
  

 

 

 
  



  

  مؤلفلیست آاثر دیگری از همین 
 تفاسیر قرآن

 تفسیر سوره حمد 

 تفسیر سوره  قیامت 

 تفسیر سوره کهف 

  تفسیر سوره  قاف 

 و مدثر لمزمّ سوره ریتفس 

  قلمتفسیر سوره 

 تفسیر سوره نساء( زهرا ۀزهر( 

  تفسیر سوره حشر به انضمام مقاله

 اقتصاد اسالمی

 

 شرح و تفاسیر ادعیه

 شعبانیه یدعا ریتفس 

 ماتسِ یدعا ریتفس 

  در سه جلد(دعای ندبه شرح( 

  دعای سحرشرح 

 صباح یدعا ریتفس 

 اهل بیت گنجینه معارف 

  کمیل یدعا ریتفسترجمه و 

 آثار دیگر

 از دیدگاه قرآن و عترت حکمت 

 القمر شقّمعراج و  برهان 

  س( حضرت زهراشرح خطبه( 

  یالکرسةیآتفسیر مختصر 

 شباحاَ ۀخطب ریتفس 

 یوبط ۀشجر 

  آزادی ثمره آگاهی است )آیات

 النساء(

 شمع زندگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و معارف اهل بیت علیهم السالم. قرآن اتموضوع در گریدشرح، تفسیر و مقاالت علمی  ها دهو 

 در وبااال  ، شااانر ایتمااامی آثااار بااون بااه ایداامام ز یااحه ای ار محا  اااتی در م داا     

 .باشح میدر دسترس  لذی

www.salehghaffari.blogfa.com 

  



  

 

کارم االخالق  شرح دعای م
 مدینه افضله 

 

 

 غفاری اثر محمدعلی صالح

 

0931ویرایش دیماه   



  

 

 

 

 

 

 
  



  

 فهرست مندرجات
 

 3 .................................................................................................................................................. مقدمه

 00 ............................................................................................................. است چگونه فاضله ۀنیمد

 01 ........................................................................................................................ مکارم دعای تعریف

 01 ....................................................................................................................... اخالق و خلق معانی

 01 ................................................................................................ خلقت تشریح در جواب و سئوال

 41 ................................................................................................. مستقیم صراط توصیف و ترسیم

 90 ............................................................................................................................... دعا اسرار کشف

 91 ..................................................................................................... ها نعمت پذیرش برای یآمادگ

 01 ........................................................................................................ انسان وجود در علم پیدایش

 14 ............................................................ اند دهیرس تکامل به حوا و آدم از پیش که هائی انسان

 93 ..................................................................................... است اکتسابی انسان در کمال پیدایش

 11 ........................................................................................................... تکوینی و تعلیمی فیوضات

 11 ........................................................................... عقاب و ثواب معنای و تعلیمات در دعا نقش

 011 ...................................................................................................................... غفران و عفو معانی

 019 ......................................................................................................... دعا مسیر در انسان تکامل

 011 .............................................................................................. حرکت ۀروحی یتتقو دوّم، نقش

 011 ........................................................................................................................... دعا و علم ۀرابط

 001 ..................................................................... است علمی ۀپدید نیتر بزرگ «االخالق مکارم»

 009 .................................................................................... آن عقلی دالئل و صلوات با دعا افتتاح

 040 .......................................................................................................... آن تکمیل و ایمان مراتب

 094 .................................................................................................................................. یقین مراتب



  

 099 ......................................................................................................ها تین بهترین و نیت مراتب

 001 ............................................................................................................ امانت آیه به نیت ارتباط

 019 .......................................................................................................... یقین تصحیح و نیت وفور

 011 .............................................................................................. فاسد عمل اصالح در علمی بیان

 013 ............................................................................................... دعاها با ارتباط در صلوات نقش

 031 .....................................................................خدا به کارها واگذاری در )ع( امام علمی بیانات

 411 ............................................................................. است او یتیترب ساخت انسان، دوم ساخت

 419 ......................................................................... غائی علت به وصول خط در انسان استخدام

 400 ............................................................................................... مطلق غنای شرایط و غنا معانی

 409 .................................................................................................. (نظر)بَطَر آن، ضد و یازین یب

 400 ....................................................................................................... غرور و کبر آن، ضد و عزت

 400 .............................................................................................................. عُجب آن، ضد و عبادت

 409 .................................................................................................. منّت آن، ضد و مردم به یکین

 440 ....................................................................................................... فخر آن، ضد و یعال اخالق

 441 ............................................................. آن عوارض از ماندن محفوظ و مقام، به رسیدن راه

 449 ......................................................... مطلوب سلطنت و قدرت به دنیرس راه ،یرسان ضیف

 490 ........................................................................... عمل و علم در کامل هدایت به رسیدن راه

 499 .................................................................................................................... انسان یتکامل ۀبرنام

 410 .................................................................................. ظن حسن محسّنات و احسن به ۀمقابل

 410 ............................................................................دارد یتیترب نتائج خدا یایاول متقابل رفتار

 413 ........................................................................... یتوز نهیک و بغض با مقابله در یرخواهیخ

 400 .................................................................................................. حسد با مقابله در یقلب مودت

 401 ................................................... یبدگمان مقابل در صالح، اهل به داعتما و یگمان خوش

 401 ...................................................................... کانینزد یِدشمن با مقابله در محبت، و تیوال

 411 ............................................................................................. رفتار سوء برابر در دفاع به ۀمقابل

 490 ................................................................................................. .سوّم و دوّم اوّل، ۀمرحل حقوق

 414 ................................................................. احسن به ۀمقابل و دفاع به ۀمقابل موارد تشخیص



  

 413 .............................................................................. مردم با ارتباط در اخالق بهترین تقاضای

 434 ......................................................................................... پیری ایّام در روزی وسعت تقاضای

 430 ............................................................................. شیطانی لقائاتا جای به خدا ذکر تقاضای

 431 ............................................................................... مظلومیت و ظالمیت از مصونیت تقاضای

 910 ..................................................................................... متعال خداوند از تقوی و علم تقاضای

 913 .................................................................................... اسالمی اقتصاد در محتوی پر مطالبی

 949 .................................................... اخالص و خلوص مسیر از الهی هدف به وصول یتقاضا

 949 ....................................................................... ذخیره ترین بزرگ عنوان به خدا لطف معرفی

 990 ....................................................... موفقیت نوع هر به حصول برای خدا به شدن پناهنده

 991 ....................................................................... خدا از تعظم و قدرت مدال و نشان تقاضای

 913 ............................................................................... اموال و نفوس اتالف از خدا به بردن پناه

 900 ...................................................................... کامل آسایش و ها تیمسئول از رهائی تقاضای

 919 .................................................................................................... ابدی عظمت و عزّت تقاضای

 991 ................................................................................................. اطاعت با توأم سایشآ تقاضای

 991 ...................................................................................................یاله رضوان و محبت یتقاضا

 

 

 

 



  

  



 

 

 

 مقحمه

 

 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

در این مقطع از زمان که به برکت انقالب اسالمی و زعامت امام خمینی قدس سرّه و 

آزادی اصیل  ،پیرو خط ائمه اطهار علیهم السّالم قلم و بیان الشأن و روحانیت رهبر عظیم

مطبوع خود را در اختیار  خود را در بیان علوم و حقایق باز یافته است، هفتمین کتاب

 گذارم.  پژوهان اسالمی می دانشمندان و دانش

شما را در  ،سابقه با هشتاد درصد مطالب بی کنید تقریباً کتابی که آن را مطالعه می

دهد. در  ریان معارف مقام والیت و امتیازات وجودی ائمه اطهار علیهم السّالم قرار میج

سابقه مندرجات  االخالق و شرح بی این کتاب مطالبی اصیل و عمیق در شرح دعای مکارم

دعا و رابطه دعا و علم در اختیار شما قرار گرفته است. به دقت مطالعه کنید و مطالعه آن 

تا از این دعای شریف خط تکامل و حرکت به سوی خدای متعال را را تکرار نمائید 

آید  دریابید و بدانید که با چه شرایطی در مسیر تکامل اخالقی، مدینه فاضله به وجود می

و یا خدای نخواسته با فقدان این شرایط، زندگی جهنّمی ساخته شده، انسان را به کام 

یک پاداش تعارفی بوده و یا جهنّم  کشد. هرگز خیال نکنید زندگی بهشتی خود می

آید بلکه این دو زندگی، صنعت انسان  کیفری است که بر اساس حبّ و بغض به وجود می

است که بر اساس اجرای برنامه های اخالقی دینی و ضد آن، بی دینی و بداخالقی به 



  

ت آید. همانطور که زندگی دنیا را خودت ساخته ای زندگی آخرت را هم خود وجود می     

خواهی ساخت؛ فقط ائمه اطهار و پیشوایان دین برنامه ساخت زندگی بهشتی را به شما 

چه شرط  خواهی برای خودت بهشت بساز و یا خدای نخواسته جهنّم. من آن ؛ میاند داده

 گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل.  بالغ است با تو می
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 محینۀ باضله زگویه است

شود؛ شهری است  های فاضل و مؤمن تشکیل می شهری است که از انسان« مدینۀ فاضله»

ها به طور خود کار، بدون عاملی وادار کننده از طرف حکومت، در نظام کامل  که انسان

ادی کامل ها در آزادی کامل، و با آز گیرند. شهری است که انسان عقلی و علمی قرار می

. شهری است برابر وسعت آفرینش، فاقد مرزهای زمانی و اند گرفتهدر نظام کامل قرار 

نهایت  های آن شهر در بی مکانی و فاقد مرز کیفی و انسانی و فاقد مرز طبیعی. انسان

هيَا َأبًَدا»فرماید:  گیرند که خداوند می عمرِ زمانی قرار می يَن فد د و همچنین فاقد مرز « َخاِلد

ََلٰ َمْغفدرَ  َوَسارد »فرماید:  فضایی و مکانی که می
ِ
ن ر   ُعوا ا ِّ ُُِّكْ َوَجن ٍة َعرْ  ٍة مد َماَواُت  بد ُضهَا الس 

 ؛ شهری که پهنه آن برابر آفرینش است. «1ُض  َواْْلَرْ 

به ضعف  ها آنو فاقد مرز کیفی؛ به معنای عدم محدودیت در کیفیت زندگی. قدرت 

به خستگی  ها آنکشد، حرکت و فعالیت  به مرض نمی ها نآگراید و سالمتی  نمی

به زشتی  ها آنبه پیری و زیبائی  ها آنبه بی اشتهایی و جوانی  ها آنرسد، اشتهای  نمی

، هر روز در وضع و حالی بهتر از گذشته به هر کاری اند یزندگگراید. دائم در تنوّع  نمی
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 و برای متقین مهیا شده استکه وسعت آن پهنه آسمانها و زمین است 



  

روند و هر کجا که  هند بدون زحمت میقادر و به هر چیزی عالمند، به هر کجا که بخوا     

 ها آنکنند، به هر کجا بروند مال خود  رفتند، بدون محدودیت و ممنوعیت زندگی می

غریب باشند، به هر خانه و باغی که رفتند، صاحب خانه و باغ  جاییاست، نه این که در 

ی روبروی هستند، نه این که میهمان صاحب خانه باشند، در و دیواری و یا قفل و کلید

 نیست.  ها آن

های  و امّا فقدان مرز انسانی؛ به معنای این که هر انسانی در عین حال که برادر انسان

دهد و به  باشد. به هر کسی اگر بخواهد دستور می ها می دیگر است گوئی حاکم بر انسان

 کند زیرا دستور هر کس به می اجراهر کس دستور داد بدون چون و چرا دستور او را 

دیگری، دستور عقل به عقل و دستور علم به علم است. دستور به معنای حاکمیت علم 

از  یک هربر جهل نیست که در یکی ذلّت به وجود آورد و در دیگری نخوت پیدا شود. 

روند  مالک کل آفرینش اند زیرا به هر جای عالم که بخواهند می مدینۀ فاضلههای  انسان

گیرند. مجهّز به علم و قدرتی هستند که حاکم  د جای میو در هر جای عالم که بخواهن

چه را خدا به  مجهز به علم و قدرت الهی هستند؛ آن مدینۀ فاضلههای  بر کائناتند. انسان

داند  چه را خدا غلط می دانند و آن هم به علم خود الزم می ها آنداند  علم خود الزم می

بین حاکم و محکوم نیست بلکه  رابطۀخدا و  ها آنبین  رابطۀدانند.  هم غلط می ها آن

را خلیفه خود شناخته و مدیریت  ها آنکه  خداییپدر بر فرزندان رشید است.  رابطۀ

و خدای متعال  ها آنواگذار کرده است. بین  ها آنزندگی و آفرینندگی را به خود 

که هرچه را کُن فَیَکونی کرده است  ۀرا مجهّز به اراد ها آناختالفی وجود ندارد؛ خدا 

فاصله ای  اند خواستهچه  بخواهند به محض خواستن، شده است. بین خواستن و شدنِ آن

برداری و موفّقیّت  ، رقم رنج و زحمت صفر، رقم بهرهاند دهیرسچه آرزو دارند  نیست. به آن

 نهایت.  بی

نهایت کریم و عزیز و  های شهر، بی ، شهر حرمت و کرامت است. انسانمدینۀ فاضله

ها  ها و محبّت انسان شمول لطف و اکرام و احترام خداوند متعالند. محبّت خدا به انسانم



  

اتاقی  ها آننهایت است. اتاق مسکونی و خلوت  ها بی ها به انسان به خدا و محبّت انسان

آنقدر شدید  مدینۀ فاضلههای  بین انسان ۀنهایت فضا و مکان. عشق و عالق است در بی

، لذّت مالقات با یکدیگر و مالقات با خدا و اولیاء خدا ها آنلذّت  نیتر بزرگاست که 

 ها آنمجهّز به اخالق مکارم االخالقند. رشد اخالقی  مدینۀ فاضلههای  باشد. انسان می

 مدینۀ فاضلهدر این دعا مطرح کرده است. زن و مرد در  )ع(چنان است که امام چهارم 

 کسی وجود ندارد. نیّت تجاوز و گناه در اند فتهگردر آزادی مطلق و در نظام مطلق قرار 

چه برسد به گناه و تجاوز. زنان حوریان بهشتند و مردان غلمان بهشت. زمان و سال و 

یک دقیقه به حساب آمده  ها آنگذرد. گاهی یک سال و ده سال برای  ها نمی ماه بر انسان

طرف شدن آن به انتظار  شود تا برای بر عارض نمی ها آناست، زیرا رنج و زحمتی بر 

طول کشیده و  ها سال ها آنبین  رابطۀبنشینند و ساعت و دقیقه بشمارند. گاهی یک 

 . اند بودهدر غفلت و لذّت  ها آن

صفحه و کتاب است. ایده آل و خیاالت  ها ونیلیمها که گفته شد، یک جمله از  این

به بندگان خود داده  یی است که خداوندها وعدهنیست بلکه واقعیت و حقیقت است. 

يَعادَ : »است و  لدُف الْمد َه ََل ُُيْ ن  اللـ 
ِ
 «.1ا

سال گرد و غباری به  ها ونیلیمآنچنان لطیف و نظیف و زیباست که ظرف  مدینۀ فاضله

و درختان، همه چون برگ گل است.  ها برگ، ها وانیحها،  نشیند. انسان دامن کسی نمی

دهد و به  دنیا نیرو و انرژی می ۀیک تن غذا و میوآن شهر برابر  ۀیک گرم غذا و میو

چه توانسته، زیبا  گردد. شهری است که خدا ساخته و آن صورت عطر و مشک دفع می

تَهديهد اْْلَنُفُس َوتََلذ »ساخته است:  يهَا َما تَش ْ  «.2اْْلَْعُيُ  فد

                                                           
0
ن كَ  ب نَا رَ : 3ال عمران،   

ِ
ُع الن اسد لدَيْوٍم  ا يهد  رَ  َل  َجامد يَعادَ يَْب فد لدُف الْمد َه ََل ُُيْ ـ  ن  الل

ِ
  .ا

4
تَهديهد اْْلَنُفُس َوتََلذ : 90زخرف،    يهَا َما تَش ْ ن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوفد ِّ َحاٍف مد يهَا  يَُطاُف عَلَْيهدم بدصد اْْلَعُْيُ َوَأنُُتْ فد

ونَ  ُ  .َخاِلد



  

 تعریف دعای م ارم     

 السالم علیهکه امام چهارم  گوییم میو تعریف آن « مکارم االخالق»ابتدا در توضیح دعای 

کند تا در تمامی صفات و  در دعای مکارم االخالق از خداوند تبارک و تعالی تقاضا می

با ثمر و  ۀغرائز و عواطف وجودی او را بپروراند و به ثمر برساند تا در نهایت، یک شجر

َأْصلُهَا ََثبدٌت »فرماید:  کند و می باروری باشد، آنچنان که خداوند در قرآن تعریف می

َماءد  َوفَرْ  ُعهَا ِفد الس 
ریشه دوانیده، از همه  ها نیزمو  ها دلیعنی درختی که به تمامی « 1

نماید و ثمرات وجودی خود را در اختیار همه کس و  برداری می کند و بهره چیز تغذیه می

 دهد.  همه چیز قرار می

، و اند کردهنام گذاری  «کارم االخالقم»این دعا را خود آن حضرت و یا دیگران با کلمه 

جمع مکرمت، و مکرمت، آخرین مقام از صفت کرامت است. انسان در ارتباط با « مکارم»

کرم و  ۀجواد و در انتها با کلم ۀسخاء و سخی و بعد با کلم ۀبندگان خدا ابتدا با کلم

باشد که  شود. کرم و کرامت، مرحله کمال صفت جود و سخاوت می کرامت شناخته می

کرامت برسد؛  ۀکند تا به مرحل انسان در بهره رسانی و بهره دهی به بندگان خدا، رشد می

از یک طرف مشمول کرم خدا شده و از طرف دیگر بندگان خدا را مشمول کرم خود 

 گرداند.  می

مکارم، جمع مکرمت است. هر خُلقی از اخالقیات انسان بذری است که در فطرت انسان 

رسد و به شجره ای تبدیل  کند و از مسیر تربیت الهی به ثمر می رشد می کاشته شده،

 ها آنخود قرار دهد و  ۀتواند زیر سای شود؛ ثمراتش آنقدر عظیم است که کائنات را می می

شود  خُلقی از اخالق نیک می ۀاز این بذرها که پای یک هرکند.  مند بهرهرا از ثمرات خود 

وجود انسان کاشته شده، پس از چندی نهالی شده، و  ۀمینابتدا چون بذر است که در ز

                                                           
1
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گذارد؛ که از  عظیم و باروری که ثمراتش را در اختیار بندگان خدا می ۀدر نهایت، شجر

 شود.  آن ثمرات تعبیر به کرامت و مکرمت می

کند  در این قسمت از دعای خود از خداوند متعال خواهش می )ع( به همین مناسبت، امام

 ها آنی وجودی را آنچنان بپروراند و به ثمر برساند که هر یک از ها نهالبذرها و که این 

نهایت  گویند که شخص کریم بی به کرم و کرامت شناخته شود. کرامت به آن صفتی می

سرعت  تر تمامکند و با حرص هر چه  در فیض رسانی و بهره رسانی شوق و ذوق پیدا می

بندگان خدا برساند؛ و تمام شوق و شعف و لذّت او دارد که برکات وجودی خود را به 

کند انسانی را به ثمر رسانده و او را در  شود که مشاهده می پیدا می جاییهمان 

 خوشبختی و سعادت قرار داده است. 

شوند آنچنان برای  ی که از بذل و بخشش شخص کریم شکفته مییها انسان ۀقیافه و چهر

است که قابل تصور نیست؛ به همین دلیل که  شخص کریم لذّت بخش و نشاط آور

کند که  داند سعی می رقم لذّت و آسایش خود را در بهره رسانی به دیگران می نیتر بزرگ

هر چه بیشتر بهره برساند تا لذّت و نشاط بیشتری پیدا کند. به همین مناسبت امام 

که با خداوند در  در این دعای پر برکت و در آن ساعات و حاالتی السالم علیهچهارم 

رقم نعمت و لذّت را از خدا خواسته که همان اخالق کریمه  نیتر بزرگارتباط بوده است 

 باشد. 

دعای مکارم االخالق از نظر مضمون و محتوی در وضعی قرار گرفته که اگر برای انسان 

 خواهد، در انتهای مستجاب شود، یعنی انسان آنچنان شود که در این جمالت از خدا می

گیرد که گم شده ای  چنان شدنی که مطابق خواستن است، انسان در وضعی قرار می

شود و بذل و  نهایت می ندارد؛ یعنی بذل و بخشش خدا در ارتباط با این انسان بی

شود.  نهایت می بخشش انسانی که دعاهای او مستجاب شده است در ارتباط با مردم بی

شده است که خواسته است یک انسان عظیم و  چنان ها خواهشانسانی که در مسیر این 



  

برابر خدا و مثل خدا و در آن وضعی که خدا خواسته  بگوییمتوانیم  نهایت است که می بی     

است انسان را به کمال مطلق برساند و در مقام خالفت خود بنشاند و مخلوقات را به او 

تواند جهان و انسان  ن میواگذار نماید، شده است و این انسان در مقام خالفت الهی آنچنا

 کند.  را اداره کند که خدا اداره می

آن را خواسته که چون صفات  نیتر کاملحضرت در این دعای با برکت از هر صفتی 

 گردد.  او کامل می دربارۀکامل گردد، فیض الهی نیز  انسانی

 

 معایی خلق و اخالن

ت توضیحاتی الزم است و بعد از این کلمات با خلق رابطۀابتدا در کلمه خُلق و اخالق و 

رسد. اخالق  کند و به کمال می آن، موارد و مواضعی که صفات اخالقی در انسان بروز می

چه در خلقت  خَلق و خِلقت، داللت دارد بر نمایش دادن آن ۀخُلق، از ریش ۀجمع کلم

د که انسان نهفته شده است؛ یعنی انسان آنچنان خود را بروز بدهد و به نمایش بگذار

اصلی  ۀخلق شده است. کلمه خُلق بر وزن فُعل، نمایش یک جُنگ و خالصه ای از ماد

باشد. در قواعد ادبی صرف و نحو، مصادر مشتقات مخصوصی دارد که هر یک از  خود می

خلق به معنای آفریدن، کلمات  ۀشود. از ماد آن مشتقات در معنای خاصّی استعمال می

کند.  و مِخالق، و از آن جمله خُلق و خُالقه اشتقاق پیدا می خالق، مخلوق، خلّاق، خلّاقه

فِعل است؛  ۀاین وزن مخصوص به شکل فُعل و فُعال، به معنای نمایش پیدا کردن مادّ

مانند طُعمه از طَعَمَ یَطعَمُ، به معنای خوردن، و لُقمه از لَقَمَ یَلقَمُ، به معنای بلعیدن. در 

برای خوردن و به دهان گذاشتن آماده شده است طعمه و ی را که آن مقدار غذای این جا

، مانند لقمه و طعمه «فُعل و فُعله و فُعاله»وزن  گوییم مینامند. از این جاست که  لقمه می

فِعل به وجود  ۀکند بر آن چیزی که از مادّ و قُالمه و کَناسه؛ از آن جمله: خُلق، داللت می

نان که از طعام خود مقداری را به نمایش آمده و به نمایش گذاشته شده است؛ آنچ



  

کنی. یک  گذاری و یا از لقمه ای و یا از تراشیدن نوک قلم تراشه ای را آماده می می

 شود.  فِعل به شکل فُعل و فُعاله استعمال می ۀچنین معانی از مادّ

ق و به نمایش گذاشتن جُنگی از خلقت است. انسان با اخال «خُلق و اخالق»در این رابطه، 

چه در نهاد و فطرت خود  گذارد و آن رفتار خود خلقت و فطرت خود را به نمایش می

دهد. پس در واقع خُلق و اخالق به نمایش گذاشتن خلقت است  دارد به دیگران نشان می

گویند خُلق خوب، خُلق بد.  شود. می اخالق و خُلق به خوب و بد تعریف می ۀکه کلم

لق(. کسی که فطرت و خلقت خود را در قالب زیان و ضرر و )سَیّیء الخُلق، حَسَنُ الخُ

گویند بد اخالق است و آن  شود و می اذیّت به نمایش بگذارد به سوء خُلق شناخته می

دیگری که خلقت و فطرت خود را در مسیر بهره رسانی و منفعت رسانی و آسایش 

 ۀشوند با کلم مند بهرهدیگران به نمایش بگذارد آنچنان که از این نمایش بندگان خدا 

کلّی خُلق به  به طورشود. پس  خوش اخالق و حَسَنُ الخُلق و خوش خُلق شناخته می

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. 

