از وجود انسان مرتفع گردد که ارتفاع نقص را «عفو» مینامند .عفهو ،بهه
معنای محوِ اثر است ،یعنی خداوند آثار نقص و قصور را از وجود انسان بردارد و به جهای
آن ،علم و معرفت و استعداد کامل عنایت فرماید.
جمالت دیگر این فراز ،از مسیر عفو الهی شروع میشود .وقتی که آثار ذنب و عصهیان از
وجود انسان مرتفع میشود قهراً ،امید به لطف و رحمت خدا درآن جهایگزین مهیگهردد.
دل انسان همچون آینه است که قصور و تقصیر و یا ذنب و عصیان در آن تیرگی بوجهود
میآورد و در نتیجه انعکاس نور ،مشکل می گردد و اگر آن تیرگی از قلب انسهان مرتفهع
گردد ،نور علم و حکمت در آن منعکس مهیشهود و نتیجهۀ آن ،پیهدایش جمهالت بعهد
میباشد .تمامی آمال و آروزهای انسان ،در شعاع امید و وابستگی به خداوند متعال تحقق
پیدا می کند و به ثروت و قدرتی بیشتر از آنچه آرزومند بوده اسهت ،نائهل مهیشهود در
نتیجه راهها ،برای جلب رضایت خدا که همان رضوان اهلل باشد آسان میگهردد و انسهان
چنان وضعی پیدا می کند که ارقام ثروت و قدرت او ،همان ارقامی است که خدا بهرای او
تهیه میکند و آن ارقام از هرچه باشد بینهایت و متصل به بینهایت است .اگهر انتخهاب
رقم و ارقام به خود انسان واگذار شود ،در اثر محدودیت فکری و استعدادی انسان ،ارقهام
ثروت و نعمت ،از نظر کمیت وکیفیت محدودیت پیدا میکند و باز هم خهواهی نخهواهی
انسان در مضیقه قرار میگیرد؛ لذا حضرت ،این انتخابات را به خدا واگذار میکنهد و از او
خواهش میکند تا در وجود او ،استعداد پذیرش آن ارقام فراهم گردد.

اللهُم َص د ِّل عَ َىل ُم َحم ٍد َو أ د دهل َ ،و نَ د ِّ ّْب دین د دذل ْک در َک دِف َأ ْوقَ د
ات الْ َغ ْف َ دل َ ،و ْاس َت ْع دملْ دین ب َدطا َع دت َـک
دِف َأاي دم الْ ُمه َ دْل َ ،و اَّنْ َ ْج دَل ا ََل َم َحب دت َک َسب ًديًل َسه َ ًْل َ ،أ ْ دَك ْل دَل ّبد َا خ ْ ََري اِلذ نْ َيا َو ْاْل دخ َر دة .
ِ
تقاضای م حت و رضوان الهی
و در فراز بیست و دوم این دعا طالب محبت و رضوان اهلل است که قبل از فراز آخر است،
از او خواهش می کند اوقات غفلت و نسیان را از وجود او برطرف نموده و دائم او را به یاد
خدا بیاندازد و همچنین ایام مهلهت و سهاعات اسهتراحت او را در خهط اطاعهت خهودش
قراردهد و راه رسیدن به محبت الهی را آسان گرداند تا با آن محبت بتوانهد خیهر دنیها و
آخرت را جلب نماید.
لطیفه ای که در این فراز از دعای آن حضرت اسهت مربهوط بهه ایهن حقیقهت اسهت کهه
همه جا فیوضات و برکات کامل الهی ،چه مادی باشد و چه معنوی ،از مسیر تفکر و تنبّهه
انسان حاصل میگردد .فیوضات رحیمیت الهی با برکات رحمانیت او فهرق دارد .آنچهه از
فیض رحمانیت خداوند متعال است ،خواهی نخواهی به انسان میرسد .انسهان بدانهد یها
نداند ،خدا به او میرساند زیرا آن فیوضات مربوط به خلقت و دوره تربیت است .این همه
ارقام ،نعمت خداوند در وجود ما آفریده که ما از آنها بیخبریم و گاهی که برای ابتالء و
امتحان یکی از آن رقمها از انسان سلب میگردد و سالمتی او را تهدید میکنهد ،حاضهر
است تمامی ثروت خود را در راه کسب آن رقم ،بذل نماید ولیکن رحمهت رحیمیهت ،دو
شرط اساسی الزم دارد .یکی از آن دو شرط ،آمادگی و استعداد وجهودی بهرای پهذیرش
فیض الهی .زیرا چنانکه گفتهاند« :العطيات بقدر القابليات».