  



  

 وال و جواب در تشریح خلقتسئ     

آن سئوال و جواب که در واقع  ۀآید که به دنبال در این رابطه سئوال و جوابی به وجود می

کند، به کیفیّت پیدایش خُلق و اخالق نیک در توضیح  آفرینش انسان را تشریح می

 پردازیم.  همین دعای شریفه می

شود  شتن خلقت است چگونه میسئوال این است که اگر خُلق به معنای به نمایش گذا

که خلقت انسان که در واقع خوب است نمایش بد داشته باشد، با اعتراف به این که 

صورت  نیتر یعالانسان در خلقت خود کامل است و خداوند در بهترین قالب و هندسه و 

باشد  انسان را آفریده است؟ این انسان که در خلقت خود صد درصد کامل و عالی می

 شود نمایش بد داشته باشد تا به سوء خُلق شناخته شود؟  یچطور م

کند و در این رابطه  معرّفی می« َاحسن التِّقومي»خداوند در کتاب خود خلقتِ انسان را به 

احسن الخالقین و احسن  ۀکند، که این دو جمل وصف می« َاحسن اخلالقي»خود را به 

هندسه و بهترین صورت آفریده شده  نیتر کاملالتّقویم داللت دارد بر این که انسان در 

غلطی قرار نگرفته است. مثال اگر  ۀاست. در خلقت و آفرینش انسان چیز بد و یا هندس

خداوند از موّاد خبیثه مادّه ای در فطرت انسان قرار دهد تا آن موّاد خبیثه منشاء 

گان و حیوانات پیدایش خُبث گردد، مثال انسان را از طینتی بسازد که از آن طینت درند

وحشی را آفریده است قهرا اقتضای آن طینت در وجود انسان درندگی و وحشی گری 

باشد و یا از موادّ خبیثه از آن چیزهائی که حشرات و حیوانات خبیث را آفریده در  می

ها خود را مگس طبیعت  خلقت انسان بکار ببرد تا به اقتضای آن طینتِ خبیث، انسان

حشرات خبیثه جلوه های خبیثی داشته باشند، و یا این که خداوند  جلوه دهند و مانند

در  ها یخوبمتعال مغز و سازمان فکر انسان را طوری مهندسی کند که منحرف گردد و 

کنند؛ اگر یک چنین  نظر او بد جلوه کند که از آن تعبیر به ضاللت و انحراف فکری می

تا به اقتضای آن طینت خبیث، خُبث  ی خبیثی در خلقت انسان بکار رفته باشدها نتیط



  

گردد و این  خود را نمایش دهد در این صورت، خلقت انسان منشاء حُسن و قُبح می

و  ها یبداز منشاء خلقت و فطرت انسان پیدا شده و گناه  ها خلقو سوء  ها یبد

ی خبیث در ها نتیطباشد که انسان را بد ساخته و  ی غلط به گردن کسی میها شینما

خلقت بد، خود را به  ۀانسان بکار برده است نه به گردن خود انسان، که بر پای خلقت

 شکل قبیح و خبیث به نمایش گذاشته است. 

ها در وجود انسان ریشه دارد و  گوئیم که اگر بدی در اینجا برای توضیح بیشترِ سئوال می

قِ بدی پیدا اخال ها نتیططینت بد در خلقت انسان به کار رفته و انسان در اثر آن 

کند، در این صورت مسئولِ یک چنین اخالقی کسی خواهد بود که انسان را آفریده و  می

و  ها یبدهای بدی در خلقتِ او به کار برده است و اگر یک چنین  یکچنین طینت

غلط در خلقتِ انسان وجود ندارد و انسان، صد درصد در  ۀی بد و یا هندسها نتیط

تواند نمایش بد و غلط داشته باشد تا در  است چگونه می آفرینش خود پاک و مجهّز

 ۀنتیجه، به سوء خُلق و خُبثِ طینت شناخته شود، بلکه الزم است قهراً و اجباراً بر پای

خلقتِ کامل و مجهّزِ خود و بر منوالِ احسن التّقویم که خداوند خلقت او را وصف 

سنِ خُلق و حُسنِ طینت شناخته کند، همه جا صد درصد نمایش نیکو داشته و به حُ می

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 

 تواند عمل گرگ را و یا اقتضای خلقت و فطرتش خود را نمایش دهد. گوسفند نمی

اجبار دارند که در مسیر فطرت خود فعّالیّت  ها آنگرگ، عملِ گوسفند را انجام دهد زیرا 

باشد و فطرت گوسفند، بروزِ صفات  کنند. فطرت گرگ، بروزِ صفات حرص و درندگی می

 فرماید:  گوسفندی. در این رابطه، صاحب مثنوی می

 تَنَد ت خود میمَه فشاند نور و سگ عوعو کند             هر کسی بر طین



  

کنیم که  گیرد قضاوت می بحث این که اگر اخالق بد از خلقت انسان سرچشمه می ۀنتیج     

و  «احسن التِّقومي»توانیم جواب آیات:  خلقت انسان بد و غلط است، و با این فرضیّه نمی

را بدهیم، و همچنین جواب قضاوت عقل سالم را که  «تبارک هللا احسُن اخلالقي»

ن نیست خداوند بد بیآفریند و بد خلق کند و آن موجود بد را به خاطر گوید ممک می

 مجازات کند.  ها یبد

گوئیم که انسان صد در صد در خلقت  و اگر طبق آیات شریفه و قضاوت عقل سالم می

خبیث چیزی در خلقت او به کار نرفته و در  ۀخود پاک و مجهّز بوده و از طینت بد و مادّ

، خداوند به غلط و اشتباه نرفته و صد در صد انسان را کامل آفرینش انسان ۀهندس

مهندسی کرده است پس چگونه ممکن است از این انسان با احسن التّقویم و صد در صد 

عمل بد سر زند و سوء خلق داشته باشد تا مأموریت پیدا  ها یکیننیک و مجهّز به تمام 

لق پیدا کند؟ جواب سئواالت باال کند از شّر سوء خُلق به پناه خدا برود تا حسن خُ

 چیست؟ 

رسد:  کند و به کمال می جواب این است که انسان در دو مرحله موجودیّت پیدا می

 تربیت و حرکت در مسیر خلقت. ،دوّم ۀخلقت. مرحل ،اوّل ۀمرحل

رسد که این دو مرحله را به نحو احسن و اکمل طی  انسان در صورتی به کمال مطلق می

ه برساند. اگر در خلقت پاک و مجهّز باشد ولیکن در تربیت و حرکت اشتبا کند و به ثمر

مدرن و مجهّزی که در بی راهه  ۀگیرد. مانند طیّار کند، در ضاللت و گمراهی قرار می

اندازد. در این جا پس از  کند و عاقبت خود و سرنشینان خود را به هالکت می حرکت می

ما را بررسی کنند خواهند دانست که این آن که سقوط و هالکت سرنشینان هواپی

هواپیما را  ۀحرکت غلط و مسیر اشتباه بوده است. در نتیجه، رانند ۀهالکت، نتیج

ها درست مانند همین صنایع  کنند که چرا از خط منحرف شده است. انسان مجازات می

شود  می ها آن ۀکنند. ضرر و زیانی که متوج ماشینی هستند که در دو مرحله فعالیت می



  

دوّم  ۀاوّل، خلقت کامل و مجهّز، و مرحل ۀاست. مرحل ۀاشتباه در یکی از دو مرحل ۀنتیج

حرکت و تربیت کامل و مجهّز تا وصول به مقصد. اگر انسان بتواند این دو مرحله را به 

شّر و فسادی و یا کفر و  نیتر کوچکنحو احسن و اکمل به انتها برساند بدون این که 

خداوند متعال  ۀرسد. خلقت و آفرینش به اراد مطلوب می ۀسر زند به نتیجگناهی از او 

 ۀگیرد ولیکن حرکت و تربیت، گاهی به اراده و آزادی انسان و گاهی به اراد انجام می

 شود.  خداوند متعال واقع می

قرآن و دالئلی عقلی و نقلی صد در صد بی عیب و نقص و  ۀخلقت انسان بر اساس گفت

چه خداوند در نهاد آنها  ها هرکدام بر اساس فطرت خود و بر اساس آن انسانمجهّز است. 

 ها آنبه کار برده است کامال مجهّز و مرتّب هستند، به کیفیّتی که خداوند در طینت 

 ۀهمچنین در هندس؛ و خبیثی قرار نداده تا منشاء شّر و فساد باشد ۀمادّ نیتر کوچک

تباهی پیدا نشده است. خداوند سازمان مادّی و نقصی و اش نیتر کوچکآفرینش انسان 

ی طیب و طاهر کرده است. از هر ها نتیطمزاجی انسان را مجهّز به تمامی مواد و 

طینتی، نیک آن را درخلقت انسان به کار برده و از به کار بردن طینت بد خودداری 

طرت خود کرده است به طوری که اگر انسان در محیطی قرار گیرد که صد در صد به ف

ی بد و غلط واقع نشود در مسیر فطرت، سالم و آزاد و ها تیتربواگذار شود و تحت تأثیر 

در خط مستقیم حرکت خواهد کرد؛ این ادعا در دو جا دلیل کتابی و دلیل عملی و 

 .)ص(عینی دارد: دلیل نقلی در کتاب خدا و حدیث مشهور از رسول خدا 

يند »فرماید:  د به پیغمبر اکرم میروم است که خداون ۀدلیل کتابی، سور ْم َوْْجََك لدلدِّ فَأَقد

ْطرَ  هد  َحنديًفا فد يَل لدَخلْقد اللـ  هد ال ِتد فََطَر الن اَس عَلَْيهَا ََل تَْبدد تو ای پیغمبر خود را «. 1َت اللـ 

دینی آماده کن که بر اساس آن، خداوند انسان را آفریده است و به همان  ۀبرای اقام

                                                           
1
ْطرَ :  91روم،    يند َحنديًفا فد ْم َوْْجََك لدلدِّ ُ   ـهد ال ِتد فََطرَ َت الل   فَأَقد ِّ يُن الْقَِيد َ اِلدِّ ِلد هد َذَٰ يَل لدَخلْقد اللـ  الن اَس عَلَْيهَا ََل تَْبدد

ـٰكدن  َأْكَثَ  َ  الن اسد ََل يَْعلَُمونَ   َول



  

کند. خلقت انسان عوض  دهد و راهنمائی می ی که انسان را آفریده دستور میکیفیت     

 کند عوض شود.  شود تا دینی که مطابق خلقت، قضاوت می نمی

کند که آیات قرآن و دین اسالم مطابق خلقت و فطرت انسان  شریفه داللت می ۀاین آی

ر خلقت انسان به دهد. مثال اگر خداوند یک طینت خبیث د گوید و دستور می سخن می

تواند مانع  کار برده باشد و او را از آن موادی بیآفریند که مگس را آفریده است، نمی

تمایل انسان به عمل خبیث و یا غذای خبیث گردد ولی نظر به این که انسان را از موّاد 

دهد که از غذاهای طیّب و طاهر  طیب و طاهر و طینت خوب آفریده به او دستور می

 عمل نیک انجام دهد و از آلودگی به غذاهای خبیث بپرهیزد.  بخورد و

شریفه در حدیث مشهور از رسول  آیۀو امّا حدیث در بیان خلقت انسان: مطابق همین 

سانَه َو »خدا است که فرمودند:  دانَه َو يَُمجِّد د ُُکُ َمولُوٍد يُوَِلُ عيَل الفدطَره ُُثَ ادن  َابَواُه ُُيَوِّ

انَه شود و فطرت او  قرآن و اسالم ساخته می ۀیعنی هر انسانی بر اساس نقش«. 1يُنَّصِّد

مطابق اسالم است اال اینکه پدر و مادرش در اثر تربیت غلط او را به یهودیّت و نصّرانیت 

کند  کنند. پس این حدیث هم مطابق آیه داللت می کشانند و منحرف می و مجوسّیت می

یک قرآن و اسالم مجسم است. همانطور که در  بر این که انسان در فطرت و خلقت خود

صنایع انسانی، مثال صنعت دارو، مهندس سازنده آنچنان که دارو را ساخته است دستور 

کند و همراه  دهد و مطابق ساخت و صنعت دارو، قانون گذاری می مصرف آن را می

خلقت  کند خداوند متعال هم همراه صنعت انسان و هرصنعتی دفترچه ای هم صادر می

او دفترچه ای به نام قرآن صادر کرده و انسان را آنچنان که ساخته، امر و نهی کرده 

 است. 

فطرت، حرکت و تربیت پیغمبران است. مسّلما پیغمبران  یۀاو امّا نمونه های عملی بر پ

و هرگز در عالم دانشگاهی  اند نداشتهبرای رسیدن به علم و نبوت استاد بشری و انسانی 
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نیامده که پیغمبر تربیت کند و به او مأموریت الهی بدهد. تمامی پیغمبران از  به وجود

همراه شغل  ها ابانیب. پیغمبران غالبا در اند شدهمکتب طبیعت و در ارتباط با خدا پیدا 

. کتاب فطرت و طبیعت خود را اند دهیرسگوسفند داری و یا کشاورزی به مقام نبوت 

و در همین ارتباط از خدا و  اند شدهخدای خود مربوط و از خط فطرت به  اند خوانده

. هر پیغمبری علم خود را از اند دهیرسو به مقام نبوت  اند آموختهطبیعت علم و دانش 

ها که مکتب بشری و  خدا و طبیعت در ارتباط با فطرت خود گرفته است. این انسان

بهترین معلم و  اند بودهد و بنا به قضاوت مردم زمان، بی سوا اند دهینداستاد انسانی 

ی زندگی را به وجود ها روشو  ها قانونو  ها درسآموزگار بشر شناخته شده و بهترین 

که فقط در بیابان  صَلّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلهِحضرت خاتم االنبیاء  ها آن؛ و مخصوصا آخرین اند آورده

ش آموزان و و کوه و صحرا به تفکر مشغول بوده است. در شهری که هر روز دان

رفتند، رسول خدا هر روز از  می ها مدرسهگرفتند و به  دانشجویان قلم و کاغذ به دست می

 ها یوادو  ها کوهرفت و در میان  شهر مکه خارج شده به طرف کوه حراء و غار ثور می

کرد تا  خواند. در ارتباط با ستارگان و خدای ستارگان تفّکر می کتاب طبیعت را می

نبوت مبعوث شد و یک چنین کتابی به نام قرآن به بشریت تقدیم کرد. باالخره به 

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 

را در اختیار مردم گذاشته است. کتاب او که خود او کسی است که این آیات و عبارات 

فاتح تمام درهای عالم است؛ طبیعیّات و انسانیات و الهیات چنان که هست گفته و 

هائی به نام پیغمبر یا امام، از مکتب خدا و طبیعت فارغ  نوشته شده است. چنین انسان

و  ها علم نیتر کاملو در عین حال  اند نداشته. استاد بشری ندیده و اند شدهالتحصیل 

. پیغمبران نمونه های عینی و عملی کتاب فطرت و طبیعت اند آوردهرا به وجود  ها دانش

 هستند. 



  

     

ها در  پس دالئل عقلی و نقلی و نمونه های عینی هرکدام داللت دارد بر این که انسان

 عیب و نقصی به وجود نیآمده، و اگر هم ها آنخلقت کامل و مجهّز هستند و در آفرینش 

گاهی خداوند متعال انسانی را ناقص بیآفریند، آن چنان که نابینا متوّلد شود یا اختالل 

دارد. یک چنین  مغزی داشته باشد خداوند تکلیف را از یک چنین انسانی برمی

گذارد تا معانی نقص و کمال در نظر مردم کامال  هائی را ناقص به نمایش می انسان

لیل عقلی یا نقلی و یا نمونه های عینی و عملی مشهود و معلوم گردد. پس هرگز د

وجود. از این جا کشف  هندسۀنداریم که داللت کند بر نقص فطرت و خلقت انسان و 

از خط حرکت و تربیت  ها گناه، شّر و فسادها و کفر و ها نقصکنیم که تمامی عیب و  می

 شود نه از خلقت و فطرت او.  انسان پیدا می

در ترسیم حرکت و تربیت انسان و همان صراط مستقیمی که در در این جا الزم است 

توانند درست حرکت کنند و بی عیب و نقص به مقصد برسند و از  ها می آن صراط، انسان

 خلقت خود بهترین ثمرات را بچینند بحث خود را ادامه دهیم. 

 

 ترسیم و توصیف صراط مستقیم:

و از  تر کیبارآن، راهی است از موی که  اند گفتهدر ترسیم و توصیف صراط مستقیم 

شمشیر برنده تر. اگر انسان سالک در این راه مستقیم حرکت کند بدون تمایل به چپ و 

تمایلی به چپ و راست در او پیدا شود  نیتر کوچکرسد و اگر  راست، به مقصد می

ه است که آمد صَلّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلهِسقوطش حتمی است. در داستان معراج حضرت رسول 

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 

ست را برای حضرت رسول توصیف کرده، فرمود اگر به طرف راست این منادیان چپ و را



  

شدید و اگر منادی طرف چپ را اجابت  شدی خود و امتت نصرانی می متمایل می

شدید و اکنون که به خط مستقیم حرکت کردی خیلی زود به  کردی یهودی می می

نور، به کار  آیۀنور،  ۀررا در سو« َلََشقيٍِّة َو َلغَربيِّهد » ۀمقصد رسیدی. در این رابطه جمل

 . اند برده

پرسیم اکنون که  صراط مستقیم در این جا خط حرکت و تربیت انسان است. از خود می

نقص و قصوری در ساخت ما وجود  نیتر کوچکما در خلقت مجهز و مکمل هستیم و 

ندارد بر اساس این فطرت و خلقتِ مجهز چگونه حرکت کنیم؟ به کجا برویم و چطور 

؟ دراین کیفیتِ میا شدهوجود ما به ثمر برسد و ما چنان بشویم که خلق  ۀکه شجر برویم

رفتن و شدن، خداوند برنامه های دینی ما را طرح و تنظیم کرده است. کتابچه های 

 ها کتابدینی و آسمانی خود را به نام قرآن و آیات و روایات در اختیار ما گذاشته تا این 

معصومین و  ۀآیات قرآن و توضیحات ائم ۀا باشد. مجموعفکری و روحی م ۀمنبع تغذی

 ۀباشد و خالص تشریحی از خلقت ما می ها مجموعه، تمام این ها آناز  ۀدعاهای وارد

هریک از این جمالت و آیات همین است که تو چنین خلق شده ای و چنین بایستی 

علیهم دیث آل محمّد باشد. هر یک از آیات قرآن و دعاها و احا بروی و مقصد تو کجا می

زبان  ۀقابل درک و قابل کشف دارد. مثال اوّلین جمل ۀدر وجود ما یک ریشه و نمون السالم

َل ادهَل » ۀاعتراف به وجود خدا و وحدانیّت اوست؛ کلم )ص(قرآن و یا دعوت حضرت رسول 

خود مقابله و شهادت به این وحدانیّت. انسان وقتی یک بار این کلمه را با فطرت « ادََل هللا

کند و بار دیگر ضد این کلمه را؛ بگوید: خدا هست، خدا نیست، در این دو حال انسان یا 

بینیم  شود. اگر خوب انصاف بدهیم می شود و یا امیدوار به خدا نمی امیدوار به خدا می

کنیم  خدا و امیدواری به خدا با فطرت ما ارتباط مستقیم دارد که بدون تأمل تصدیق می

خدا نیست »دیگر که  جملۀآن ؛ و کنیم وئیم خدا هست و به امید خدا حرکت میگ و می

در خلقت ما ریشه ندارد و نامناسب است. تمامی مسائل دینی  «و امیدی به او وجود ندارد

اوّل: خدا هست، خدا  کلمۀهمان دو  آیۀبه همین کیفیّت است. مثال ایمان و کفر بر پ



  

     

کند، امیدوار  پذیرد و قبول می طرت ما خدا را میباشد. به محض این که ف نیست، می

گردد. این حرکت تکاملی درست مانند  شود و عامل حرکت تکاملی در او تحریک می می

باشد. همانطور که در حرکت به بیابان و صحرا برای  و صحراها می ها ابانیبحرکت به 

م وسیله امنی الزم امنی الزم دارد، در این حرکت تکاملی ه ۀرسیدن به مقصد یک وسیل

امنیّت قرار  ۀامن در ایمان مطرح شده است. ایمان یعنی خدا را وسیل ۀدارد که این وسیل

دادن و از قدرت او برای حرکت استفاده نمودن. ایمان به خدا درحرکت تکاملی امنیّت به 

ت به امنیّ ها ابانیبو عبور از  ها حرکتآورد، همانطور که اسلحه و تجهیزات در  وجود می

آورد. پس تمامی آیات و دعاها فهرستی است از حقایقی که در وجود ما خلق  وجود می

 شده است. 

که خداوند بذر علم و حکمت در  اند کردهاین طور تعبیر  ها تیروادر بعضی از احادیث و 

را آبیاری  ها نهالوجود انسان کاشته و پیغمبران همچون دهقان هستند که آن بذر و 

دهند تا روزی که به ثمر برسند. بذر علم و حکمت، همین مسائل  ورش مینموده و پر

یابیم؛ ایمان به خدا بیاورید، خدا و  را در وجود خود می ها آنعلمی و فطری است که 

مردم را دوست داشته باشید، به مردم خدمت کنید، به کسی خیانت نکنید، از خود 

را با  ها آنتوانیم تناسب  این کلمات که می انصاف بدهید، به خدا پناهنده شوید، ... تمام

باشد که  می ها آناین کلمات و بذر  ۀوجود خود دریابیم، ظهور این تناسب مربوط به ریش

در وجود ما خلق شده است. در این رابطه برای انسان یک مکتب مقّرر شده و یک 

زهایی را حرکت، که از مکتب تغذیه شود و به طرف مقصد حرکت کند. مکتب همان چی

آن را در وجود ما خلق کرده  ۀآورد که خداوند ریش دهد و روی کاغذ می به ما تذکّر می

چه که در کتاب وجود انسان به  است. در واقع مکتب، تشریح و توضیحی است از آن

َالُصوَرُة »فرماید:  می علیه السالمدست قدرت خدا خلق شده است که در این رابطه موال علی 



  

هد  اَلدنسانيِّهد  این صورت «. 1يه اَکََبُ ُحَجهد هللاد عيَل َخلقدهد َو يه الکدتاُب الَِت کَتََبُه بدَيدد

کتابی است که خدا آن را نوشته است.  نیتر کاملحجّت خدا و  نیتر بزرگانسانی 

تماما توضیح و تشریح همین  ها آنی آسمانی و پیغمبران و تبلیغات و تعلیمات ها کتاب

ت که در وجود ما کاشته شده، که فقط از مسیر آگاهی ما تربیت اس ها نهالبذر و 

 رسد نه در حال غفلت ما.  شود و به ثمر می می

پرورش نهال علم و حکمت در وجود انسان غیر از پرورش بذر و نهال در زمین زراعتی 

 رساند، بدون این که پروراند و به ثمر می باشد. خداوند بذر و نهال طبیعت را خود می می

طبیعت از آن آگاهی داشته باشد. در حال غفلت و بی اطالعی زمین و یا در حال غفلت و 

رسد. اما بذر و نهال علم و  روید و به ثمر می زمین می ۀبی اطالعی ما بذر و نهال کر

وجود انسان کاشته شده است در حال غفلت و بی اطالعی ما رشد  ۀحکمت که در زمین

ها را اینطور مقّدر فرموده است که بذر نهال وجود  گی ما انسانکند. خداوند زند و نمو نمی

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 

 باشد نه در حال غفلت و یا جهل ما.  ما قابل پرورش میوجود ما در شعاع فکر ما و درک 

پس از آن که دانستیم در وجود ما نهالی به نام حیاء و عفت کاشته شده است و دانستیم 

کنیم که نهال  که اگر این نهال به ثمر برسد برکات بسیاری دارد، مأموریت پیدا می

قرار دهیم و از او بخواهیم وجودی خود را در معرض ریزش باران رحمت خداوند متعال 

را بپروراند تا به ثمر  ها نهالکه باران رحمت خود را بر وجود ما ریزش دهد و این بذر و 

برسند. دعاها درست برای توجیه و تشریح همین دو حقیقت، یعنی دانستن و خواستن و 

 آن، شدن و به ثمر رسیدن مطرح شده است.  ۀبه دنبال
                                                           

1
الصورة الانسانية يه أ كَب جحة هللا عىل خلقه : ستسوره بقره نقل شده ا 4در تفسیر آیه تفسیر صافی  

 ويه الكتاب اذلي كتبه هللا بيده

 910، شماره رقم 919ص ،جامع االسرار  



  

     

اولیاء خدا و یا شخص خداوند متعال درهای مکتب را به روی  در اوّلین قدم پیغمبران و

شود  نازل می )ص(کنند. بخوان و بدان. اوّلین سوره ای که بر حضرت رسول اکرم  ما باز می

این خواندن و دانستن،  ۀای است که درآن دستور خواندن و دانستن است و به دنبال سوره

آب حیات است؛ از خدا بخواه تا  ۀلم چشم. تو دانستی که ع0حرکت در حال دعا و نیایش

امنیت در حرکت است؛ از  ۀاین چشمه را جاری کند؛ و تو دانستی که ایمان یگانه وسیل

دانی که خداوند برای تو  خدا بخواه که به تو ایمان و امنیّت بدهد؛ و همین طور تو می

 ها نعمتو  ها ذتلنهایت لذّت و نعمت آفریده است. از خدا بخواه که تو را به آن  بی

برساند. بدان و بخواه و به دنبال دانستن و خواستن، حرکت کن. آیات قرآن و دعاهای 

دهد؛ دانستن و حرکت کردن برای یافتن، و  ها را در همین سه بعد قرار می وارده انسان

رسد.  خواستن از خدا برای شدن و به ثمر رسیدن. دین منهای این سه کلمه به صفر می

در آن دانستن نیست صفر است و چون دانستن ندارد خواستن و حرکت کردن دینی که 

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 

کن خواستن و حرکت کردن ندارد، جامعه بدهد و نیز دینی که مکتب و دانستن دارد ولی

کنند؛  دانند نمی چه می دانند ولیکن عمل به آن مانند علماء و دانشمندانی که دین را می

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 

داشته است؛ و باز اگر دانستن و حرکت کردن باشد ولیکن خواستن و ارتباط یافتن به ن

ی بسیاری به نام ها نعمتدانند خداوند  هائی که می خداوند متعال نباشد. مانند انسان

کنند برای رسیدن به بهشت و یا کسب موفقیّت در دنیا،  بهشت آفریده، فعّالیت هم می

با ایمان و استعانت از خدا نیست. مرتاضان قدیم و جدید چنین توأم  ها تیفعالولیکن آن 

دانند که  دانند معنویّات و غیبیات بسیاری هست. می اند. مرتاضان کسانی هستند که می
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شود از جن و ملک  شود از روح استفاده کرد، جّن و ملک هست و می روح هست و می

کنند، بدن  ت تالش و کوشش میاستفاده کرد. برای استفاده از غیبیات به صورت ریاض

تا اندازه  ها آن ۀکنند و در این بدن ضعیف و الغر روحیه و اراد خود را ضعیف و الغر می

شود ولیکن با خدا و توحید و دعا و نیایش هیچ ارتباطی ندارند و ملزم به  ای تقویت می

ت. در حالی توأم با اطاعت نیس ها آنرعایت اصول تقوی و حرام و حالل نیستند. ریاضت 

باشد. دین انبیاء و اسالم را قبول ندارد و به کیفیّت  کشد کافر به خدا می که ریاضت می

دعا و نیایش با خدای خود مربوط نیست. مرتاضان به این شکل غالبا در تاریخ کاهن و 

بوده و گاهی با پیغمبران به جنگ و مبارزه برخاسته و کافر از  ها آنجادوگر و یا امثال 

دانند  کنند؛ یعنی می هائی هستند که در دو بعد حرکت می ها انسان . ایناند رفته دنیا

برداری  انسان قابل بهره ۀدانند که آن غیبیات به وسیل غیبیات و معنویاتی هست و می

دانند که آن غیبیات و معنویّات از خط اطاعت و نیایش و خواهش به  باشد ولیکن نمی می

برند  ریاضت. به همین مناسبت چندین برابر پیغمبران رنج میرسد نه فقط از خط  ثمرمی

برداری در قیاس با پیامبران صفرند و بلکه  اندازند اما از نظر بهره و خود را به مشقت می

 روند.  کافر و مشرک از دنیا می

رسید. او از طریق  علیه الساّلممعروف است که یک مرتاض مسیحی خدمت امام پنجم 

کرد. امام  را پیدا می ها گمشدهشد و بسیاری از  ی مردم آگاه میها تینریاضت خود از 

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

دهد و او خبر داد که چیست. حضرت فرمودند: چه کردی که به یک چنین مقامی 

سم کار کردم. حضرت فرمودند: رسیدی؟ عرض کرد: ریاضت کشیدم و برخالف هوای نف

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 

خبر دهد و  ها بیغگوئی و غیب جوئی از کف او رفت؛ دیگر نتوانست از  و آن حالت غیب



  

     

چرا حالت قبلی از  !؟را پیدا کند. عرض کرد یا بن رسول اهلل این چه دینی بود ها شدهگم 

حضرت فرمودند تا حاال که کافر بودی خدا اجر ریاضت را در دنیا به تو  !؟من سلب شد

 خرت افتاده است.داد و اکنون که مسلمان شدی به آ می

ها در دو  با اطاعت و خواهش و نیایش نیست. این انسانم این کیفیت ریاضت است که توأ

کنند: دانستن و حرکت کردن. دین مقدّس اسالم مکتب و تمام حرکات و  بعد حرکت می

شود در سه بعد قرار داده است: اوّل، دانستن.  یی را که در اثر آن تکامل پیدا میها تیفعال

شود. بعد  رسد و در انسان فعالیت و حرکت پیدا نمی ن دانستن هیچ کاری به ثمر نمیبدو

ی پر ها مسافرتدوم حرکت و فعالیت؛ خواه با ریاضت توأم باشد مانند روزه گرفتن و یا 

زحمت مانند حج و جهاد، خواه توأم با کمی لذت و استراحت باشد مانند زن گرفتن و 

اما بعد سوم، خواهش و نیایش. مثال ؛ و رای آباد کردنزندگی کردن و تالش و کوشش ب

دهد و آن کاشتن توأم با  گیریم؛ دستور کاشتن به انسان می زراعت کاری را در نظر می

خواستن است. بذر گندم بکار و از خدا بخواه تا آن را به ثمر برساند. هر روز که سر 

افرت کنی چه دعائی را زراعت آمدی چه دعایی را بخوان و یا هر وقت خواستی مس

بایستی بخوانی. اسالم همراه هر نوع فعالیت دعا را مطرح کرده است. دواها را بدان و 

کنیم که تمامی  استخراج کن و شفا را از خدا بخواه؛ و از این قبیل. مشاهده می

شود. دانستن و  در همین سه بعد مطرح می )ع(در مکتب اسالم و ائمه اطهار  ها تیموفق

آن شدن. دانستم که مقصدی هست، به سوی  ۀکردن و خواستن، و به دنبالحرکت 

 مقصد حرکت کردم و باز از خدا خواستم که مرا به مقصد برساند. 

 

 

  



  

 کشف اسرار دعا

شود که جواب آن سئوال حکمت  در این جا برای وضوح بیشتر سّر دعا سئوالی مطرح می

از آن که مقصد را دانستم و به سوی سازد. سئوال این است که پس  دعا را روشن می

مقصد حرکت کردم قهراً خواهم رسید. پس خواستن در این جا چه برهانی دارد؟ من که 

کنم و به علم و عمل  کنم، کوشش می به سوی مقصد در حرکت هستم، من که کار می

مشغول هستم چه نیازی دارم که از خدا کمک بخواهم که او مرا برساند؟ کسی که به 

رسد. اگر موفقیّت در  داند قهرا می بهشت در حرکت است و راه بهشت را می سوی

خواهش و نیایش و کمک خداست، حرکت و فعالیّت من چه برهانی دارد؟ و اگر 

حرکت و فعالیت من است دعا و خواهش چه نقشی دارد؟ و اگر درصدی  ۀموفقیّت، دنبال

فعالیت بوده معنای این درصدها  مربوط به دعا و خواهش و درصدی هم مربوط به کار و

کار و  ۀنتیج ها آندعا و نیایش است و چقدر از  ۀنتیج ها تیموفقچیست؟ چقدر از 

شود کاری کرد که فقط دانستن و توانستن باشد و دعا و نیایش از  فعالیت من؟ و آیا می

یری تکامل حذف شود؟ و یا این که باید همیشه حرکت و فعالیت انسان و بهره گ ۀبرنام

 نباشد هیچ نیست؟  ها آنتوأم با این سه بعد باشد، که اگر هر کدام از 

را به  ها خواهشاز یک طرف دعاها و  )ع(اطهار  ۀی دین مقدّس اسالم و ائمها یراهنمائ

اجابت دعاها و مستجاب شدن آن  ۀکه تمام موفقیت انسان نتیج اند کردهکیفیتی ترسیم 

که اگر  اند نمودهمل و مجاهدات را به کیفیتی تشویق باشد و از سوی دیگر، علم و ع می

گیرد، هرچند دعا  این مجاهدات به صفر برسد زندگی انسان و موفقیّت او در صفر قرار می

که اگر دعا نباشد موفقیت صفر  اند کردهزیاد باشد. به کیفیتی امر به دعا  شیها خواهشو 



  

     

ِّ لَْوََل ُدعَاُؤكُْ  بدُُكْ رَ  قُْل َما يَْعَبأ  »فرماید:  است، چنان که خدا می بگو اگر شما از خدا « 1ِبد

جای دیگر ؛ و کند خواهشی نداشته باشید خداوند متعال هم به شما اعتنائی نمی

ُ : »دیفرما یم تَْكَبد يَن يَس ْ د ن  اذل 
ِ
َباَدتد  ا َ )اي عن دعايئ(  وَن َعْن عد َيْدُخلُوَن َْجََّن  س َ

رد  روند و  گیرد و به سوی خدای خود نمی را فرا می ها آنتکبّر  یعنی کسانی که«. 2ينَ  َداخد

خواهند در طریق همین تکبر و عدم خواهش با ذلت و خواری گرفتار  از او چیزی نمی

شریفه و آیات و احادیث بسیاری مثل آن داللت دارند  آیۀشوند. این دو  آتش جهنم می

وصول به مقصد است، و از آن  بر این که دعا صد در صد عامل موفقیّت و یگانه عامل

ها  طرف، ایمان و عمل صالح به همین کیفیت مطرح شده است. خداوند همه جا به انسان

الدحات»دهد. کلمات  دستور ایمان و عمل صالح می همه جا توأم با « أ َمنُوا َو ََعدلُوا الصِّ

لَيهد يَصَعُد »فرماید:  یکدیگر ذکر شده است و از همه بهتر، این جمله است که خداوند می اد

الدُح يَرفَُعه ُب َو الَعمُل الصِّ ُم الَطيِّد الََکد
یعنی علم و دانش و کلمات حکیمانه شما را به «. 3

برد. در این  دهد و فقط عمل صالح شما را به سوی خداوند باال می سوی خدا جهت می

باز در و ؛ ترقی و تکامل است آیۀکند که پ آیه عمل صالح را همچون نردبانی معرّفی می

یعنی ایمان تماما « 4َاَلمياُن َُكُه ََعَل»فرمایند:  می )ع(اطهار  ائمۀاخبار و احادیث وارده، 

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

هد »که:  ئَل هللَا التَوفيَق َو لَم ََيتَهدد فَقَد ادس تَهَزَء بدنَفسد َمن س َ
یعنی کسی که از خدا  «.5

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

                                                           
1
ِّ لَْوََل ُدعَاُؤُكْ فَقَ  قُْل َما يَْعَبأ  بدُُكْ رَ   : 99فرقان،   بُُْتْ فََسْوَف يَُكوُن لدَزاًماِبد به بندگان مومن بگو اگر از خدا : ْد َكذ 

کند. دین خدا را تکذیب نمودند بزودی   خدا هم به شما اعتنائی نمی خواهش و تمنائی نداشته باشید

 شوند.  مالزم عذاب می
2
د  َوقَاَل رَ  : 11مومن،   ن  اذل 

ِ
ْب لَُُكْ ا َتجد ذُُكُ اْدُعوِند َأس ْ ُ ب تَْكَبد رد  يَن يَس ْ َ َداخد َيْدُخلُوَن َْجََّن  َباَدتد س َ  ينَ  وَن َعْن عد

3
الدُح يَرْ  َمن ََكَن يُرد  :01فاطر،   ُِّب َوالَْعَمُل الص  يد ُم الط  لَْيهد يَْصَعُد اْلََکد

ِ
يًعا ا ُة ََجد ز  هد الْعد لـ  َة فَلد ز   ... فَُعهُ  يُد الْعد

4
 91، ص: 4 الکافی، ج  
5
 901، ص: 90 نوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، جبحار األ  



  

ُبلَنَا»فرماید:  شریفه است که می آیۀهمه بهتر  يَن هُْم س ُ ينَا لَنَهْدد يَن َجاَهُدوا فد د ما فقط «. 1َواذل 

مشاهده ؛ و ول باشندکنیم که در راه ما به جهاد و حرکت مشغ کسانی را هدایت می

این همه آیات و احادیث برنامه های عملی برای ما ترسیم  ۀکنیم که در حاشی می

 مثل: نماز، روزه، حج، جهاد، و مجاهدات مالی و عملی.  اند کرده

، َملُعوٌن ُُکُ ماٍل َل يزّک. فَقالُوا اي »فرمود:  )ص(پیغمبر اکرم  َملُعوٌن ُُکُ بََدٍن َل يَُزّکِّ

ًلم: ُشوٌک يَشوُک ِف َرسُوَل  ؟ فَقال عليه السِّ ا َزکوُه املالد فََعَرفناها فاَم َزکوة الَبَدند هللاد امِّ

یعنی هر بدنی که زکات خود را ندهد ملعون است و هر مالی که «. 2بََدندَک ِف َسبيلد هللاد 

زکاتش داده نشود ملعون است. عرض کردند یا رسول اهلل زکات مال را دانستیم، زکات 

ن چیست؟ فرمودند: زکات بدن این است که تن خود را در راه اطاعت حق به رنج و بد

مشقت بیاندازی و در راه اطاعت خدا خاری به تن تو فرو رود و یا خارشی و مرضی تو را 

 زکات بدن است.  ها مشقتفرا گیرد. همین رنج و 

نامه های عملی کنیم که دین اسالم همه جا در ارتباط با خلق و خالق بر مشاهده می

را به ما نداده است؛ اعمال واجب و  ها برنامهترک آن  ۀبرای ما ترسیم کرده و اجاز

، و در ارتباط با خلق خدا به صورت خدمات ها عبادتمستحب در ارتباط با خدا به صورت 

 اجتماعی. 

کنیم که گوئی صد در صد موفقیت انسان در گرو عمل و  پس در این جا مشاهده می

باشد. اگر این ما هستیم که بایستی حرکت کنیم چه نیازی به دعاها و  یجهاد م

داریم و اگر سرتا پای ما نیاز و خواهش است، فقط بخواهیم و بگیریم؛ بهشت  ها خواهش

برویم. اگر بهشت  ها نعمترا به سوی ما بیاورند نه این که ما به سوی بهشت و  ها نعمتو 
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ندارد و اگر بهشت به خواستن و تقاضا کردن به حرکت و رفتن است خواستن معنی 

است، در خانه خود بنشین تا بهشت را به سوی تو بیاورند. در زندگی دنیا مشاهده 

برای  ها آنکنیم که هر چه را از دیگران بخواهیم این خواستن به معنای این است که  می

خواهیم  ز کسی نمیچه را ا حرکت کنیم، و آن ها آنما بیاورند و الزم نیست ما به سوی 

را به دست بیاوریم و از کمک دیگران بی نیاز باشیم.  ها آنبه معنای این است که خود، 

ها خواستن، عمل و حرکت الزم ندارد، و عمل کردن و خود  پس در ارتباط با انسان

حرکت کردن، خواستن الزم ندارد. جهاد و خواهش در ارتباط انسان با انسان دو مسئلۀ 

باشد ولیکن در ارتباط با خداوند متعال به عکس است. عمل و  دیگر میجدا از یک

خواهش، حرکت کردن و خواستن، رفتن و گرفتن، و یا رفتن و بردن، هر دو توأم با 

آورد و  یکدیگر است؛ به کیفیتی که اگر ما رفتیم و خواستیم خداوند برای ما می

رساند. رمز موفقیت ما را این  رد و نمیآو رساند و اگر نرفتیم و نخواستیم، خداوند نمی می

که قدمی ما برداریم و قدمی خداوند متعال. در حالت معراجی حضرت رسول  اند دانسته

دیدم که مشغول  نقل شده است که ایشان فرمودند: شب معراج فرشتگان را می )ص(اکرم 

اده و در حال ساختن چنان وضعی دارند که گوئی به ار ها آنساختن بهشت هستند و 

اختیار خود نیستند. در حال ساختنِ برگی و درختی ساعتی یا چند ساعتی توقف 

کنند و باز در حال توقف، شروع به ساختن. یک چنین ساختن و کار کردن که بعد از  می

رنج و  ۀآن استراحت نیست، و یک چنان توقف پیدا کردن و استراحت کردنی که به دنبال

تعجب من شده بود. از برادرم جبرائیل  آیۀاین کیفیت م زحمت نبوده است؛ سازندگی به

کنند در حالیکه نباید  پرسیدم این چه جور ساختن و آفریدن است؟ استراحت می

سازند در حالی که استراحت نکرده اند. جبرئیل عرض کرد: یا  استراحت کنند و باز می

قت بندگان مؤمن رسول اهلل این فرشتگان تابع عمل بندگان مؤمن خدا هستند. هر و

سازند و هر  بهشت می ها آنکنند فرشتگان بالفاصله برای  اشتغال به عمل صالح پیدا می



  

شوند این فرشتگان هم از کار و سازندگی باز  وقت بندگان مؤمن بی کار و غافل می

  0مانند. می

یک چنین حالتی که فرشتگان سازنده بهشت دارند در واقع توضیحی از همین دعا و 

 ۀخدا هستند نه به اراد ۀصالح است زیرا مسّلما فرشتگان اسباب و ابزاری به ارادعمل 

ها عمل صالحی انجام  ها، و معنای این حدیث معراجی این است که هر وقت انسان انسان

شود و فرشتگان  اجابت می ها آنکنند بالفاصله خواهش  دهند و از خدا خواهشی می می

پس ما برای پیدا کردن حد وسط و اعتدال بین این دو شوند.  سازنده، مشغول بکار می

دانند و جای دیگر صد در صد  رشته از احادیث که یکجا صد در صد عمل ما را مؤثر می

دعا را، بایستی تالش کنیم تا بدانیم که چگونه برای پیدایش یک فایده و یک نتیجه، دو 

در سازندگی. اعمال ما را عامل صد در صدی الزم است؛ نه به کیفیت اشتراک دو عامل 

باشد و باز دعاها و  که سعادت ما صد در صد در گرو آن می اند دادهبه کیفیتی دستور 

آن  ۀکه صد در صد موفقیّت ما نتیج اند کردهرا طوری ترسیم  ها شیاینخواهش و 

باشد، به کیفیتی که هریک از این دو نباشند هیچ نیست. جمع  می ها شیاینو  ها خواهش

این دو نوع دستور در این که بایستی انسان صد در صد مؤمن و عامل باشد و در بین 

 عین حال صد در صد در حال دعا و نیایش، قابل توجّه است. 
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 ها یعمتآمادگی برای پذیرش 

 در این جا ایراد چند بحث الزم است. 

رش ها به چه کیفیت و به چه صورت آمادگی برای پذی بحث اوّل این که ما انسان

ها به همین دلیل که به  کنیم؟ آیا ما انسان ی خداوند متعال پیدا میها نعمتو  ها بخشش

ی خداوند متعال ها نعمتصد در صد آمادگی برای پذیرش  میا شدهصورت انسان خلق 

داریم؟ در واقع آیا قابلیت ما به دلیل انسان بودن و مخلوق بودن ما به نام انسان است تا 

يات بدقَدرد القابدلياتد : »اند گفتها برای ما کامل باشد؛ چنان که این که جاعلیت خد « َالَعط 

 ی الهی به میزان قابلیت انسان است؟. ها بخششیعنی 

را انجام  ها آن اند دادهبحث دوّم این که آیا این اعمال و کارها و اخالقی که به ما دستور 

، آیا همین اعمال صد در صد دهیم و به تمرین آن اعمال و اخالق اشتغال پیدا کنیم

ی ها نعمتیک زندگی به نام بهشت است و یا این اعمال فقط برای پذیرش  ۀسازند

آورد نه این که اعمال صد در صد  خداوند متعال است، که در ما آمادگی به وجود می

 ی خداوند متعال باشد؟ ها نعمت ۀسازند

ی خداوند ها نعمترای پذیرش و امّا بحث سوّم این که پیدایش استعداد و آمادگی ب

متعال چگونه بر تمرین و تکرار یک چنین اعمالی به نام عبادت و یا خدمات اجتماعی 

رود و قابلیت پیدا  توقف دارد؟ که اگر چنین اعمالی را تمرین نکنیم استعداد ما باال نمی

کنیم و در صورت عدم قابلیت ما دست جاعلیت الهی هم خود به خود تعطیل و  نمی

 گردد؟  متوقف می

شود که دعا و نیایش در همان  باال کامال برای ما روشن می ۀی سه گانها بحثبا تکمیل 

دستورداده اند و ازآن طرف  علیهم الساّلماطهار  ائمۀحدودی الزم است که خداوند متعال و 

 . اند داشتهکوشش و خواهش هم در همان حدودی که برای ما مقرر 



  

گوئیم که تکامل انسان در دو مرحله قابل ظهور و تصّور است که  در اطراف بحث اوّل می

اگر در یکی از این دو مرحله نقص و قصوری به وجود آید و یا توقف پیدا شود انسان در 

ی الهی را قبول کند و استعداد ها نعمتگیرد که بتواند  یک چنان لیاقتی قرار نمی

این که انسان در خلقت کامل و مجهز  پذیرش فیوضات الهی را داشته باشد. مرحله اوّل

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. 