پس برای استفاده از رقم بزرگ تر ،قابلیت بیشتر الزم است .خداوند ابتدا قابلیهت بوجهود
میآورد و بر اساس آن ،عطیّه خود را بهتر و بیشتر میکند.
شرط دوّم برای استفاده از فیض رحیمیت ،آگاهی انسان به آن رقمی است کهه اسهتعداد
پذیرش آن را دارد و همچنین خواهش آن رقم از خداوند تبارک و تعالی .فیض رحیمیت
خدا ،در حال غفلت و یا عدم قابلیت و آگاهی ،شامل حال انسان نمیشود .بایستی بدانهد
و بخواهد و قابلیت پذیرش هم داشته باشد؛ لذا حضرت در این جمالت ،دوست ندارد که
ساعات و اوقاتی غا فل از خدا باشهد زیهرا خهواهی نخهواهی آن غفلهت ،مایهه محرومیهت
میشود .از خدا خواهش می کند کهه دائهم ،متوجهه فهیض الههی و پهذیرش آن باشهد و
بزرگترین رقم فیض را در اینجا ،جلب محبّهت خهدا مهیدانهد کهه ایهن جلهب محبّهت
بزرگترین نعمت و در عین حال بزرگترین لذتی است که از جانب خهدا نصهیب انسهان
میشود .کسانی که محبّت خدا را جلب کرده و احساس میکنند که خدا را دوست دارند
و از این دوستی لذّت میبرند بدانند که خدا هم آنها را دوست میدارد؛ زیرا اگر آنها را
دوست نمیداشت ،محبّت خود را در دل آنها قرار نمیداد و اجازه نمیداد که آنها ههم
خدا را دوست بدارند .وقتی که خدا انسان را دوست داشته باشد ،از مسیر همان دوسهتی
هر چه بخواهد برای او تهیه میکنهد ،در نتیجهه خیهر دنیها و آخهرت را بهرای او کامهل
میگرداند.

ْـت
اللهُم َو َص د ِّل عَ َىل ُم َحم ٍد َو أ د دهل ََ َ ،ک ْفضَ دل َما َصل ْي َت عَ َىل َأ َح ٍد دم ْن َخلْ دق َـک قَـ ْب َ َُل َ ،و َأن َ
ُم َص ٍ ِّل عَ َىل َأ َح ٍد ب َ ْعدَ ُه َ ،و أ دتنَا دِف اِلذ نْ َيـا َح َسـ نَ ًة َو دِف ْاْل دخ َـر دة َح َسـ نَ ًة َ ،و دق دـین دب َر ْ ََح دت َـک
عَ َذ َاب الن دار.
و در آخرین فراز ،تمام خواهشها با آیه «ربنا أ دتنَا دِف اِلذ ن ْ َيا َح َس نَ ًة » ختم میشود و بعد از
بیان صلوات همان آیه شریفه قرآن را در دعای خود مطرح میکند که این دعها ،حقیقتهاً
مکمل تمام دعاهائی است که از خداوند تقاضا نموده و خداوند دستور میدههد کهه یهک
چنین ارقامی را از او تقاضا کنند.
اب النار».
«ربنا أ دتنَا دِف اِلذ نْ َيا َح َس نَ ًة َو دِف ْاْل دخ َر دة َح َس نَ ًة َ ،و دق دین عَ َذ َ
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