دهد که  دهد و گزارش می کنیم آیات قرآن از تکمیل خلقت ما خبر می مشاهده می

باشند و خدا هر کسی را در خلقت  ها در آفرینش منهای هر نوع نقص و قصوری می انانس

« 1لَقَد َخلَقنَا ادَلنساَن ِف َاحَسند تَق ومي»فرماید:  کامل و مجهّز آفریده است؛ چنان که می

، آنچنان کامل و مجهز که در علم خدا نقطه میا دهیآفرانسان را به بهترین قوام و هندسه 

؛ از این آفرینش قابل تصور نیست تر کاملا نقصی در آفرینش او وجود ندارد و ضعفی و ی

ادن  هللَا َخلََق ادَلنساَن : »اند گفتهدر این رابطه شاید درست باشد حدیث مشهوری که و 

ث یعنی خدا انسان را مطابق صورت خود خلق کرده است. بر این حدی« 2عيَل ُصوَرتدهد 

که مگر خدا صورت دارد تا انسان را مطابق صورت خود  اند فتهگرایراد  د(گر حدیث باش)ا

شاید این  اند گفتهبیآفریند؟ پس چون خدا صورت ندارد حدیث هم درست نیست! و 

گویند، یعنی قائل به جسمانیت  را )مجسمه( می ها آنحدیث را عده ای ساخته باشند که 

شاید صد در صد هم مطابق و قد و قیافه برای خدا هستند؛ ولیکن با یک توجیهی که 

توانیم بگوئیم  واقع باشد و یک انسان حکیم و یا معصومی چنین حدیثی را گفته باشد می

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، 

تواند با صفات الهی و اعمال  ن را طوری ساخته و مهندسی کرده است که میولیکن انسا
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داند و چنان بتواند که  و اخالق خدا هماهنگی داشته باشد؛ یعنی چنان بداند که خدا می

: اند فرمودهکه  تواند؛ متصف به صفات الهی و متخلق به اخالق خدا شود؛ چنان خدا می

خًلقد هللاد » ی خود را به اخالق و صفات الهی مجهز کنید. البته انسان یعن« 1ََتَلُقوا ِبد

و بهتر  تر کاملمحصول کمیت و کیفیت و محصول هندسه و ترکیب است. هرچه 

وجود  هندسۀی دارد و هر چه در ساخت تر یعالو  تر کاملمهندسی شده باشد نمایش 

بر پایه اسباب و  ی خواهد داشت زیرا کار و فعالیت انسانتر ناقصناقص باشد قهرا نمایش 

هندسه ای است که برابر آن ساخته شده باشد. پس خداوند طوری انسان را مهندسی 

تواند خدا گونه حرکت کند و خدا گونه بداند و خدا گونه کار کند.  کرده است که می

منظور از این که انسان بر طبق صورت خدا خلق شده این نیست که خدا صورتی داشته 

تواند  نان صورتی پیدا کرده و طوری منهدسی شده است که میباشد بلکه انسان چ

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 

 خدا باشد.  ۀتواند خلیف دهد. آنچنان کامل و مکمل که می خبر می

تواند  در هر صورت انسان در خلقت خود کامل و مجهز است. چنان ساخته شده که می

 در حرکت، نمایش، و صفات و اخالق مانند خدای خود باشد. 

خلقت، تربیت نشود و رشد  یۀاتربیت انسان است که اگر بر پ ۀدوم، مرحل ۀو اما مرحل

ماند. خداوند انسان را عالِم نیآفریده  می پیدا نکند مانند یک گنج مدفون و بال استفاده

تواند عالم شود، و همین طور قادر و مرید و  بلکه او را مجهز به وسایلی کرده است که می

مختار نیآفریده است به کیفیتی که هنگام تولد قادر مطلق باشد، بلکه او را به کیفیتی 

تواند عالم و قادر مطلق  می آفریده که اگر خود را به کار بزند و به تربیت کامل برسد

تواند حرکت کند و بعد از حرکت، خود را به مقصد  باشد. انسان یک ماشینی است که می
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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 

چه خدا برای او خلق  ی الهی را بپذیرد و از آنها نعمتتواند  براساس کمال خود می شد؛

در تبلیغات و تعلیمات خود به حرکت  (علیهم السالم)برداری کند. ائمه اطهار  کرده است بهره

فرمایند اگر انسان مراحل تربیتی خود را به  دوم خیلی نظر دارند و می ۀانسان در مرحل

نِّا َمن لَم يُوَِل : »اند فرمودهکند.  ی خدا و اولیای خدا اهلیت پیدا نمیثمر نرساند برا لَيَس مد

تَي َمر 
 (علیهم السالم)دوم تولد پیدا نکند ملحق به ما آل محمّد  ۀیعنی اگر انسان در مرتب« 1

به ما نیست. منظور از تولد دوم ساخت تربیتی انسان است که خداوند  ۀشود و وابست نمی

شود که خود را  یعنی کسی رستگار می« 2قَْد َأفْلََح َمن َزك ٰىهَا»فرماید:  شمس می ۀدر سور

تزکیه و بپروراند. با این حساب فقط تعلیم و تربیت است که خلقت انسان را به ثمر 

 دهد. رساند و او را به صورت یک انسان کامل و الیق جلوه می می

یی ها برنامهشود بدانیم چه  نسان الزم میدر این جا برای پیدایش تربیت و تزکیه نفس ا

دوم  ۀکند و در مرحل انسان تولد دوم را پیدا می ها برنامهالزم است که بعد از اجرای آن 

گیرد. در این رابطه خواهیم دانست که تمامی دعاها و مجاهدات و اعمالی را که  قرار می

بایستی  ها تیتربامی این تعلیم و ها بایستی اجراء شود و تم این ۀ، هماند دادهبه ما دستور 

بر انسان بگذرد تا انسان پس از طی مراحل تربیت شدن در یک استعداد و لیاقتی قرار 

 ی خدا در دنیا و آخرت استفاده کند.ها نعمتگیرد که بتواند از 

 اند دادهگوئیم اعمال و اخالق و دعاهایی که به ما دستور  و اما در اطراف بحث دوم می

یی به نام بهشت نیست که خداوند آن را وعده داده باشد ولیکن در ما ها عمتن ۀسازند
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آورد که بر اساس همان استعداد و لیاقت  لیاقت و استعداد ذاتی و روانی به وجود می     

برداری کنیم. همانطور که در  ی بزرگ خدا در دنیا و آخرت بهرهها نعمتتوانیم از  می

نهایت ثروتمند و  فرزندان و کودکان یک پدر بی ها مانند گذشته روشن شد، ما انسان

قدرتمند هستیم که تمام همّت پدر این است که آن ثروت و قدرت نامتناهی را در 

کند برای پذیرش آن  داند تنها سرمایه ای که ما را آماده می اختیار ما قرار دهد، و می

ما از مسیر علم و  باشد. ثروت و قدرت، علم و دانش و رشد استعداد های وجودی ما می

دانش بایستی آگاهی به ارقام ثروت و نعمت خدا پیدا کنیم و بدانیم که در انبار وجود 

شده و خداوند چه چیزهایی برای ما ه یی برای ما ذخیرها نعمتخدا و یا در آفرینش، چه 

برداری از  خلق کرده است. پس از دانستن، پیدایش استعداد و توانایی برای تصرف و بهره

و یا تفکّر در منابع  ها کتاب ۀچه برای ما خلق شده الزم است. شاید ما با مطالع آن

ی خدا را بشناسیم و بشماریم ولیکن پیدایش قدرت و ها نعمتطبیعت بنوانیم یکایک 

ها برای خود و  استعداد برای اینطور فکر کردن و شناختن و شمردن به دست ما انسان

چه از نوع خلقت  و استعداد از نوع خلقت است و آندیگران قابل وقوع نیست. قدرت 

های دیگر. برای مثال اگر  خود انسان و یا انسان ۀشود نه به اراد خدا واقع می ۀاست با اراد

ما یک کودک کودکستانی را سر کالس دانشگاه ببریم و در ارتباط با یک استاد دانشمند 

ست که از دانش آن استاد استفاده قرار دهیم برای این کودک چنان امکاناتی فراهم نی

کند، و یا برای استاد ممکن نیست که دانش خود را به آن کودک تعلیم دهد. تنها چیزی 

شود ضعف استعداد کودک است. کودک اآلن از هر  برداری می که در این جا مانع بهره

اند بارهای تو نمی ها نمونهنوع نیرویی نمونه ای مانند بذر در وجود خود دارد که با این 

سنگین علم را قبول کند و تحمل نماید. بایستی سازمان مغز و اعصاب و روح و روان او 

برداری کند.  ها قدرت پیدا کند و قوی شود تا بتواند از علوم دانشگاهی بهره بیشتر از این

رود. به همین دلیل در  به همین مناسبت علم و دانش به صورت کالسیک باال و پایین می

تا پیش از تعلّم، ابتدا رقم استعداد  اند آوردهری علم و تعلیمات، مراتبی را به وجود فراگی



  

شاگرد باال رود و زیادتر شود و بعد علوم مربوط به همان درجه از استعداد به شاگرد 

 ها یسخنرانو یا تذکرات و  ها کتابتوانند علم و دانش را در  ها می تعلیم داده شود. انسان

توانند در شاگردان خود قدرت و استعداد فراگیری  ود عرضه کنند ولی نمیبه شاگردان خ

شود. به همین  خداوند متعال پیدا می ۀبیآفرینند. پیدایش این قدرت و استعداد به اراد

ها مانند بنائی نیستید که  دهد که شما انسان مناسبت در بعضی آیات خداوند خبر می

ک بنائی هستید که دائم در اختیار مهندس و در ساخته شده و رها گردیده باشد بلکه ی

لد »فرمایند:  دست ساختمان است. در این رابطه می ْْلَو 
 
لَْخلْقد أ

 
أ ينَا بد ْن  َأفََعيد بَْل ُُهْ ِفد لَبٍْس مِّد

يدٍ  کنید که ما در آفریش ابتدایی جهان و انسان خسته  یعنی گمان می« 1َخلٍْق َجدد

؟ نه، شما دائم در دست ساختمان میا کردهال خود رها و عالم را آفریده و به ح میا شده

شوید. هر روز لباسی نو در آفرینش به قامت  بوده و به کیفیت بهتر و تازه تر ساخته می

شود. به طوری که علم  شود و لباس کهنه ای از آفرینش شما کنده می شما پوشیده می

، تمام موجودیّت ژنی و در هر هشت سال یک مرتبه اند کردهطب و دانشمندان تحقیق 

گوشت و خونی  ها آنرود و جای  عصبی و خونی و گوشتی و استخوانی انسان از بین می

شود، مانند رشد موهای بدن و  پیدا می تر یقودیگر و اعصاب و استخوان هائی بهتر و 

، که این موی و ناخن موجود در سر و بدن ما چند هفته ای بیشتر دوام ندارد، از ها ناخن

روید. تمامی موجودیّت بدن به همین  مو و ناخنی دیگر می ها آنرود و به جای  ین میب

و  تر یعالشکل است که بعد از دقت کامل خواهیم دید موجودیت دوم ما خیلی بهتر و 

فرماید  شریفه است که خداوند می آیۀباشد. این همان معنای  از موجودیت اول می تر یقو

شود. البته لباس تازه در صورتی پیدا  امت شما پوشیده میهر روز لباس تازه ای به ق

شود که لباس کهنه از بین برود. یک چنین آفرینشی را ظهور استعداد و ظهور انسان  می

ها در آفرینش دوّم و یا لباس دوّم از استعداد بیشتری  نامند که انسان از قوّه به فعل می

 کنند. ک ی را درتر یالعبرخوردار هستند و توانایی دارند که مطالب 
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شود که مجاهدت و کوشش درست پا به پای دعاها و  در همین جا بحث سوّم مطرح می

از یک طرف مبادی علم است و  ها عبادتبایستی اجرا شود. دعاها و  ها شیاینو  ها عبادت

آورد که چه چیزها برای او خلق شده و در انبار خدا ذخیره  در انسان آگاهی به وجود می

دهد که  انسان اعمالی را در ارتباط با خدا انجام می ها یآگاهه است، و به دنبال این شد

برد، تا براساس همین  رقم استعداد و توانایی انسان را باال می ها کوششاین اعمال و 

چه خدا به او داده و یا او از خدا خواسته است استفاده کند. مثال ما  بتواند از آن ها ییتوانا

گوئیم: پروردگارا من  ی عجیبی از خدا داریم میها خواهشسحر در ماه رمضان در دعای 

خواهم که تو داری، و یک چنان حکمتی را که تو داری، و یک چنان  چنان قدرتی را می

یی ها خواهشقوی که تو داری. شاید ما در آن ساعتی که یک چنین  ۀمشیتی نافذ و اراد

شود قدرت حرکت کردن از این جا  بان ما جاری میاز خدا داریم و یک چنان کلماتی بر ز

به آنجا و یا چند کیلو بار برداشتن را هم نداشته باشیم و یا سازمان قلب و اعصاب ما آن 

موجودات عاجز باشیم؛ پس در این جا اگر  نیتر فیضعچنان ضعیف باشد که از مبارزه با 

ساختمان قلب و اعصاب ما  الزم باشد که دعاهای ما مستجاب شود اواّل الزم است که

عوض شود؛ یک چنان اعصابی قوی و نیرومند که تحّمل حمل بارهای سنگین و 

و خدمات ما به  ها تینی سنگین را داشته باشد. نمازها و دعاهای ما و یا ها تیمسئول

برد.  جهاد است که نیرو و استعداد وجودی ما را باال می ۀها برنام بندگان خدا، تمامی این

يًًل »فرماید:  ند در تعریف نماز شب میخداو َ َأَشدذ َوْطـ ًا َوَأْقَوُم قد ل ْيلد ِهد
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ی در شب، بیشتر موجبات ها حرکتی شبانه و یا ها عبادتیعنی شب زنده داری، 

کند و در نتیجه از قدرت بیان بهتری برخوردار  استحکام و استعداد شما را فراهم می

عنی اگر شما نماز شب بخوانی صاحب اعصابی قوی و نیرومند خواهی شد که شوید. ی می

رود. بنابراین تمامی احکام قرآن  قدرت بیان و گفتار شما باال می روهاینبراساس همان 

و چه  ها شیاینی واجب و مستحب باشد و چه به صورت دعاها و ها عبادتچه به صورت 
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معصیت، و چه به صورت خدمات اجتماعی؛ به صورت کفّ نفس در خودداری از گناه و 

رقم استعداد و توانایی وجودی ما  ها تیفعالاین  ۀکسب مال حالل و ترک مال حرام، هم

ی دعائی رقم علم و دانش ما را باال ها عبارتبرد، و از آن طرف مضامین و معانی  را باال می

ایی و توانایی را به حد اکمل برد. در واقع اسالم برنامه های توانایی و دانایی و یا دان می

علمی و عملی مانند دو بال برای پرواز،  ۀها تنظیم کرده است که این دو برنام برای انسان

کند تا براساس دانش خود  موجبات تکامل و عروج روحی و فکری انسان را فراهم می

یش توانایی را از خدا بخواهد، و بر اساس جهاد و عمل و پیدا ها نعمت نیتر یعالبهترین و 

چه خواسته است استفاده کند. به هر میزان که در علم و عمل ناقص باشیم  بتواند از آن

ی خدا ها نعمتدر دین خود ناقص هستیم و به هر میزان که در دین خود ناقص باشیم از 

ی خدا و حرکت به ها نعمتمحروم هستیم زیرا برنامه های اسالمی و قرآنی به جز آدرس 

 چیزی نیست. ها عمتنسوی جلب آن 

که دین برای حاکمیت به وجود آمده است، که خدا یا پیغمبران  اند کردهخیال  ها یبعض

ها را در مقام بندگی و بردگی قرار دهد. کسانی که این طور  را در مقام حاکمیت، و انسان

ر بلکه دین، یک حرکت، و تربیت ب اند رفتهدر شناخت دین خیلی به اشتباه  اند کردهفکر 

ی بزرگ خدا در دنیا و آخرت است؛ اگر از ها نعمتاساس همان حرکت، و رسیدن به 

 حرکت باز بمانیم به مقصد نخواهیم رسید. 

پرسیم در  و امّا در اطراف بحث سوم یعنی پیدایش علم و استعداد و توانایی و اراده، می

و قدرت تفکر، از نوع  به نام استعداد و نیروی روح ها ییتواناو  ها ییداناصورتی که این 

خدا در انسان به وجود آید،  ۀبه اراد ها هیروحخلقت و آفرینش است که بایستی این 

شود هرچند که در  و قدرت خداست خواهی نخواهی آفریده می ۀچه مربوط به اراد آن

خواهش و  ۀچه در وجود ما خلق شده دنبال حال غفلت و بی اطالعی انسان باشد! مگر آن

ها بدون خواهش، و بلکه در حال جهل و غفلت ما  این ۀبوده و یا این که هم تقاضای 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 

، و بلکه در حال جهل و میا نخواستهدانسته و را ن ها آندر حالی خلق شده است که ما 

غفلت ما بوده و خداوند بدون علم و آگاهی ما یک چنین اسرار و ابزاری در وجود ما 

 آفریده است.

شود و احتیاج به  خدا خلق می ۀچه از نوع خلقت و آفرینش است به اراد گوییم آن می

وجود ما بدون اطالع ما روح  آگاهی و خواهش انسان ندارد. پس همانطور که خداوند در

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 

کند و نباتی و نیروی نما و تزکیه در ما آفریده تا با این روح مانند گیاه و درخت رشد 

همچون شجره، به مقام مخصوصی برسد؛ بدون آگاهی و بدون اطالع ما در وجود ما روح 

کیفیت که  ؛ به همینحیوانی آفریده است که با آن، احساس و اراده به وجود آمده است

و نیروهایی خلق فرموده روح ایمان و تقوی  ها روحبدون آگاهی ما در وجود ما یک چنین 

و باالتر، این که ما را به روح القدس و نیروی ایمان و عصمت مجهز  هم بیآفریند، و بهتر

کند و در ما یک چنان نورانیتی قرار دهد که با آن، جهل و ظلمت از وجود ما برداشته 

آید در حال جهل و  شود؛ تمامی این نیروها را که بر اساس آن استعداد به وجود می

ما از نظر استحکام و استعداد بدنی در رحم غفلت ما در وجود ما خلق کند و همانطور که 

مادر مجهز شدیم و از این خلقت بی خبر بودیم از نظر فکری و ایمانی هم مجهز شویم 

کامل و مکمل، عالم  )ع(ها مانند عیسی  انسان ۀهم ۀهرچند که بی خبر باشیم تا در نتیج

و  ها کوششهدات و و مؤمن و نبی مرسل از مادر متولد شوند و دیگر نیازی به این مجا

داد که تو ای  ها نمی طلب و تقاضاها نباشد و یک چنین سر نخی خدا به دست انسان

رسانم و اگر  دهم و تو را به ثمر می انسان اگر بخواهی و بیایی و بکوشی من به تو می

 کنم.  یی من تو را رها میانخواهی و نی



  

من نخواستم، تو مرا به نیرو و گوییم ای خدا! من نخواستم، تو مرا خلق فرمودی و  می

شد که بدون خواستن من و بدون آمدن و  استعداد و قوای بدنی مجهز کردی؛ چه می

زحمت کشیدن من مرا مجهز به تمام نیروها و استعدادهائی که با آن یک انسان کامل 

آفریدی تا به محض این که خود را ببینم و بشناسم خود را انسانی کامل و  باشم می

و ابتالئات و جلو رفتن و یا عقب  ها شیآزماببینم و بشناسم و گرفتار یک چنین مکمل 

گرچه ما که انسان هستیم و بنده خدا هستیم حق یک چنین سئواالتی و  !؟افتادن نشوم

 گوید: اعتراضاتی را نداریم و چنان که شاعر می

 بر حق حکمی که خلق را شاید نیست    حکمی که زحکم حق فزون آید نیست

 نیستد بای باید                آن چیز که آنچنان نمی هر چیز که هست آنچنان می

یعنی خداوند بر «. 1ََل يُْسـَُل ََع ا يَْفَعُل َوُُهْ يُْسـَلُونَ »فرماید:  و خداوند در قرآن می

شود و این مردم هستند که مورد  کارهایی که انجام داده مورد ایراد و اعتراض واقع نمی

خواهیم این جا بر  شوند. ولیکن ما بندگان شرور و جسور نمی اد و اعتراض واقع میایر

تقدیرات الهی و بر کیفیت خلقت سئوال و اعتراضی داشته باشیم بلکه سئوال ما سئوالی 

 تعلّمی است و نه تعنّتی و اعتراضی. 

ار او چون و ها حق نداریم بر خدای خود ایراد و اعتراضی داشته باشیم و در ک ما انسان

چرا کنیم ولیکن حق داریم شاگرد مکتب او باشیم و همچون شاگردان که از اساتید خود 

 طلبند ما هم از خدای خود علم و دانش بطلبیم و بخواهیم.  علم و دانش می

کنیم، اگر توانستیم با دالیل علمی و عقلی  در این جا که یک چنین سئوالی را مطرح می

ده از خدا و کتاب خدا جواب آن را بگیریم و بدانیم که شکر خدا را و با استمداد و استفا

آوریم از این که به ما آگاهی داده است و اگر نتوانستیم جواب آن را از کتاب خدا  بجا می
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شویم و از چون و چرا و  و یا تفکر و تعقل به دست بیاوریم تسلیم مقدرات الهی می

ه مسلم است خداوند در کتاب خود از بعضی چ کنیم. آن سئوال و اعتراض خودداری می

ن تُْبَد لَُُكْ تَُسْؤكُْ »سئواالت نهی نموده و فرموده است: 
ِ
َيأ َء ا یعنی از «. 1ََل تَْسـَلُو۟ا َعْن َأش ْ

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

شود که خالف عقل و استعداد او باشد ولیکن  می انسان متعلم از جواب سئواالتی ناراحت

شود. بدیهی است که  سئواالتی که جواب علمی و منطقی دارد باعث ناراحتی انسان نمی

ما شاید نتوانیم به سرّ خلقت پیغمبران آگاهی پیدا کنیم و شاید نتوانیم این حقیقت را 

در همان کودکی به نیروی  و اند آمدهکامل به دنیا  ها آندرک کنیم که چگونه بعضی از 

مدعی هستند که پیش از تولد  ها آنچه مسلم است خود  . آناند بودهعلم و ایمان مجهّز 

در عالم ارواح و اشباح و یا در عوالم دیگری که ما از آن خبر نداریم یک چنین دورانی بر 

در بدو  ها امام توانیم بگوییم که پیغمبرها و یا گذرد. نمی گذشته که اکنون بر ما می ها آن

و تعلیم ندیده هستند، هرچند که  اند شدهو کامل خلق  اند بودهخلقت و آفرینش کامل 

 ها آنبا دیگران در این است که  ها آنبینیم فرق  استادشان خداوند متعال بوده است. می

ها هستیم و  و ما شاگرد انسان اند آموختهشاگرد مکتب خدا شده و از خدا درس و دانش 

در آفرینش ابتدایی کامل و مجهز خلق  ها آنآموزیم. اگر  ها درس و دانش می نساناز ا

شده باشند و دوره ای ندیده باشند که در آن، از استاد خود و خدای خود چیزی 

در خود احساس جهل و ضعف و ناتوانی  ها آنبیآموزند پس بایستی بگوییم که هرگز 

خود کامل باشد هرگز در خود حالت ناداری و  نکرده اند، زیرا کسی که در خلقت ابتدایی

حرکت کند، و ما پس از مطالعه و دقت در  ها آنبیند تا برای کسب  ناتوانی و نادانی نمی

نیز دوران نقصی گذاشته است که در خود  ها آنکنیم که بر  آیات قرآن مشاهده می
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نش حرکت و بعد از این احساس، در طلب علم و دا اند نمودهاحساس ضعف و جهل 

 .اند کرده

)ضُحی( و سوره های دیگر پیغمبر اسالم را که اشرف و اکمل  سورۀخداوند در آیات 

أَلَْم »فرماید:  نماید و می تمامی پیغمبران است به این دوران ضعف و جهل متوجه می

ْدَك يَتدميًا فَـَاَوٰى َوَوَجَدَك َضأ َلا فَهََدىٰ  لَْيَك  ٰذَ َوكَ »فرماید:  و جای دیگر می« 1ََيد
ِ
َ َأْوَحْينَأ  ا ِلد

ْن َأْمرد  رُ  ـٰنُ  ََن َما ُكنَت تَْدرد  وًحا مِّد َ مي
ِ
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یعنی تو ای پیغمبر علم و «. 2...ى َما أ

شناختی، ما به امر و اراده خود این روح ایمان و هدایت را به  دانستی و نمی ایمان را نمی

دانایی و آگاهی به وجود آوردیم. پس تو گمشده سوی تو وحی کردیم و در تو یک چنین 

یا گمراه بودی که ما تو را هدایت کردیم. تو فقیر و یتیم بودی که ما به تو ثروت دادیم و 

دهد که بر این پیغمبر یا پیغمبران  تو را به خود پناه دادیم. بی شک این آیات نشان می

را به نیرو و قدرت و  ها آنت خود دیگر دوران نقصی و ضعفی گذشته که خداوند با تعلیما

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. 

هم گذشته  اه آنگذرد بر  های عادی از ضعف و جهل می یی که بر ما انسانها دورهپس 

و درمکتب خدا زانو  اند رفتهبرای کسب علم و قدرت به سوی خدا  ها آناست ولیکن 

و در مکتب  میا رفتهها به سوی خود و یا به سوی انسانی مانند خود  و ما انسان اند زده

 . میا خواندهها درس  انسان

یا امامان در و  )ع(و اگر تو در این جا بپرسی که پس چگونه پیغمبرانی مانند عیسی 

و زبانشان به علم و دانش گویا شده، با این که  اند کردهگهواره عالمانه و عاقالنه تکلم 

تا از خدای خود علم و دانش بجویند و بخواهند، جواب  اند دهینرسهنوز به درک و شعور 
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این است که این تکلم در گهواره و دوران کودکی از نوع معجزه است که برای اتمام 

شود. خداوند  خدا و اِعمال قدرت واقع می ارادۀشود و معجزات همه جا به  قع میحجت وا

داند که این عیسی در آینده در خط نبوت و پیغمبری قرار  که به علم ذاتی خود می

دهد  گیرد و رهبر مردم خواهد شد از همان کودکی علم و دانش را در زبان او قرار می می

شد، زیرا حرکات انسان به دو کیفیت قابل تصور هر چند که عیسی در حال غفلت با

خود، انسان  ارادۀاست: یکی این که انسان ابزاری و اسبابی به دست خدا باشد که خدا به 

کیفیت دوّم این ؛ و او کاری انجام دهد ارادۀرا حرکت بدهد و با زبان انسان بگوید و یا به 

خود بگوید و  ارادۀنجام دهد و به که انسان پس از مجهّز شدن به علم و اراده، کاری ا

ها قابل تصور است. در معجزات حضرت  بشنود. ظهور آثار به این دو کیفیت از انسان

همراهش  اش رخوارهیش ۀآمده است که زنی خدمت آن حضرت رسید و بچ )ص(ل رسو

بود؛ عرض کرد یا رسول اهلل از کجا معلوم که شما پیغمبر خدا هستید؟ دلیلی به من 

تو  ۀشیرخوار ۀدهید تا یقین به نبوت شما پیدا کنم. حضرت فرمودند: اگر بچنشان 

آوری؟ عرض کرد: بلی یا رسول اهلل. در  گواهی دهد که من پیغمبر هستم تو ایمان می

شیرخواره به سخن آمده، گفت: السالم علیک یا رسول اهلل.  ۀپیغمبر بچ ۀاین موقع با اشار

دهد زیرا حقیقتا کودکی  اهی به رسالت پیغمبر نمیدر اینجا آن طفل به علم خود گو

است مانند سایر کودکان؛ هنوز به رشد و آگاهی نرسیده که رسالت و نبوت بشناسد، بلکه 

شود  گوید، یعنی زبان طفل ابزاری به دست خدا واقع می خدا سخن می ارادۀآن طفل به 

جت باشد. کودک پس از گوید تا معجزه ای برای اتمام ح و خدا با زبان طفل سخن می

فهمد که یک چنین  می ها ندهیآگیرد و در  این شهادت در همان حال کودکی قرار می

جمله ای بر زبان او جاری شده است. پس در این معجزات، وسایلی که از نوع معجزه 

گوید به اعجاز خدا  که در گهواره سخن می )ع(باشد. عیسی  است از علم و تربیت جدا می

گوید و ممکن است در آن حال فاقد علم و آگاهی باشد و در آینده  دا سخن میخ ارادۀو 

همراه خلقت مکمل و مجهّز به  ها آنواجد علم و آگاهی خواهد شد. اگر چنان باشد که 



  

نگذشته باشد جایی برای آیات گذشته  ها آنعلم و دانش باشند و هرگز دوران نقصی بر 

 دانستی، من به تو علم آموختم.  گوید تو نمی میشود که خداوند به پیغمبر  پیدا نمی

ها در مکتب و استاد فرق دارند نه در حرکت و تعلیم و تربیت.  پیغمبران با سایر انسان

های زمان بر  پس از آگاهی فطری به وجود خداوند متعال پیش از آن که فکر انسان ها آن

ف و پاک خود به خدا پناهنده را آلوده کند، از مسیر فطرت صا ها آنغلبه کند و  ها آن

ابتالئاتی، و ضمن  ها آنگیرند. خداوند در  شوند و در شعاع تربیت خدا قرار می می

آورد که در آموزش و پرورش از دیگران سرعت  ابتالئات آموزش هائی به وجود می

 شوند.  کنند و سریعتر به حقایق و دقایق مربوط می بیشتری پیدا می

ضمن بیانی از کیفیت خلقت انسان و پیدایش علم در وجود  و در این جا الزم است

انسان، بحثی به میان آید تا بدانیم که علم ذاتی و وجودی اختصاص به خداوند متعال 

نیست بلکه علم دیگران عارضی و اکتسابی  ها آنداشته، در غیر خدا علم از لوازم وجودی 

 .باشد می

 

 

  



  

 پیحایش علم در وجود ایسان     

شود که پس از ایراد جواب آن، قدری در اطراف خواص  ابتدا سئوالی مطرح می در این جا

 کنیم.  ذاتی و ترکیبی بحث می

ها در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی همچون مصنوع در  مسئله این است که انسان

ارتباط با صانع و یا اوالد در ارتباط با پدر و مادر و یا شاگرد در ارتباط با استاد خود 

نهایت  باشند. هدف صانع و یا استاد در این جا این است که مصنوع و یا شاگرد او بی می

نقصی و یا قصور و تقصیری در او وجود  نیتر کوچککامل و مجهز و عالم باشد چنان که 

نداشته باشد. حقیقتا یک سازنده و یا استاد آن هم استادی مانند خداوند متعال، رئوف و 

شا بر تعلیمات، تا آن جا که ممکن است صنعت و یا شاگرد خود را مهربان و حریص و کو

نقص و قصوری در او وجود نداشته  نیتر کوچکسازد به طوری که  کامل و مجهّز می

تواند یک چنان ماشینی بسازد که هنگام حرکت در  ماشین می سازندۀباشد. مثال یک 

و در دریا مانند کشتی، و در  ؛، و در پرواز مانند پرندگانها نیماشروی زمین مانند 

و خالصه در هرجا عمل هر صنعتی از دست  ؛حسابرسی و حسابگری مانند یک کامپیوتر

تواند  خود می ارادۀاو ساخته شود و همه جا نیاز او را بر آورد. اگر یک سازنده و صانع به 

نین یک چنین ماشینی گویا و شنوا و همه کاره بسازد دلیلی ندارد که از ساخت یک چ

کار مخصوصی  ها آنی ناقصی بسازد که هرکدام از ها نیماشماشینی کوتاهی کند و یک 

چه  قادر و توانا و کامل و مکمِّل بایستی آن سازندۀبایستی انجام دهند. به طور کلّی یک 

تواند، مصنوع خود را بسازد به طوری  تر که می در توان خود دارد و هر چقدر بهتر و کامل

نقصی در آن مصنوع وجود نداشته باشد. آن سازنده در صورتی که  نیتر کوچککه 

شود که تو که  تواند صنعت خود را کامل بسازد، اگر ناقص بسازد مورد ایراد واقع می می

توانستی بسازی چرا در ساختن مضایقه کردی و باز هم صنعت یا  می تر کاملبهتر و 

بر او بگذرد و این همه رنج و  ها دورهشاگرد خود را ناقص ساختی که در آینده این همه 



  

مشقّت ببیند تا به کمال برسد؟ آن سازنده و یا استاد، خداوند توانا است که در توانایی و 

ها هستند. خداوند متعال حریص و  نهایت است، و آن مصنوع یا شاگرد، انسان دانایی بی

در مقام لقاء  ها آن مۀهکوشا است بر این که بندگان او شاگردانی عالم و کامل باشند، 

خدا باشند. پس در صورتی که در همان آفرینش ابتدایی و  ۀاللهی قرار گفته و خلیف

ها کامل و مکمّل باشند و همه در مقام عصمت  هنگام تولّد از مادر ممکن باشد که انسان

مه را ناقص بیآفریند و در آینده پس از این ه ها آنقرار گیرند، دلیلی ندارد که خداوند 

و مفسده و فسادها و قتل و کشتارها خداوند او را به کمال برساند و در  ها زحمترنج و 

 مدینۀ فاضلهآن عصمت و کمال یک  آیۀانتها برای او عصمت و کمال حاصل شود و بر پ

و زندگی بهشتی به وجود آید. پس سؤال این جا است که آیا بهتر نبود خداوند متعال از 

کرد تا احتیاج به یک چنین  را فرشته خو، عالِم و کامل خلق می ها همان ابتدا انسان

 بود؟  نمی ها مشقتابتالئات و رنج و 

جواب این سئوال یکی از این دو بیشتر نیست، که یکی از آن دو خالف قضاوت عقل ما، 

توانسته  باشد. جواب اوّل این است که خداوند می و دیگری مطابق عقل و قضاوت ما می

را کامل و مکمَّل، بی عیب و نقص و در وضع یک انسان کامل بیآفریند ولیکن ها  انسان

برای او قرار ت مضایقه کرده است و او را ناقص آفریده و یک چنین دوران رنج و زحم

داده است! البتّه این قضاوت خالف عقل و منطق است که بگوییم خداوند راهی داشته 

موده و ناقص آفریده است. این مضایقه دلیل است که کامل بیآفریند ولیکن مضایقه فر

امّا جواب دوّم ؛ و بخل خدا از بخشش نعمت است، که این صفت برای خدا جایز نیست

باشد  این است که راه پیدایش کمال مطلق، حرکت در خط کماالت و کسب کماالت می

نه  که بدون حرکت و اکتساب، پیدایش کماالت و رفع نواقص برای انسان ممکن نیست،

 این که ممکن است ولیکن خداوند مضایقه فرموده است. 

شود و بایستی در مسیر کسب و  این تقدیر درخلقت انسان که زندگی او از صفر شروع می

باشد که  اکتساب و حرکت و ابتالء خود را به کمال برساند یک تقدیر قهری و طبیعی می



  

     

سیر حرکت و اکتساب حاصل برخالف آن ممکن نیست. یعنی در علم خدا کماالت از م

شود نه از مسیر خلقت و آفرینش، و شاید خلقت به آن صورت که انسان کامل خلق  می

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 

نامند و منجر  گردد. این را )طفره( می لغو خط وسط، ابتدا و انتها هم لغو می ۀکه در نتیج

شود، که این هم محال وقوعی دارد. یعنی  به )اجتماع نقیضین( و یا )اجتماع مثلین( می

گویید انسان در خلقت و در ذات خود صفر است که بایستی در حرکت، به کمال  شما می

انتها برسد. پس شما ابتدا و انتها فرض کردید با این که با لغو عبور از  برسد و از ابتدا به

گردد، که این اجتماع نقیضین است؛ یعنی ابتدا و انتها  خطّ وسط ابتدا و انتها هم لغو می

را تصوّر کردید و در همان حال آن را لغو نمودید؛ این یعنی تصوّرِ عدم در حدِّ وجود، که 

هی نخواهی انسان مانند خدا نیست که همه چیز در ابتدا اثر ذاتی محال وقوعی دارد. خوا

آورد از طریق حرکت و اکتساب است و این  او باشد بلکه انسان هر چه به دست می

چه در انتها  حرکت، ابتدا و انتهائی الزم دارد و ابتدا و انتها دلیل این واقعیت است که آن

گوییم پیدایش کمال در وجود انسان متوقّف  شود در ابتدا وجود ندارد. پس می حاصل می

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 

و اجتماع نقیضین خدا قابل وقوع نیست؛ مانند طفره  ارادۀطبیعی است که لغو آن به 

 است. 

و جواب  ها آنشود که چاره ای بجز طرح  و در این جا باز اشکاالت دیگری پیدا می

 آید. آن، بحث خصائص ذاتی و خصائص اکتسابی پیش می ۀنیست و دنبال ها آنمنطقی از 



  

یکی از آن اشکاالت این است که اگر از همان ابتدای آفرینش خلقت انسان در وضع 

باشد که از صفر  مطلق ممکن نیست و خواهی نخواهی کماالت اکتسابی می کامل و کمال

شود و  نهایت ادامه دارد و انسان هم در خلقت ابتدائی خود در وضع صفری خلق می تا بی

یی در تاریخ ها نمونهرسد، پس چگونه  بعدا از مسیر حرکت و اکتساب به کمال مطلق می

و در حین تولد مجهز به تمام علوم  اند بودهکامل  پیدا شده است که از همان ابتدای تولّد

، گرچه ظاهرا اند شدهها شناخته  و کماالت بوده و بر اثر همان کماالت پیشوای انسان

در سن هفت سالگی امام  )ع(امام جواد  اند!؟ بودهکودک یک ساله و یا چند ساله 

الگی و یا در حال دانشمندان و مسلمانان شناخته شده و امام دوازدهم در سن پنج س

کند و از  در اوان کودکی. طفل یک روزه یا سه روزه تکلم می )ع(تولد، و یا حضرت عیسی 

هائی با افاضه و یا  ما اگر بگوییم حرکات و کماالت چنین انسان !؟دهد خبر می ها ندهیآ

هر اکتسابی بوده، کماالت افاضه ای و یا اکتسابی خواهی نخواهی مبداء و منتهایی دارد، 

این »گوید:  چند که فاصله بین مبدء و منتها خیلی کم و کوتاه باشد؛ چنان که شاعر می

، همان یک شب هم ابتدا و انتهایی دارد، هر چند کم «رود طفل یک شبه ره صد ساله می

 و کوتاه باشد. 

هایی که از همان ابتدای تولد یک انسان کامل هستند و در کمال  ظهور یک چنین انسان

ها در حد کمال مطلق قابل آفرینش هستند  دهد که انسان نشان می اند گرفتهقرار مطلق 

و خلقتِ کاملِ مطلق، از ممکنات است نه این که ممتنع باشد. )مُمتنع( به چیزهایی 

آن قابل وقوع  ۀآن قابل وقوع نباشد و )ممکن( به چیزهایی که نمون ۀگوییم که نمون می

 است. 

ه انسان در همان ابتدای خلقت عالم و کامل باشد و ظهور گوییم ممکن است ک پس می

نداشته ت علم و کمال در انسان توقف بر حرکت در خطوط تکاملی و کسب و اکتسابا

 باشد.



  

     

ی منطقی ها جوابدر این جا یا بایستی برای یک چنین نمونه های کامل و مکمَل 

کمال مطلق قابل آفرینش  ها در دیگری پیدا کنیم و یا بگوییم با امکان این که انسان

را ناقص آفریده و سپس در خطوط تکاملی برای کسب کمال  ها آنباز هم خداوند  اند بوده

حرکت داده است، و باز همان ابهام و یا خدای نا کرده سوء ظنّ به اراده و قدرت خدا، در 

امل ما را از همان ابتدا ک همۀشود که خداوند چرا مضایقه کرده و  فکر ما پیدا می

 !؟نیآفریده است

در جواب اشکاالت باال ابتدا الزم است مراجعه کنیم به آیات قرآن و اخبار علمی و غیبی 

های کامل مانند  ، تا ببینیم و بدانیم که آیا خلقت انسانعلیهم الصّلوه و الساّلماطهار  ائمۀاز 

مسبوق به  ها آنهای دیگر در همین زندگی دنیا بوده و از صفر شروع شده، و یا  انسان

در خط  ها دورهگذشته که بر ما نگذشته و در آن  ها آنو دوره هائی بر  اند بودهسابقه ای 

 ؟ اند دهیرسو به کمال مطلق  اند بودهاطاعت خدا 

و  اند آموختهی ماقبلِ زمان، درس و دانش ها کالسآموزگارانی هستند که در  ها آنآیا  -0

 ؟ اند مدهآبرای تعلیمات به کالس ما کودکان 

 ارادۀنیز مانند ما کودکان از همان ابتدا وارد کالس شده و با یک  ها آنو یا این که  -4

 ؟ اند گرفتهالهی در وضع استادی و آموزگاری قرار 

مسبوق به  ها آناول را تأیید کند که  ۀفرضیّ )ع(اگر آیات قرآن و احادیث آل محمد 

د را گذرانده اند ایرادات و اشکاالت باال قابل خو ۀسابقه ای بوده و در ماقبلِ تاریخ دور

شود که بگوییم شاید خداوند متعال لطف خود را  حل است و سوء ظنی در ما پیدا نمی

دوم درست  ۀفیض مضایقه فرموده است؛ و اگر فرضی ۀما دریغ داشته و از افاض ۀدر بار

و خدا ما را حفظ کند  ماند؛ باشد، اشکاالت باال همان طور الینحل به حال خود باقی می

از این که سوء ظنی نسبت به لطف و تقدیر او پیدا کنیم، که سوء ظن به خدا از گناهان 

نَد ُحسند َظنِّد : »اند فرموده علیه السالمکبیره است. امام علی  َ عد ، ادن  اَّللِّ د َّللِّ نُوا َظن ُُك ِبد َاحس د



  

ن هد املومد شما را از راه خوش گمانی به خدا خوش گمان باشید که خداوند «. 1َعبدد

 پذیرد.  می

کند و  اول را تأیید می ۀفرضی )ع(کنیم که آیات قرآن و احادیث آل محمد  مشاهده می

های معصوم و کامل مسبوق به سابقه بوده و  دهد که کماالت انسان این طور نشان می

ائی پیش دهد که دوره ه همراه ما شروع نشده است. آیات و اخبار نشان می ها آنخلقت 

ی ها اماماز خلقت آدم و حوا و پیش از پیدایش بشر در روی کره زمین بوده است که 

، که بعد از تربیت و رسیدن به کمال مطلق، اند بوده ها دورهمعصوم، تربیت شدگان در آن 

باشند خلق  ها آنو برای این که درخط تربیت  ها آنخداوند بشریت را برای وابستگی به 

 نموده است. 

ز نظر آیات قرآن: در همان آیات مربوط به خلقت آدم و حوا، خداوند پس از آن که آدم ا

آدم امتناع  ۀو حوا را خلق فرموده و فرشتگان را امر به سجده نموده، و ابلیس از سجد

تَْكََبْ »فرماید:  دهد و می نموده است، ابلیس را طرف خطاب قرار می َن  َأس ْ َت َأْم ُكنَت مد

لَْعالديَ 
 
 تو ای ابلیس تکبّر کردی که سجده ننمودی و یا از آن بزرگان و برتران بودی؟ « 2أ

که روی برتری موظف  اند بودهاز آدم و حوا  تر یعالمسلّما در آنجا یک موجوداتی برتر و 

یک مقام پائین تر را سجده  تر یعالبه سجده نبوده اند، زیرا درست نیست که یک مقام 

و برتر نبوده قهرا به دلیل تکبر آدم را  تر یعالهای  رگان و انسانکند. شیطان که از آن بز

توانیم بگوییم که  شریفه دلیل این حقیقت است و ما می آیۀسجده نکرده است. پس این 
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های کامل و  پیش از خلقت آدم و حوا و پیش از پیدایش بشر در روی کره زمین، انسان

 .اند بودهبرتر 

کند آیه ای در سوره کهف است که  اثبات و یا تأیید میدیگر که این حقیقت را  آیۀ

کند که چرا  را توبیخ و مالمت می ها آندهد و  ها را طرف خطاب قرار می خداوند انسان

فرماید که من شیاطین را شاهد خلقت  ؛ میاند کردهو خدا را رها  اند دهیپرستشیاطین را 

مأموریت  ها آنو هرگز به  ام ندادهو یا شاهد خلقت خودشان قرار  ها نیزمو  ها آسمان

 . ام نداده

َماَواتد َواْْلَرْ » ُْم َخلَْق الس  ا َأْشهَدُّتذ َِّي  م  لد َذ الُْمضد هدْم َوَما ُكنُت ُمت خد ضد َوََل َخلَْق َأنُفسد

کند که شاهد خلقت آسمان  شریفه این حقیقت را از شیاطین نفی می آیۀاین «. 1َعُضًدا

کند؛ یکی این که ممکن  این مشاهده برای ما دو چیز را اثبات میو زمین باشند. نفی 

ها و شاهد خلقت نفوس باشند، زیرا اگر  و انسان ها نیزمهائی شاهد خلقت  است انسان

عملی ممتنع باشد نفی مطلق است، نه این که ازکسی نفی شود و برای دیگری اثبات 

ات و بعضی از اولیاء خدا شاهد کند که بعضی از مخلوق گردد. دوّم این که اثبات می

چه از دشمنان خدا نفی  خلقت زمین و آسمان و شاهد خلقت نفوس بشر هستند زیرا آن

ت فرماید که کفار را به بهش گردد. مثال خداوند می شود برای دوستان خدا اثبات می می

 برم.  برم؛ معنایش این است که دوستان خود را به بهشت می نمی

ماید که شیاطین شاهد خلقت نبوده اند. معنایش این است که دوستان فر در این آیه می

. پس این آیات که با صراحت و یا کنایه در آیات دیگر اند بودهخدا شاهد این خلقت 
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که  اند بودههای کاملی  نمونه دارد برهان این حقیقت است که پیش از آدم و حوا انسان

 .0اند شدهلقت بشریت و زمین و شاهد خ ها آسمانشاهد خلقت  ها آن

ِّيا َو أ َدُم بََي : »اند فرمودهه ک )ص(مشهور از رسول خدا  جملۀو امّا احادیث: یکی  کُنُت نَب

ي یعنی هنوز خلقت آدم به حالت گل و الی بود و کامل خلق نشده بود که «. 2املاءد َو الطِّ

 گوید: ظ شیرازی میمن پیغمبر خدا بودم و به نبوّت انتخاب شده بودم. در این رابطه حاف

 دُرد کشان   که نه از تاک، نشان بود و نه از تاک نِشان ۀبُدم آن روز من از طایف

خواهد بگوید پیش از  منظور حافظ شیرازی مفهوم و معنای همین حدیث است که می

و شربت  ام بودهآن که انسانی باشد و درخت انگور بنشاند و از آن انگور شرابی بسازد من 

 . ام دهینوشن علم عرفا

پیش از  )ع(ائمۀ اطهار دهد که رسول خدا و  مورد استدالل عرفا نشان می جملۀپس 

 . اند بودهخلقت آدم و سایر پیغمبران 

و در احادیث مربوط به حاالت آدم و سیر بهشتی او آمده است که آدم در سیر بهشتی 

شده است، و گناه  ها نآخود اشباح نورانی پنج تن را مشاهده کرده و مأمور به اطاعت 
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ِبس ناده عن اىب سعيد اخلدری قال: کنا جلوسا   . فضائل الشیعه شیخ صدوق0ص 40بحار االنوار جلد   

مع رسول هللا )ص( اذ اقبل اليه رجل فقال اي رسول هللا اخَبین عن قول هللا عز و جل َلبليس: اس تکَبت 

 رسول هللا اذلين ُه اعىل من املًلککه؟ فقال رسول هللا اَن و عىل و فاطمه و ام کنت من العالي مفن ُه اي

احلسن و احلسي کنا ِف رسادق العرش نس بح هللا و تس بح املًلککه بتسبيحنا قبل ان ُيلق هللا عز و جل 
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هؤَلء امخلس املکتوب اسامؤُه ِف رسادق العرش. فنحن ِبب هللا اذلی يؤیت منه. بنا ُيتدی املهتدون مفن 

 سکنه َنره و َل حیبنا الا من طاب موِله.احبنا احبه هللا و اسکنه جنته و من ابغضنا ابغضه هللا و ا
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و  اند دهیورزشیطان مبتال شده، حسد  ۀبهشتی آدم و حوّا همین بوده است که به وسوس

 0تسلیم اطاعت آن اشباح نورانی نشده اند.

است حدیثی از ایام عاشورای حضرت ابا عبد اللّه  تر یعالحدیثی دیگر که از همه بهتر و 

سین( ظاهرا این حدیث را از )بحار االنوار( الح ۀاست که صاحب کتاب )بالغ )ع(الحسین 

ب اصحا )ع(گوید: شب عاشورا امام حسین  کند و نمونه های دیگری هم دارد می نقل می

 فرمود: ها آنخود را طرف خطاب قرار داده و به 

َن َو اَ » لد َامرد َو  مي بَنا َاهل الَبيتد ِبد َ َاحصابدنا َو املُعتَصد ُك َمعاَشد ُ مردُك لديَسهََل عَلَيُُك َاَوَل ُاخَبد

ِّا َخلََق أ َدَم َو  َ مل . قاَل نََعم ادن  اَّللِّ ادحتدامل ما َانُُت هَلُ ُمعردضون. قالُوا بيَل اي بن رسول اَّللِّ

َمه َو احلََسن َو احلُسي  دا َو عَليا َو فاطد ئٍی َجَعَل ُمَحم  اس تَويه َو علِّمه َاسامَء ُُکِّد ش َ

نان. اش باَحا ََخَسه ِف َظهرد أ   ن احلُجبد َو اجلد َدم َو قَد َكَن َانوارُُه تضيي ِف الافاقد مد

عاًء لدتدلَک الاش باح ال ِت قَد  َن َجَعََلُ ود جُودد دَلَدَم تَعظاميً هَلُ ِبد لسذ فََامر هللا تَعايل املًَلکدَکه ِبد

بليَس اَ  ِب َان يَتَواضَع لدَجًلل َعظَمه ََع  َانواُرها الافاَق فََسجد املًَلکدَکُه َُكهم اََجعُون ادَلِّ اد

رين ن الاکفد ِبئدهد ذلدَک مد َن َاهل الَبيتد فاَکَن ِبد د َو دَلنوارد  «.4اَّللِّ

تَْكََبْ » آیۀاین حدیث شریف که در واقع تفسیری از  لَْعالديَ  َأس ْ
 
َن أ باشد  می« َت َأْم ُكنَت مد

 ها آنئی که با تولیدات ها دهد که پیش از خلقت آدم و حوا یعنی اوّلین انسان نشان می

های معصومِ کامل، حضور  زندگی بشری در روی کره زمین آغاز شده است، این انسان

قرار داده است.  ها آنداشته و خداوند آدم و حوا و آینده تمامی بشریت را در ارتباط با 

در این حدیث شریف اصحاب عاشورای خود را طرف خطاب قرار  علیه السالمامام سوم 

دهد. شرحی  نشان می ها آند و گوشه ای از دالئل عظمت و جالل اهل بیت را به ده می
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کند تا آن یاران فداکار، امام خود را بشناسند و فداکاری در  از گذشته و آینده را بیان می

آسان گردد؛ زیرا یکی از چیزهائی که فداکاری و تحمل  ها آنخط آن امام بزرگ برای 

بزرگی داشته باشد و برای  ۀکند این است که اید می مصیبت را برای انسان آسان

ی بزرگی فداکاری کند که آینده ای عظیم و طوالنی داشته باشند و بتوانند ها تیشخص

پس از آن که اصحاب خود را  علیه السالمفداکاری فداکاران خود را به ثمر برسانند. امام 

اید: خداوند پس از آن که آدم را فرم می ها آنبه  کند یمبرای شنیدن بیانات خود آماده 

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 

و ی نورانی نمود آدم عظمت پیدا کرد ها تیشخصبه آن  ۀهمین دلیل که آدم را وابست

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 

کنیم که خداوند متعال در بهشت، این چهارده نفر معصوم را به  موارد زیادی برخورد می

عاع هدایت و تربیت آنها به آدم وعده خلود و ابدیت در آدم و حوا معرفی فرموده و در ش

 بهشت را داده است.

کند جمله ای است در نامه ای که موال امیر  حدیث دیگر که این معنی را تأیید می

نویسد و آن نامه در نهج البالغه ثبت شده  برای معاویه ابن ابی سفیان می )ع(المؤمنین 

نوشته و در  )ع(ت که ابتدا معاویه برای امیر المؤمنین است. این نامه در جواب نامه ای اس

را کفو علی ابن ابیطالب و بنی هاشم شناخته است. در آن  اش خانوادهنامه خود، خود و 

نامه نوشته است: ما و شما بنی هاشم از یک شجره بوده و فرزندان یک پدر و مادر 

اَولی و اَحقّ به مقام خالفت باشید. هستیم. دلیلی ندارد که شما بنی هاشم از ما بنی امیّه 

نماید و ضمن  را معرفی می اش خانوادهدر جواب نامه او قدری از مفاخر خود و  )ع(حضرت 



  

ُع لَنا»نویسد که:  همان نامه می      ُع َربدنا َو اخلَلُق بَعُد َصنايد  )ص(ما آل محمّد «. 1ََنُن َصنايد

خلق  )ص(برای ما آل محمّد  ساختگان و تربیت شدگان خدا هستیم و خالئق، بعدا

 . اند شده

پیش از خلقت بشریت  ۀهای کامل تربیت شد انسان ها آندهد که  این جمله نشان می

خلق شده است؛ مانند استادی که برای او کالس و شاگرد  ها آنو بشریت برای  اند بوده

 آورند.  کنند و او را برای تعلیمات، سر کالس می تهیه می

َخلَقَُُك اَّللِّ َانوارًا »فرماید:  کبیره است که می ۀعضی از جمالت زیارت جامعو از این قبیل ب

ُ َان تُرفََع َو يُذکََر  قَي َحِت  َمن  عَلينا بدُُك فََجَعلَُُك ِف بيوٍت َاذَن اَّللِّ هد ُمحدد فََجَعلَُُك بدَعرشد

شما را به عرش را کامل و نورانی آفرید و  )ص(یعنی خداوند شما آل محمّد « فيها امُسه

ها منت گذاشت  علم و عظمت خود نگران، و ناظر آفرینش عالم کرد و بعدها بر ما انسان

و  ها خانوادهرا از بهترین  )ص(ها شما آل محمّد  و برای تربیت و پیشوائی بر ما انسان

 ها قرار داده تا به تربیت شما تربیت شویم و از وجود شجره در اختیار ما انسان نیتر یعال

 شما بهره گیری کنیم. 

های کامل  پیش از ورود به این عالم انسان )ع(ائمۀ اطهار دهد که  این جمالت نشان می

 ۀطیب ۀکه از شجر دیا بودهگوید شما انوار کامل  که در این زیارت می اند بودهنورانی 

عنی انسانی . البته انسانی که کامل و نورانی است، یدیا گرفتهها تعلق  ابراهیم به ما انسان

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 

و دوره  اند شدهخدا، پس از آن که خلق  ارادۀکه به  اند بودههائی  زمین انسان ۀروی کر

، بعدها خداوند بشریت را برای این که در ارتباط با اند دهیدت خود را های تعلیم و تربی
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َو اخلَلق بَعُد »فرماید:  می )ع(باشند خلق کرده است؛ که موال  ها آنو شاگرد مکتب  ها آن

به ما و تحت  ۀیعنی خداوند بعد از خلقت ما، بشریت را آفریده است که وابست«. َصنايُع لَنا

هائی مانعی ندارد که در کمال مطلق برای تربیت بشر به  انسان تربیت ما باشند. چنین

 این عالم آمده باشند. 

ها خواهی نخواهی در مکتب خداوند و یا در مکتب  گوییم که انسان با این مقدمات می

کنند و این کسب کماالت و پیدایش علم و حکمت،  ها کماالت خود را کسب می انسان

هائی که در خط اطاعت خداوند باشند خیلی  ایت، انسانباشد. نه تکاملی و تدریجی می

هائی که در این خط قرار نگرفته و به تفکر  شوند و انسان رسند و تربیت می زود به ثمر می

شوند. در هر  ها وابستگی دارند قدری کند تر و دیرتر تربیت می خود و یا تربیت انسان

ریجی است و ممکن نیست که ها اکتسابی و تد صورت ظهور علم و دانش در انسان

گوییم انتخاب  ها در بدو خلقت و همراه خلقت کامل و مکمَل باشند. پس می انسان

باشد که غیر از آن  حرکت و تکامل تدریجی برای انسان، یک انتخاب قهری و طبیعی می

این است  اش الزمهاگر بگوییم همراه خلقت تربیت کامل ممکن است، ؛ و ممکن نیست

از آفرینش کامل با این که ممکن بوده مضایقه فرموده است و این مضایقه که خداوند 

 برای خداوند جایز نیست.

  



  

 :ایح حهیرسهائی که پیش ار آدم و  وا به ت امل  ایسان     

و باز از طریق کیفیت خلقت انسان و آثار ذاتی شیئ و آثار ترکیبی آن، بحث خود را 

تکامل علمی خود، مبدء و منتهائی دارد و  دهیم تا روشن گردد که انسان در ادامه می

 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 

های کاملی مربوط به دوره های قبل بوده و  خلقت آدم وحوا پدر و مادر تاریخ، انسان

 ها آنهای کامل و تحت رهبری  و البشر و نسل او را در ارتباط با آن انسانخداوند آدم اب

شود،  ی دینی که با دالئل عقلی تأیید میها تیرواگوییم: اوال براساس  آفریده است می

زمین از ده هزار سال بیشتر سابقه ندارد؛ یعنی  ۀاین بشریت و انسان موجود در روی کر

نام آدم و حوا بدون وساطت پدر و مادر و یا حیوانات دیگر  ها به از زمانی که اولین انسان

ها در  تا امروز که این همه انسان اند شدهزمین خلق شده و مبدء تولید نسل  ۀدر روی کر

موجود است، از ده هزار سال بیشتر طول نکشیده است،  ها آنحدود چهار میلیارد نفر از 

توانیم عمر  میلیاردها سال سابقه دارد و نمیو با توجه به این که آفرینش زمین و کائنات 

 ها ونیلیماین است که پیش از خلقت آدم و حوا، تا  اش الزمهرا پیدا کنیم  ها آنابتدائی 

زمین و یا کرات دیگر مانند آن از موجودی به نام انسان خالی بوده است، که  ۀسال کر

دارد که ما بگوییم این خالء مناسب حکمت و قدرت خداوند متعال نیست. دلیلی ن

ما  ۀهای موجود افتتاح شده و به وسیل زمین و در کائنات به ما انسان ۀبشریت در روی کر

سال پیش از خلقت آدم و حوا انسانی  ها ونیلیمخاتمه پیدا خواهد کرد، که بگوئیم در 

لت سال بعد از این هم انسانی نخواهد بود. اخبار و احادیث هم دال ها ونیلیمنبوده و در 

توان به  را نمی ها آنکه حساب  اند بودهوآدم ها  ها آدمدارد براین که پیش از خلقت آدم، 

شود که پیش  مربوط به خلقت آدم این معنی کشف می ۀشریف آیۀشاید از ؛ و دست آورد

خواهم در  گوید: می ؛ آنجا که خداوند به فرشتگان میاند بودهاز خلقت آدم، آدم هائی 



  

گویند: چرا یک چنین  یفه ای به نام انسان خلق کنم. فرشتگان میزمین خل ۀروی کر

موجودی را خلق کنی که این همه فساد به پا کند و قتل و کشتار راه بیاندازد؟ شاید 

که خلقت انسان  اند داشتههای پیش از خلقت آدم  ذهنی از انسان ۀفرشتگان یک سابق

 واقع شده است.  ها آنجدید مورد ایراد 

مربوط به  اند بودهگوییم پیش از خلقت آدم ابو البشر آدمهائی  ر اینجا میاین که د

سال پیش از این  ها ونیلیمگویند  تفکرات و کشفیّات داروین و امثال او نیست که می

ادامه پیدا کرده تا باالخره از  ها آنو نسل  اند شدهمتولد  ها مونیمو  ها وانیحها از  انسان

های متفکّر و متمدّن پیدا  یا نیمه وحشی یک چنین انسان های تمام وحشی آن انسان

، و یا مربوط به بحث بعضی از علماء و دانشمندان معاصر نیست که ضمن تایید اند شده

که پیش از آدم و حوا و متصل به آدم و حوا  اند گفتهو نوشته های داروین  ها گفته

انتخاب  ها آنام آدم و حوا از میان که این دو نفر انسان به ن اند بودههای بسیاری  انسان

های نیمه وحشی یا  ، و پیدایش آدم و حوای معروف را به کیفیت انتخاب از انساناند شده

؛ بدون توجه به این که دو نفر انسان بدون پدر و مادر خلق شده و اند دانستهتمام وحشی 

هَ »مبدء نسل بشر گردیده است. این دانشمندان به آیات  ن  اللـ 
ِ
و « 1اْصَطَفٰى أ َدَم َونُوًحا ا

گویند انتخاب افراد نخبه و بزرگ در صورتی معنا پیدا  کنند و می استدالل می ها آنامثال 

باشند تا افراد نخبه از میان  تر نییپاهای دیگری در حدّ  انسان ها آنکند که نظیر  می

 انتخاب شوند. ها آن

را تأیید کنند هرگز قابل انطباق با  ها آنخواهند  فرضیه های داروین و یا علمائی که می

و از  اند شدهآیات قرآنی نیست، زیرا قرآن صراحت دارد که آدم و حوا مستقل آفریده 

تولد حضرت  ۀنسل انسانی و یا حیوانی به وجود نیآمده اند. در آن جا که مردم در بار

مادر در  شوند که چگونه ممکن است طفلی بدون پدر و عیسی دچار شک و شبهه می
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خواهند مادر حضرت عیسی را به عمل منافی  رحم زنی بدون شوهر تکوّن پیدا کند، و می

هد ََكَثَلد أ َدَم ۖ »فرماید:  می ها آنعفت متهم کنند، خداوند در جواب  ْنَد اللـ  ن  َمثََل عديََسٰ عد
ِ
ا

ْن تُرَ  عیسی مانند داستان آدم است که  یعنی داستان« 1اٍب ُُث  قَاَل هَلُ ُكْن فَيَُكونُ  َخلَقَُه مد

خدا او را بدون وساطت پدر و مادر از خاک آفریده و عیسی را هم بدون وساطت پدر 

که  اند بودهها یا حیواناتی  خلق کرده است. اگر ما بگوییم که پیش از آدم ابوالبشر انسان

ود زیرا ش آدم از آنها به وجود آمده تشبیه حضرت عیسی به حضرت آدم غلط و محال می

کنید، آدم  اگر شماها از بی شوهری مریم و بی پدری عیسی تعجب می دیفرما یمخداوند 

. پس آدم هائی که ما در این فرضیه، اند شدهو حوا که بدون وساطت پدر و مادر خلق 

هائی به کیفیت فرضیّه  انسان اند ا بودهخواهیم اثبات کنیم که پیش از خلقت آدم و حو می

های تکامل یافته و به ثمر  مادیون دیگر نیستند بلکه منظور ما انسانهای داروین و 

زمین بوده، به کمال مطلق  ۀرسیده ای هستند که پیش از آدم و حوا در روی کر

های تازه ای از آدم و حوا آفریده و این  دو مرتبه خداوند انسان ها آنو بعد از  اند دهیرس

را به ثمر برساند، و بعد از آن که  ها آنه است تا پر کرد ها آنزمین را از وجود  ۀکالس کر

های دیگر پر کند. برای توضیح  زمین را از انسان ۀبه کمال مطلق رسیدند دو مرتبه کر

باشد بهتر این است که خالصه ای  بیشتر این فرضیه که در نوع خود جدید و ابتکاری می

در روی  ها آدمو  ها آدمرار ها ذکر کنیم تا کیفیت تک از کیفیّت خلقت و تربیت انسان

 زمین و یا در کرات دیگر و کائنات روشن و واضح گردد.

بهتر این است که ابتدا  ها آنبرای تصوّر مطالب آینده در کیفیت خلقت انسان و تربیت 

و نوشته های مادیون و طبیعیون خالی کنیم و فکر خود را  ها گفته ۀذهن خود را از کلی

ا و مشیّت او قرار دهیم، زیرا حکمت آفرینش و حکمت خلقت در شعاع علم و حکمت خد

خدا قابل کشف  ارادۀآدم و تربیت او و هدف خدا از این تربیت، در ارتباط با مشیت و 
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 03ال عمران،   



  

خدا از حوادث  ارادۀاست نه در ارتباط با طبیعت و عوامل آن. حوادث در شعاع مشیّت و 

یا طبیعی چون و چرا ندارد و به تصادف و عمل طبیعت جدا است. کارهای تصادفی و 

رود اما کارهای ارادی چون و چرا دارد. اگر سنگی از  کسی به دنبال حکمت آن نمی

گوید چرا سنگ را انداختند و انسانی را به قتل  کوهی بغلطد و انسانی را بکشد کسی نمی

 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 

روند تا دالئل وقوع حادثه را کشف کنند. به طور  شود، به دنبال حاکم و محکوم می می

تواند برای طبیعت و حوادث آن دلیل و برهانی بیآورد و یا از چون و  کلی هیچ کس نمی

ولیکن اگر این حوادث مربوط به اراده و مشیت خدا است بایستی چرای آن سئوال کند 

ی حکیمانه و قانع کننده ای باشد تا بتواند دانشمندان را اشباع ها جوابدر برابر سئواالت 

میرد، و هیچ  شود و می نموده و ساکت نماید. اگر پیدایش انسان طبیعی است؛ متولد می

مان سنگی است که از کوه غلطیده و کس مسئول این تولد و موت نیست، مانند ه

کند و بعد از مدتی  انسانی را کشته است. ولی اگر انسان را کسی از پدر و مادر خلق می

ی ها جوابفرستد جای سئواالت و اعتراضات باقی است و بایستی  او را به دیار مرگ می

ند. پس تمامی قانع کننده ای وجود داشته باشد تا بتوانند دانشمندان را قانع و ساکت ک

فرضیّه های دینی و علوم قرآنی مربوط به خلقت انسان و جهان در ارتباط با مشیّت خدا 

شود و خداوند بایستی حکمت خلقت و آفرینش را در اختیار سئوال کنندگان  مطرح می

 قرار دهد.

کنیم انسان چرا و به چه منظوری خلق شده و چرا بعد از حیات به  در این جا سئوال می

گردد؟ اگر آفرینش انسان حکیمانه بوده است موت او حکیمانه نیست و  لم موت بر میعا

  !؟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 

جا منظور از ارتباط خلقت جهان و گردد. در این  ها روشن می بعد ازآن، تکرار شدن انسان



  

     

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 

ن دهد؛ کارهای بدو حکمت است. مانند کاری که انسان بدون قصد یا با قصد انجام می

و  کشتارهاو تصادفات، و کارهای با قصد و اراده مانند قتل و  ها سقوطقصد و اراده مانند 

سازنده در ظهور صنایع. در کار  ارادۀسایر صنایع انسانی. مشیت، عبارت است از قصد و 

شود و در اطراف دو علت سئوال و جواب به وجود  های طبیعی فقط دو علت مطرح می

شود؛ مثال در پیدایش  ای ارادی و قصدی چهار علت مطرح میآید ولیکن در کاره می

کنند چرا این انسان مرده و  مرگ و مرض و یا تولد طفل از نظر طبیعی، وقتی سئوال می

توانند دو علت را در جواب و سئوال  یا آن دیگری متولد شده است طبیعیون فقط می

ان، و عوامل طبیعی مرض. برای ایراد کنند؛ شرایط رحم و نطفه برای پیدایش و تولد انس

توانند  ظهور تولد یا مرگ، علت پیدایش در هر دو جا طبیعی است و طبیعیون می

گویند  کیفیت پیدایش طفل و یا مرگ انسان را هم تا اندازه ای ذکر کنند. مثال می

کند، به این کیفیّت  میکروب سل یا سرطان با اعصاب و خون انسان چنین و چنان می

آن را در  کیفیّتمرگ و تولد و  عاملِ گردد. در واقع، ند تا منجر به مرگ میک رشد می

کنند که عامل و کیفیت حادثه یکی  کنند؛ گر چه به کیفیتی ذکر می جواب ذکر می

شود و اما  مطرح می چونیبیشتر نیست. در جواب سئواالت از علل و عواملِ طبیعی، 

پرسند یا جوابی  مرده، ولیکن نمی رچطو دهند که پرسند و یا جواب می نه. می چرائی

 مرده است.  چراندارند که 

 شود:  اما در جواب سئواالت از اعمال حکیمانه چهار علت مطرح می

 نامند.  می« چرا»علت غائی، که آن را به فارسی  -0

 ه عامل پیدایش مرگ یا تولد است. ه( کز چ، )اعلت مادّی -4

 نی کیفیت پیدایش مرگ و تولد.یعه( گون، )چعلت صوری و هندسی -9



  

ه کسی( یعنی کسی که عامل مرگ است و کیفیت مرگ و تولد را به ، )چعلت فاعلی -1

 آورد و هدفی از ایجاد مرگ و تولد دارد.  وجود می

پیش از وجود  ها آندو علت از این چهار علت در خارج وجود مصنوع است؛ یکی از 

لت دیگر در داخل وجود مصنوع است. دو علت دو ع؛ و مصنوع و دیگری پس از ایجاد آن

خارجی، یکی عامل سازنده و یا فاعل فعل، و دیگری هدف سازنده و آفریننده از ایجاد 

خلقت و دیگری علل مادی و یا مصالح  هندسۀدو علت داخلی، یکی کیفیت و ؛ و مصنوع

 ساختمانی مخلوق. 

و  اند گفتههرچه  ها آنزند.  یعلوم طبیعی و مادی فقط در اطراف دو علت داخلی دور م

در اطراف همین دو علت است؛ یعنی مصالح ساختمانی و کیفیت ساختمان،  اند نوشته

ولیکن از دو علت دیگری که در خارج طبیعت بوده و بیرون از مصنوع است آگاهی 

توانند داشته باشند زیرا اثری از آن دو علت در طبیعت و مصنوع طبیعی و  ندارند و نمی

بنگارند. آن دو علت، هر  ها کتابانی نیست تا بتوانند آن را کشف کنند و در صفحات انس

شود. پس  مصنوع پیدا می ۀدر آینده به وسیل ها آندو در علم سازنده هست که یکی از 

کند و همین صنایع در  صنایع طبیعت در ارتباط با عوامل طبیعی دو علت پیدا می

کنند. مشیّت در این جا به  یننده چهار علت پیدا میآفر ارادۀارتباط با مشیت خدا و 

باشد که سازنده از روی علم و حکمت اقدام به ساختن و  معنای قصد سازنده و علم او می

سازنده و هدف او از خلقت  ارادۀکند. پس ما خلقت انسان را در ارتباط با  سازندگی می

 کنیم نه در ارتباط با علل و عوامل طبیعی.  مطرح می

راین جا بعد از اعتقاد به وجود خداوند متعال و اعتراف به این که یک قدرت مدیر و د

بینیم که آن قدرت و یا خدای حکیم از نوعِ  مدبر، عالم و حکیم، در عالم هست، می

شباهتی با پدیده های طبیعی و موادّ  نیتر کوچکچه در طبیعت وجود دارد نیست و  آن

چه  . شما در علم خود شخصی بسیار عظیم و فوق آنو مصالح ساختمانی طبیعت ندارد



  

     

طبیعت و مشتقات  سازندۀکه علم و دانش آن را درک کند به نظر بیاورید که آفریننده و 

آورد. اگر او  باشد. او است که طبیعت را با تمامی علل و عوامل آن به وجود می آن می

 نباشد طبیعت و تمامی پدیده های آن هم نیست. 

کند، چرا که  که یک چنین قدرتی طبیعت را بدون عوامل طبیعی ایجاد میبدیهی است 

اگر طبیعت را با عوامل طبیعی ایجاد کند، آن عوامل هم، جزئی از اجزاء طبیعت هستند 

هم عاملِ طبیعی الزم دارند و باز آن عامل هم عامل دیگر؛ همین طور  ها آنکه باز 

شود که در  دامه پیدا کند قانون تسلسل پیدا میعوامل، که اگر از ازل تا به ابد ا ۀسلسل

اگر عوامل گذشته معلول عوامل آینده باشد، چنان که بگوییم ؛ و برهانِ عقل، باطل است

به کیفیتی که وجود  اند آوردههای آینده به وجود  اجداد پشت صدم یا هزارم ما را انسان

 آیۀشود که بگوییم م دُور میمتوقف برآینده ها باشد، این فرض هم مربوط به  ها گذشته

باشد! دور و تسلسل هردو در برهان عقل باطل  پیدایش عامل خارجی، عامل داخلی می

ی آن ها حرارتطبیعت است. خورشید و  ها معلولو  ها علتاست. طبیعت با تمامی 

و تمامی  ها آبی آن طبیعت است. زمین و هوا و ها یروشنائو  ها ینورافشانطبیعت است. 

داخل و خارج آن طبیعت است. عوامل طبیعی و پدیده های آن، هر دو طبیعت  اجزاء

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 

 ۀخود گیاه و ایجاد کنند عامل پیدایشِ طفل، خود طفل است و عامل پیدایش گیاه،

هستند، با اینکه علّت و عامل، هر دو در بیرون معلول و معمول و پیش  ها آبهمان  ها آب

از آن، وجود دارند تا به عنوان عامل و علّت شناخته شوند؛ اگر علّت و عامل از اجزاء 

ز داخل وجود معلول و معمول باشند پیدایش مفهوم علّت و معلول و تفکیک آن دو ا

باشد. همه جا عامل و علّت شیء در بیرون وجود معمول و  یکدیگر محال و ممتنع می

شناسیم و  ، طبیعت میها تیفیکو  ها تیکممعلول است. پس ما که طبیعت را با تمامی 

آن در خارج طبیعت بوده و  ۀدانیم، بایستی بگوئیم عامل ایجاد کنند آن را یک پدیده می



  

نامگذاری « هللا»دانیم و او را به  عامل خارجِ متباین را خدا می متباین با طبیعت باشد؛ آن

کنیم. او عامل آفریننده است؛ مدیر و مدّبر و حکیم است که با قصد و اراده کار  می

کند و تمامی صنایع و کارهای او حکیمانه است، و آن عامل جزء طبیعت نیست بلکه  می

اندازد. از او  کت و تولیدات به کار میسازد و در مسیر حر طبیعت را با عوامل آن می

پرسیم که تو ای خدا چگونه و چطور انسان را ساختی و به چه منظوری او را خلق  می

کردی؟ اگر جواب بدهد که انسان را به کمک یک حیوان ساختم، سئوال خود را در مورد 

تی؟ و کنیم که چگونه و چطور و به چه منظوری آن حیوان را ساخ آن حیوان مطرح می

و  ها سلولباز اگر او در جواب بگوید حیوان دیگر و یا یک عامل طبیعی دیگر مانند تک 

پرسیم اوّلین  کنیم؛ می یا چیزهای دیگر، ما سئواالت را در آن علل و عوامل متمرکز می

به چه منظوری و  ها مولکولسلول نباتی و یا حیوانی یا اوّلین واحد طبیعت و یا اوّلین 

ه شده است؟ چاره ای نیست جز این که برای اقناع و اشباع عقل سئوال چگونه ساخت

کننده علّتی را مطرح کند که بیرون از طبیعت است نه علّتی که از اجزاء و عوامل 

گویند. مانند صنایع  طبیعت باشد؛ که آن علّت بیرون از طبیعت را مشیّت و اراده می

گوییم از فلزات معادن. فلزات را به چه  ی میانسانی، که اگر بگویند ماشین را از چه ساخت

دهیم که چنین خواستم و چنین اراده  دلیل ایجاد کردی یا استخراج نمودی؟ جواب می

شود که بیرون از فلزات و  کردم و تصمیم گرفتم. پس در جواب، عاملی مطرح می

 نامند.  باشد که آن عامل را اراده و مشیّت می مشتّقات آن می

خود اوّلین انسان را ساختم، دیگر غلط  ارادۀگوید که به  وند در جواب میپس وقتی خدا

سازنده بر  ارادۀاست که ما در جستجوی عاملی به نام حیوان یا چیز دیگری باشیم زیرا 

مصنوع حاکمیت دارد و مشیّت خدا بر طبیعت حاکمیّت دارد. معنای حاکمیّت اراده و 

تواند  خواهد، می ا حیوان یا هرچه را که میمشیّت بر طبیعت همین است که انسان ی

بدون وابستگی به یک عامل دیگر خلق کند. بنابراین وقتی خلقت انسان و یا پدیده های 

شود بایستی اعتراف کنیم که آن انسان  دیگر طبیعت، به اراده و مشیّت خدا مربوط می



  

     

عواملی دیگر خلق شده دیگر، مسبوق به سابقه ای نبوده است و بدون ارتباط با  ۀیا پدید

کند و  خود مربوط می ارادۀاست. خداوند متعال در کتاب خود خلقت انسانِ اوّل را به 

يٍ »فرماید:  می ْن طد ُنونٍ »و  «1َخلَْقتَُه مد ا ٍ َمس ْ ْن ََحَ ْن َصلَْصاٍل مد نَْساَن مد
ِ
«. 2َولَقَْد َخلَْقنَا اَْل

مل آمده و قوام پیدا کرده بود خلق یعنی انسان را از گل خشکیده و الی و لجنی که به ع

 کرده است. 

خدا برای  ارادۀخدا بوده و  ارادۀگوییم که اوّلین انسان، متکّی به  پس در اینجا می

، پدر و مادر الزم ندارد زیرا آن پدر و مادر هم پدیده های ها دهیپدآفرینش انسان و سایر 

کند و سر به  دامه پیدا میطبیعت هستند، در غیر این صورت، همین طور سئوال ها ا

گوییم اوّلین انسان بدون پدر و مادر، به عامل  زند. پس می انکار وجود خدا و مشیّت او می

خدا و بدون بذر و نطفه، بلکه فقط از موّاد اوّلیه ای به نام خاک و لجن که  ارادۀمشیّت و 

 خداوند قبال آن را در طبیعت آفریده، خلق شده است. 

شود که این سئوال و جواب هم برای طبیعیّون و مادّیون  ال دوّم مطرح میدر این جا سئو

است؛ خداوند به چه منظوری انسان را خلق کرده « لِمَ»قابل کشف نیست و آن سئوال 

است و هدف او از خلقت انسان چه بوده است؟ درجواب این سئوال هم هیچ یک از 

خداوند انسان را برای مرگ آفریده یا  توانیم بگوییم حوادث طبیعی قابل طرح نیست. نمی

که خراب  اند ساختهبرای خوردن و آشامیدن. مانند این است که بگوییم خانه را برای این 

ها به جای علّت غائی قابل  کنند، یا ماشین را برای این که اوراق کنند. هیچ یک از این

کند،  عد ظهور پیدا میب ها مدتطرح نیست؛ که گفتیم علّت غائی بعد از وجود مصنوع، و 

آن  ۀبلکه جوابی الزم است که متناسب با آن مخلوق و مصنوع بوده و از آن یا به وسیل

قابل پیدایش باشد و هم این که جواب قانع کننده ای الزم است که پیش از مخلوق یا 

                                                           
1
ْذ َأَمرْ  :04اعراف،   

ِ
ْن   تَُك قَاَل َأََن َخرْيٌ  قَاَل َما َمنََعَك َأَل  تَْسُجَد ا نُْه َخلَْقتَِند مد يٍ   ََنرٍ مد ْن طد  َوَخلَْقتَُه مد

2
ُنونٍ : 41حجر،    ا ٍ َمس ْ ْن ََحَ ْن َصلَْصاٍل مد نَْساَن مد

ِ
 َولَقَْد َخلَْقنَا اَْل



  

همراه آن مخلوق قابل ظهور نباشد بلکه بعد از ساختن و آفریدن باشد. آن جواب این 

ه انسان برای شناخت خدا و معرفت او خلق شده و این شناخت خدا و معرفت او است ک

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 

 د نهائی برسد. پایدار بودن، به آن هدف و مقصو

 ۀهای گذشت توانیم کشف کنیم که انسان پس درمحور همین دو سئوال و دو جواب می

 ها آنچه شده است. آیا  ها آنو عاقبت کار  اند بودهپیش از آدم و حوّا چطور و چگونه 

 ؟ اند دهیرسو یا این که به بقاء و ابدیّت  اند شدهمنتهی به فناء و نابودی 

یک سئوال و جواب دیگر هم در مقدّمه الزم است و آن این که ثابت دراین جا باز طرح 

ارتباط طبیعی یا  ها آنهای بعد از  های ما قبل آدم و حوّا با آدم و حوّا و انسان کنیم انسان

ها  توالد و تناسلی ندارند بلکه در خلقت و طبیعت و در مسائل طبیعی دیگر از این انسان

های موجود را متوّلد نموده و خود  ها انسان م آن انسان، زیرا اگر بگوییاند شدهجدا 

نه به  اند شدهخدا خلق  ارادۀاین فرضیّه ناقض بحث اوّل است که آدم و حوّا به  اند مرده

 اند مردهو  اند شدههای پیش از آدم و حوّا زنده  عوامل دیگر طبیعت، و اگر بگوییم انسان

ود که گفتیم خداوند انسان را برای ظهور ش باز این مسئله ناقض علّت غائی خلقت می

معرفت و بقاء ابدی آفریده است نه برای فناء و نابودی. پس بهترین جواب مناسب این 

هائی هستند که درخط تکامل به  های پیش از آدم و حوّا انسان است که بگوییم انسان

آفریده تا این که  ها آنها را نیز در خط  و خداوند ما انسان اند دهیرسمقصد واقعی خود 

 . اند دهیرس ها آنخود را به جائی برسانیم که 

توانیم بگوییم که پیش از  مسلّما طبق دالیل عقلی و نقلی و بلکه دالیل طبیعی نمی

های موجود تا به ازل، خالء بوده است  خلقت آدم و حوّا، یعنی اوّلین پدر و مادر انسان

ی دینی از روزگار ها تیروااست؛ زیرا با قبول یعنی هیچ حیوان یا انسان زنده ای نبوده 



  

     

پیدایش آدم و حوّا در روی زمین تا به امروز تقریبا ده هزار سال بیشتر نیست. چطور 

زمین و یا کرات دیگر امثال آن خشک و  ۀتوانیم بگوییم بیش از این ده هزار سال کر می

نهایت و  شود بی م، زمانی میخالی بوده است. پیش از ده هزار سال اگر تا به ازل جلو بروی

زمین یک عمر تقریبی به دست آوریم، آن  ۀفوق اعداد، و اگر تا ازل جلو نرویم و برای کر

توانیم بگوییم که در  گذرد. آیا می هم زمانی است بسیار طوالنی که از میلیاردها سال می

نده ای و نهایت، زمین خشک و خالی بوده و موجود ز آن میلیاردها سال، یا زمان بی

شود که آن چطور شرایط حیاتی  مخصوصا انسان نداشته است؟ زیرا در این جا سئوال می

بوده که در میلیاردها سال جلوتر متوّقف بوده و فقط در رأس ده هزار سال پیش رشد 

نهایت  کرده و انسان به وجود آمده است؟ و اگر نسل بشر را تا میلیاردها سال و تا بی

نطور بگوییم فرزندان از پدر و مادر و پدر و مادر از پدر و مادر، و همین ادامه دهیم و همی

سال، و نتوانیم آن را به اصل ثابتی برسانیم، با مشکالت گذشته  ها ونیلیمطور در ظرف 

شویم که قبول کنیم طبیعت منهای عامل ایجاد کننده یا منهای علّت غائی به  روبرو می

گویند در میلیاردها سال پیش از این چگونه  ت میوجود آمده است زیرا در این صور

؟ اگر بگویی فقط به اند شدهها به چه منظوری خلق  اولین انسان پیدا شده و آن انسان

این است که خلقت  اش الزمهمنظور تولید، و بگویی این تولید از ازل تا ابد ادامه دارد، 

ر نهاد خلق باشد، چنانکه بگویی بدون علّت غائی باشد و یا علّت غائی از جنس معلول و د

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 

دارد که یکی از شود؟ انسان تولید کننده و یا انسان تولید شده هر دو انسانند؛ دلیلی ن می

آن دو را علّت فاعلی و دیگری را علّت غائی بشناسیم با این که هر دو یک جنس و یک 

 حقیقت هستند. 

و میلیاردها سال پیش از این  ها ونیلیمها، اگر پیدایش بشر را مربوط به  عالوه بر این

یّت تولید و بر انسان گذشته باشد، با این که وضع ها نسلو  ها قرنبدانیم، که این همه 



  

کنند و چهار نفر هشت  رود؛ یعنی دو نفر چهار نفر تولید می توالد تقریبا تصاعدی جلو می

 ۀهای قرن اوّل برابر خود، به اضاف نفر، و به همین کیفیّت؛ الاقل اگر تصوّر کنیم که انسان

اقل ده ، و همچنین در هر قرنی الاند آوردههای قرن دوّم را به وجود  یک یا دو نفر انسان

یا بیست نفر اضافه بر قرن اوّل تولید شده باشند الزم بود که ظرف این مدت طوالنی 

زمین انسان به وجود آمده باشد. ما در همین عمر پنجاه،  ۀچندین میلیون برابر سطح کر

زمین در عصر پدر و مادر ما که از یک  ۀدانیم که جمعیّت کر خود می ۀشصت سال

و نیم یا سه میلیارد نفر تغییر یافته بود، حاال بعد از نیم قرن به میلیارد به دو میلیارد 

را بشمارید. اگر به یک میلیون  ها قرنشش میلیارد نفر رسیده است! و به همین حساب 

 ماند.  زمین باقی نمی ۀقرن برسد دیگر جای پائی در روی کر

ها هرگز  و انسان طبیعیّون و مادّیون در کیفیّت پیدایش طبیعت ۀبا این حساب فرضیّ

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. 

گوئیم انسان به عامل مشیّت پیدا شده نه به عامل طبیعت، و اگر به عامل مشیّت و  می

شود، و تا زمانی  پیدا شده است خلقت در خط وصول به علّت غائی مطرح می خدا ۀارد

ادامه دارد که به علّت غائی و نهائی خود نرسیده باشد ولیکن بعد از وصول به علّت غائی 

 شود.  گردد و حرکتی جدید و از نو آغاز می نهائی این حرکت متوّقف می ۀو نتیج

گوییم آن  کنیم. می ردها سال پیش از این بحث میاوّلین انسان در میلیا ۀاکنون دربار

دهیم به منظور پیدایش معرفت کامل  اوّلین انسان به چه منظوری خلق شده؟ جواب می

و  ها تیمحرومو  ها صهینقها از تمامی  و نظام کامل و تمدّن کامل. به این منظور که انسان

گوییم آیا در این  باز میو ؛ کمبودها برهند و به کمال مطلق و زندگی ایده آل برسند

نهایت یک چنین نتیجه ای حاصل شده است یا نه؟ اگر جواب  مدّت طوالنی نزدیک به بی

گردد به این حقیقت که بگوییم طبیعت و  شود و برمی منفی باشد آفرینش لغو و عبث می



  

     

، که آن هم محال است. پس بایستی بگوییم اند شدهیا مخلوقات منهای علّت غائی خلق 

 اند بودههائی  ه آفرینش در مسیر علّت غائی به مطلوب خود رسیده است؛ یعنی انسانک

که در مسیر حرکات تکاملی به آخرین تمدّن خود رسیده و زندگی ابدی خود را شروع 

 و دو مرتبه انسانی نو و حرکتی جدید آغاز شده است.  اند کرده

که به  اند بودههائی  حوّا، انسانپیش از آدم و  ۀهای گذشت گوییم انسان در این جا می

هائی که  ، نه انساناند کردهکمال مطلق و نظام کامل رسیده و زندگی ابد خود را شروع 

اند زیرا این فرضیّه آفرینش  و مرده اند شدهدائم در طول زمان وحشی و نیمه وحشی زنده 

س در ترسیم کشاند و این لغویّت خالف حکمت خداوند متعال است. پ را به لغویّت می

های ما قبل تاریخ، بایستی  های پیش از آدم و حوّا یا به اصطالح دانشمندان انسان انسان

و دو مرتبه  اند دهیرسکه به کمال مطلق و ابدیّت  اند بودههائی  انسان ها آنبگوییم که 

ها  های دیگر شروع شده است. یعنی خلقت انسان برای انسان ها آنزندگی جدید در خط 

برای کاروانی خاتمه پیدا کرده و برای کاروانی دیگر آغاز  ها آنامت و کمال مطلق با قی

 ها آنآفریند که  شده است. به این ترتیب که: آفریننده در اوّلین مرتبه دو نفر انسان می

شود، به  شوند. کاروان خلقت انسان از همین دو نفر شروع می مبدء تولید نسل بشر می

های آینده از  دهد؛ در جهت کمّی، انسان مّی و کیفی ادامه میحرکت خود در دو جهت ک

؛ و های گذشته بیشتر هستند؛ قرن فرزندان از قرن پدر و مادرها زیادتر است انسان

از فهم و  ها آنهای آینده و تمدّن  همچنین در جهت کیفی، یعنی رشد و فهم انسان

هت کم و کیف حرکت ادامه های گذشته بهتر و بیشتر است. دراین دو ج تمدّن انسان

های موجود به حدی برسد که اجازه  کند تا روزگاری که فهم و استعداد انسان پیدا می

تمدّن الهی به وجود آید. یعنی حکومت و سلطنتی که در  ها آندهد برابر فهم و استعداد 

ها در شعاع حکومت الهی، تحت تعلیم و تربیت مستقیم خدا و اولیاء  آن تمامی انسان

 نامند. آخرت و حیات دوّم می ۀخدا قرار گیرند، که این دوره را دور



  

پس از آن که انسان در یک چنین وضع فکری و عملی قرار گرفت زندگی به کیفیّت 

شود.  کند و به کیفیّت رجعت و بعثت اموات شروع می توالد و تناسل خاتمه پیدا می

شوند و زندگی آخرتی خود را  مت زنده میهای تاریخ از آدم و حوّا تا قیام قیا تمامی انسان

کنند. همین طور، حرکات تکاملی در مسیر کیفیّت و رشد و تکامل ادامه پیدا  شروع می

، دو اند مردهو  اند شدههائی که از آن پدر و مادر متولد  کند تا زمانی که تمامی انسان می

ل مطلق زندگی ابدی مرتبه زنده شده به کمال مطلق برسند؛ که بعد از رسیدن به کما

روی علم و استعداد فوق العاده کامل خود، در جهانی دیگر که  ها آنشود.  شروع می ها آن

شوند و بلکه در المکان و یا  چندین میلیارد برابر این جهان وسعت دارد جایگزین می

زمین به جز  ۀهائی در کر گیرند زیرا تمرکز یک چنان انسان نهایت مکان قرار می بی

و حبس خانه بیشتر نیست و بایستی در جهانی مطابق فهم و استعداد خود حبس 

خالی شود و  ها آنبوده از وجود  ها آنزمین که کالس ابتدائی  ۀجایگزین شوند؛ این کر

 هائی نو و کالسی نو و زندگی جدید و تازه ای آغاز گردد.  دو مرتبه انسان

ید چندین میلیارد میلیارد، یعنی اعدادی توانیم بگوییم که خداوند شا روی این فرضیّه می

هائی کامل و پیشرفته و به تمدن واقعی رسیده دارد که  توانیم بشماریم، انسان که نمی

و  اند گرفتهقرار « الماوی ۀجن»دوران تکامل خود را به انتها رسانیده و در ابدیّت یا  ها آن

های موجود  شده است. ما انسان های تازه و جدید شروع دو مرتبه زندگی از نو برای انسان

ایم و بایستی قبول کنیم که خداوند به میزان  مانند شاگردانی هستیم که سر کالس آمده

از فرزندان این آدم و حوّا  ها آنپیشرفته دارد که  ۀهای کامل شد غیر قابل شماره انسان

باشند. در  می ندا دهیرسهای پیش از آدم و حوّا که به کمال مطلق  نیستند بلکه از انسان

 باشد: گذرد قابل توجیه می همین رابطه اخبار و روایاتی که ذیالً از نظر شما می

پیش از الساّلم  علیهمقسمتی از آیات و احادیث مربوط به این که رسول خدا و ائمه اطهار 

اشاره شد، که خداوند به ابلیس  ها آنشریفه به  آیۀگذشت. در آن  اند بودهخلقت آدم 

های عالی و برتر بوده ای؟  تو تکبّر کردی که آدم را سجده نکردی یا از آن انسان فرمود



  

     

تَْكََبْ » َن الَْعالديَ  َأس ْ مسلماً آن موجودات برتر غیر از فرشتگان و باالتر از «. 1َت َأْم ُكْنَت مد

ترین موجودات آفرینش فرشتگان هستند که  و پاک ترین عالیفرشتگان هستند. زیرا 

باالتر شناخته شد. پس آن موجودات  ها آنمور شدند آدم را سجده کنند و آدم از مأ ها آن

 ها آنهای تکامل یافته ای هستند که آدم و حوّا مأمور به اطاعت  برتر و باالتر انسان

روایت شده « السامء و العامل»به نام « بحار»اما اخبار دیگری در جلد چهارده اند؛ و  شده

؛ ها آدمو پیش از آن،  اند بودهیش از خلقت آدم و حوّا، آدم هائی دهد پ است که نشان می

تا جائی که امام فرموده است که اگر تا ابد از من سئوال کنی پیش از آدم چه کسی بوده 

رسیم که با خالء مطلق روبرو شویم و بگوییم پیش  ؛ و هرگز به جائی نمی4گویم آدم می

خالء مطلق مخالف با قدرت و حکمت خداوند متعال هیچ و باز هم هیچ؛ زیرا این  ها آناز 

کند. در این رابطه در  تواند مخلوق را بیآفریند ولی از آفرینش مضایقه می باشد که می می

 ۀقاعد»که لطف بر خدا واجب است و این وجوب لطف را  اند گفتهقانون عقل و فلسفه 

فیض خودداری و مضایقه  ۀاند یعنی جایز نیست که خداوند متعال از افاض نامیده« لطف

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 

 تواند اوّل آفرینش را پیدا کند.  خداوند متعال کسی نمی

ها از ازل تا  گذشته روشن شد که جایز نیست آفرینش انسانو از طرفی بر اساس مباحث 

به ابد اتّصالی و تولیدی باشد؛ یعنی از ازل گذشتگان آیندگان را تولید کنند و بمیرند و 

ها بین دو  باز نسل موجود نسل آینده را تولید کند و به همین کیفیّت، زندگی انسان

این کیفیّت عبث است و بدون علّت غائی.  جناح ازل و ابد ادامه پیدا کند، زیرا خلقت به

آفریند که به کمال مطلق  ها را به این منظور می زیرا چنان که گفتیم خداوند انسان

های تاریخ پیش از آن  دانیم که اکثریّت و بلکه تمامی انسان برسند و ما خیلی خوب می
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َيَدي   :90ص،    بْلديُس َما َمنََعَك َأْن تَْسُجَد لدَما َخلَْقُت بد

ِ
تَْكََبْ  قَاَل اَي ا َن الَْعالديَ  َأس ْ  َت َأْم ُكْنَت مد
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ها در  لق انساندهد که کمال مط ، و خداوند خبر میاند مردهکه به کمال مطلق برسند 

ُج  تَْعرُ »شود. در آن زندگی آخرتی، آیاتی مانند:  زندگی دوّم یعنی زندگی آخرتی آغاز می

لَْيهد  الَْمًَلکدَكُة َوالرذ 
ِ
شود. اگر زندگی  طرح می«. 2وُح َوالَْمًَلکدَكُة َصفاا يَْوَم يَُقوُم الرذ »و « 1وُح ا

از ازل تا به ابد ادامه دهیم یک زندگی  ها را به صورت تولید نسل و موت و حیات انسان

 لغو و بیهوده است. 

ها بگوید که شما از نسل آدم  و دیگر این که برهانی ندارد که خداوند در قرآن به ما انسان

و  اند بودهبگویند که پیش از آدم و حوّا آدم هائی  علیه السّالم، و امام دیا آمدهو حوّا به وجود 

های  دم، تا ازل؛ زیرا اگر آن آدم و حوّا که مبدء نسل انسانپیش از آن آدم، آدم و آ

ی قبل باشند دلیلی ندارد که آن دو نفر را ها آدمزمین هستند از نسل  ۀموجود در کر

ابوالبشر بنامند و به نام پدر بزرگ و مادر بزرگ بشریّت بشناسند، و روی این فرضیّه اصال 

نهایت گذشته، که مبداء نسل بشر  و حوا در بیدلیلی ندارد که غیر از همان دو نفر آدم 

ی پیش از آدم ها آدمهای دیگری را ابوالبشر بنامند. پس بایستی بگوییم که  انسان اند بوده

که دوره های خود  اند بودههائی  انسان ها آنیعنی  اند بودهو حوّا منقطع از این آدم و حوّا 

 ها آنو باز این آدم و حوّا بعد از  اند دهیرسرا پیش از آدم و حوّا دیده و به کمال مطلق 

ها زندگی  ، و بعد از آن که ما انساناند شدهزمین  ۀی موجود در کرها آدممبدء پیدایش 

شود.  دنیائی خود را دیدیم و در دل خاک خوابیدیم زندگی آخرتی و قیامتی ما شروع می

کنیم و به  دید حیات میما از آخرین نسل تا آدم و حوّا دو مرتبه تج همۀدرآن زندگی 

گردیم؛ و زندگی دوّم ما ادامه دارد تا روزی که  زندگی دوم یعنی قیامت و آخرت بر می

برسند و به کمال مطلق نائل شوند؛ که خداوند  ها افتادههای عقب افتاده به جلو  انسان

کند و  معارج به پنجاه هزار سال تحدید می سورۀآخرت و تکامل ما را در  ۀمدت دور
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ْقَدارُ  ُج الَْمًَلکدَكُة َوالرذ  تَْعرُ : 1معارج،   لَْيهد ِفد يَْوٍم ََكَن مد
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نَةٍ  هُ وُح ا َي َألَْف س َ سد  ََخْ
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ْقَدارُ  ُج الَْمًَلکدَكُة َوالرذ  تَْعرُ »فرماید:  می لَْيهد ِفد يَْوٍم ََكَن مد
ِ
نَةٍ  هُ وُح ا َي َألَْف س َ سد یعنی « 1ََخْ

ر مدتی د( دهائی هستند که تکامل روحی دارن ه منظور از روح، انسانن )کروح و فرشتگا

عروج تکامل است.  معنای؛ و کنند رسد به سوی خدا عروج می که به پنجاه هزار سال می

ها زندگی دنیا و آخرت خود را به انتها رسانیدند و کمال مطلق پیدا  پس از آن که انسان

ی پیش از خلقت آدم و حوّا در ها دورانهای تکامل یافته در  نیز مانند انسان ها آنکردند 

های موجود خالی  زمین از این انسان ۀگیرند و کر الماوی جای می ۀبهشت برین و جن

شود. پس از این انتها دو مرتبه انسانی نو و خلقتی تازه مانند گذشتگان به وجود  می

همین طور آفرینش از نزدیک ازل تا به ابد ادامه ؛ و شود شروع می ها آنآید و تربیت  می

 دارد. 

منظور ما از طرح مباحث باال این بود که اثبات کنیم تکامل انسان به همین کیفیّتی 

دا ما را در مسیر آن قرار داده است؛ یعنی تکامل تدریجی و تربیتی، و ممکن است که خ

هائی که مشاهده شده است از بدو توّلد تا روز وفات، کامل به دنیا آمده و کامل  انسان

ما قبل آدم و حوّا  ۀهای تکامل یافت از همان انسان ها آن اند رفتهو کامل از دنیا  اند ستهیز

 ۀنیز دور ها آنانجام شده است و  ها آنبرای  ها آنا و نسل هستند که خلقت آدم و حوّ

گوییم خط تکامل انسان  . پس میاند دهیددانند  خود را مانند ما در زمانی که خودشان می

به همین کیفیّت تدریجی بوده و خواهد بود و جز این راهی در تقدیر خدا ممکن نیست. 

و بدون مقصد فکری و علمی از مادر یعنی خلقت به آن کیفیّت که انسان کامل مطلق 

متوّلد شود و زندگی خود را تا مرگ بگذراند ممکن نیست. زیرا اگر خلقت به این کیفیّت 

ها را کامل بیآفریند دلیلی ندارد که خداوند از یک چنین  ممکن باشد که خدا انسان

ت رها کند ها را در خط قصور و تقصیر و سفاهت و جهال آفرینشی مضایقه نموده و انسان

 این همه مفاسد و حوادث به وجود آید.  ها آنتا از جهل 

                                                           
1
 1معارج، 



  

 

 پیحایش کمال در ایسان اکتسابی است

و اما دالئل عقلی عدم امکان کمال مطلق در اوّلین روز توّلد، از مسیر شناخت کیفیّت 

شود. در این بحث اثبات  خلقت انسان، و خصایص ذاتی و عَرَضی موجودات آغاز می

باشد و در  ها عَرَضی وترکیبی می ه تمامی صفات و کماالت در وجود انسانگردد ک می

وجود خداوند متعال ذاتی است. کماالت عرضی و ترکیبی قهرا از مسیر حرکات تدریجی 

 باشد.  طفره است و طفره هم محال مین شود و ظهور آنی آ پیدا می

امکان دارد و بدون تدریج، برای اثبات این حقیقت که تکامل انسان از این خط، تدریجی 

خصایص ذاتی شیء و خصایص  ۀآید که ابتدا دربار تکامل قابل ظهور نیست الزم می

 ترکیبی بحثی ایراد کنیم. 

گیرد و برای پیدایش  گویند که از ذات شیء سرچشمه می خصایص ذاتی به آن آثاری می

م و ظلمانیت برای آن آثار به چیزی سوای ذات احتیاج نیست؛ مانند جسمانیت برای جس

به دلیل یخ بودن سردند و این غلط  ها خظلمت و حرارت برای آتش و برودت برای یخ. ی

به دلیل آتش  ها آتشهمچنین ؛ و را سرد کن ها خاست که کسی به دیگری بگوید ی

را داغ کن و به آتش حرارت بده.  ها آتشبودن، حرکت و حرارتند؛ غلط است بگویند 

به دلیل ذاتِ خود واجدِ خاصیّتی است که آن خاصیّت به دلیل همچنین هر موجودی 

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 

مانیّت را با چیز دیگری ترکیب کند که از داشته است. کسی نیامده ابعاد ثالثه را و یا جس

. یعنی َاذلات َل يَُعلَلگویند:  محدود پیدا شود. در این رابطه فالسفه می ۀاین ترکیب، ماد

ذاتیّات علّت خارج از ذات ندارند؛ یعنی آثار ذاتی با یک علّت سوای ذات به وجود نیامده 

ن اثر ذاتی باشد سلب گردد. مثال که اگر آن علّت را از ذات بگیرند معلول هم که هما



  

     

توانند بگویند پارچه را با چه رنگ کرده ای؟ زیرا رنگ پارچه عَرَض است نه اثر ذاتی.  می

توانند بگویند که رنگ را با چه  دهند که با رنگ سرخ یا مثال بنفش. اما نمی جواب می

این رنگ اثر ذاتی چیز رنگ کرده ای؟ یا سرخ و زرد را با چه سرخ و زرد کرده ای؟ زیرا 

 رنگ است نه اثر ترکیبی. 

گوئیم که همراه ذات شیء هست، و با  به طور کلّی آثار ذاتی و یا ذاتیّات به چیزهائی می

گیرد. یعنی آثاری که معلول  عدم شیء، نیست. در برابرِ آثار ذاتی آثار ترکیبی قرار می

پرسند هوا را با چه سرد  تند. میهم نیس ها معلولنباشند  ها علتباشند که اگر  می ها علت

کردی و با چه گرم؟ یعنی گرما و سرمای هوا خاصیّت ذاتی هوا نیست بلکه با علت 

گویند در و دیوار خانه را با چه چیز زینت  یا می؛ و گردد دیگری مانند برودت، سرد می

ردد. پس گ ذکر می ها نتیزو  ها رنگداده ای و یا رنگ کرده ای؟ در جواب، علّت پیدایش 

نامیم که از  در آفرینش، هرچیزی را که محصول علّت و معلول است اثر ترکیبی می

شود، مانند ترکیب حرارت با هوا برای پیدایش هوای  ترکیب دو یا چند چیز پیدا می

باشد، چیزی است که به دلیل ذات پیدا  گرم، و آثار ذاتی فقط علّتِ تنها با معلولِ تنها می

 ترکیبات ذاتی با ذات دیگر.شده نه به دلیل 

و اکنون در اطراف خصایص وجودی انسان مانند علم و قدرت و حکمت و عقل و شعور و 

کنیم؛ که  ی متفاوت بحث میها شکلروح در اطوار مختلف، و یا تن و بدن و اجزاء آن در 

عنی آیا این آثار و خواص خواص و آثار ذاتی مادّه و بدن است یا خواص و آثار ترکیبی؟ ی

ها به دلیل جسم بودن و به دلیل بدن و تن بودن، علم و عقل هستیم و یا  آیا ما انسان

آیا به دلیل جسمانیت، روح و جان و یا شعور و آگاهی  ؟ وقدرت و حکمت هستیم

ی متفاوت و مختلفی ها علتهستیم؟ یا این خواص و آثار به نام علم و قدرت، معلول 

باشد علم و  ها علتگردد، که اگر آن  وجود ما ظاهر می در ها علتاست که براساس همان 

و آثار اثر ذاتی ماده و جسمانیّت  ها تیخاصشعور هم هست و اگر نباشد نیست. اگر این 

ما باشد، آثار ذاتی از ذات قابل انفکاک نیست و هر جا ذات باشد آثار ذاتی آن هم هست. 



  

راک همین جسمانیّت بدن ما و مادّیت مثال میگوییم دلیل عقل و علم و روح و شعور و اد

شود و ثانیا این آثار  باشد. اگر چنین باشد اواّل ظهور تدریجی این آثار لغو می تن ما می

قابل انفکاک از تن ما و وجود ما نخواهد بود زیرا در این جا معلول عین علّت و علّت عین 

دلیل همین که جسم معلول است، و بلکه علّت و معلول در کار نیست؛ یعنی ما به 

هستیم جان هم هستیم، علم و ادراک هم هستیم، و سایر کماالت. با این که مشاهده 

کنیم جسمانیّت و مادّیت ما به جای خود محفوظ است ولیکن از علم و ادراک و روح  می

و جان خبری نیست؛ و در این صورت، چنانچه تمامی اجسام عالم در یک چنین 

جایز نبود که هفتاد کیلو جسم انسان عقل و شعور داشته  بودند خصایصی مشترک می

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 

ها در ابعاد ثالثه مشترک بودند و سنگ و آجر ها وانیحها و  نیست؛ همان طور که انسان

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 

گاهی هم است. بعالوه انسان با حفظ جسمانیّت و مادیّت گاهی واجد خصایص نامبرده و 

شود. هنگام خوابیدن و یا مردن با این که جسمیّت ما به حال خود محفوظ  فاقد آن می

شویم مساوی با خاک  گردد و می است کماالت ما و عقل و شعور و حیات ما به صفر برمی

 و سنگ. 

ظهور عرَضی و تدریجی این کماالت و یا سلب آن، برهانی است روشن بر این که تمامی 

ی انسان، مخصوصا علم و حیات محصول ترکیب و یا علّت و معلول خصایص وجود

باشد یعنی اشیاء و اجناس مختلف و متفاوت در وجود انسان با یکدیگر ترکیب  می

آن آثار ترکیبی و یا  ۀشود که مجموع شوند و از هر ترکیبی اثر مخصوصی ظاهر می می

 ت در وجود انسان شده است.علّت و معلولی چیزی به نام انسان یا به نام علم و حکم



  

     

و آثار چه از نوع خواص و آثار روحی باشد مانند  ها تیخاصگوییم تمامی  در این جا می

علم و شعور و حیات و قدرت و چه از نوع آثار مزاجی و بدنی مانند گرسنگی و تشنگی و 

 ها محصول عرض و ترکیب و یا علّت و معلول است؛ که هرچه این همۀغرائز و عواطف، 

توسعه پیدا کند آثار و خوّاص آن هم  ها فرمولو  ها هندسهآن عوارض و ترکیبات و 

کند، و هرچه کمتر باشد خواص و آثار هم کمتر است، و مخصوصا ظهور  توسعه پیدا می

کنیم که معلم انسان چه از نوع بشر باشد و یا  علم و حکمت در وجود انسان. مشاهده می

دهد. در واقع سخنان و  به انسان تعلیم می جیبه تدرکم و فرشتگان، علم و دانش را کم 

شود و از این ترکیب،  ی آموزگار با سازمان مغز و ادراکات انسان ترکیب میها یراهنمائ

چه از نوع ضبط در حافظه باشد مانند تعلیمات انسان به انسان، و چه از نوع فراگیری با 

 همۀدهد،  دادی که خداوند به انسان میتفکّر و تصوّر، و چه از نوع وحی الهی و استع

گردد و از این  ها چیزهایی است که با سازمان وجود و ادراکات انسان ترکیب می این

شود. بنابراین انسان یک معجونی است  ترکیبات محصولی به نام علم و حکمت ظاهر می

کیبات و باشد و ظهور آنی این تر ی متفاوت و مختلف میها علتکه محصول هزاران هزار 

باشد. یعنی برای ظهور علم و حیات  تحواّلت یک نوع طفره است، که طفره محال می

ها با روح حیات  این همۀهزاران هزار نوع موادّ مختلف بایستی با یکدیگر ترکیب شوند و 

ترکیب گردند تا از این ترکیبات متفاوت، یک انسانی آماده برای فهمیدن به وجود آید؛ و 

 بهها بایستی  این همۀی حسّی و فکری، ها تیهدابارات و علوم و اشارات و باز کلمات و ع

انسان داده شود. پس یک چنین معجونی، خواه سازندۀ آن خدا باشد یا خلق خدا،  خورد

آید و طفره، محال است.  قهرا یک معجونی است که ظهور آنی آن طفره به حساب می

علّت و معلول است بدون ابتدا و انتها  زیرا خواص و آثاری که محصول عرض و ترکیب و

با  ها علتآید و بعد، آن اجزاء و  و اجزاء مرکب به وجود می ها علتممکن نیست. اوّل 

آن، انسانی آماده برای فهمیدن، و بعد از این  ۀشود؛ دنبال یکدیگر ترکیب و مهندسی می

شود، که اگر  وسط، پیدا می آید. قهرا ابتدا و انتها و عبور از آمادگی، تعلیمات به وجود می



  

این لغویت در صورتی ممکن است ؛ و گردد عبور از وسط لغو شود ابتدا و انتها هم لغو می

و آثار خاصیت ذاتی ماده باشد نه خاصیت ترکیبی. اگر  ها تیخاصکه تمامی این 

و و آثار هم بود، و ابتدا و انتها  ها تیخاصخاصیتی ذاتِ ماده بود به محض وجود مادّه 

شد. مانند کسی که ظرف آبی آورده است؛ به محض این که ظرف را پر از  وسط لغو می

کند آب دارد و الزم نیست که با آن آب، آب درست کند. با یک عمل و اراده آب  آب می

به همراه خود آورده است ولی اگر آن آب را بخواهد رنگین و یا شیرین کند عمل دیگری 

 الزم دارد.

و آثار وجود انسان، از علم و حکمت و شعور و  ها تیخاصکه تمامی نتیجۀ بحث این 

باشد و ظهور آنی این  می ها معلولو علّت و  ها بیترکادراک، کم یا زیاد، محصول 

ترکیبات با اراده خدایا با اراده خلق خداممکن و میّسر نیست. مخصوصا ظهور تعلیمات؛ 

علم و حکمت به او تعلیم دهد، و این علم  یعنی اوّل بایستی خداوند انسانی بسازد و بعد

شود که قهرا ظهور آن با کندی و یا به تدریج  و حکمت از خط آگاهی به انسان داده می

 گیرد. انجام می

 

  



  

     

 بیوضات تعلیمی و ت وینی

دراین جا الزم است بدانیم که فیوضات تعلیمی خدا با فیوضات تکوینی او فرق دارد؛ 

چه خدا در وجود انسان خلق  آموزد با آن تعلیم به انسان میچه خدا از راه  یعنی آن

شود نه  کند متفاوت است. تعلیمات الهی در حال آمادگی و آگاهی انسان ممکن می می

در حال غفلت و خواب. به همین مناسبت تعلیمات، چه به اراده خدا و چه به اراده 

یمات، بین انسان و خدا و بین شود و در این تعل ها، بعد از تکمیل خلقت آغاز می انسان

 انسان و علم واسطه الزم است. 

سازد که قدرت دانستن و  کند و می خداوند در اوّلین مرتبه انسان را چنان خلق می

توان به او تعلیم داد و او را به حقایق و  فهمیدن دارد. یک چنان موجودی است که می

وجود فقط برای  هندسۀل دقایق آگاه ساخت. انسان پس از تکمیل خلقت و تکمی

شود نه این که به دلیل خلقتِ کامل، شعور و ادراک هم هست. در  می آمادهفهمیدن، 

هدایت  ۀآفرینش آدم دارد و سخنی هم در بار ۀموضوع خلقت آدم، خداوند سخنی در بار

اختم یعنی زمانی که او را س« فَاِذا سَوّیتُه»فرماید:  تکمیل خلقت او می ۀو تعلیمات. در بار

اَء َُك هَا»فرماید:  درباره تعلیمات می؛ و و مهندسی کردم َ أ َدَم اْْلَمْسَ خداوند تمامی «. 1َوعََّل 

فرماید: پس ازآن که روح علم در آدم  اسماء را به آدم یاد داد. در آن جا به فرشتگان می

 . 4کنید دمیدم و او را به علم و آگاهی رسانیدم، در آن موقع بایستی شما آدم را سجده

این آیات مربوط به خلقت آدم است و آدم با این که یک چنین موجود کامل و مجهزّی 

خورد و آن زندگی کذائی  شود، گول می شیطان واقع می ۀاست باز هم تحت تأثیر وسوس

در رنج و زحمت  ها مدتشود و  کند؛ مبتالء به زندگی ناقص دنیائی می بهشت را رها می

کند و بعد از قبولی توبه، خداوند  فهمد و توبه می که رمز توبه را می گیرد تا این قرار می
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تو قبول است  ۀفرماید ای آدم توب گذارد و می کتاب و تعلیمات را در اختیار آدم می

توانی زندگی کنی و خود را به بهشت موعود  ولیکن از مسیر این کتاب و تعلیمات می

ی علم و دانش هم بود دیگر گول خوردن آدم، برسانی. اگر آدم به دلیل خلقت کامل دارا

 و بعد از توبه تعلیمات، مفهوم و معنائی نداشت.  ؛و بعد توبه

ما به تو علم و حکمت آموختیم، تو پیش »فرماید:  دیگری به پیغمبر اکرم می آیۀو یا در 

دانستی کتاب و ایمان یعنی چه؛ دورانی بر تو گذشته که  از این وحی و تعلیمات نمی

پس «. 0الم و مؤمن نبودی؛ ما به تو علم و ایمان بخشیدیم و به تو علم و دانش آموختیمع

اگر این پیغمبر یا پیغمبران دیگر به دلیل خلقتِ کامل عالم و کامل هم بودند این همه 

خدا خلق  ارادۀتعلیمات از راه وحی و ابتالئات الزم نبود. پس انسان در یک زمانی به 

ی طبیعی مانند دوران رحم، و یا غیر طبیعی مانند خلقت آدم و حوّا شود، خواه خلقت می

او برای  ۀو حضرت عیسی. پس از آن که در خلقت کامل و مجهّز شد و حواسّ پنجگان

ارتباط با طبیعت آمادگی پیدا کرد و هم چنین سازمان مغز و فکر او و در انتها سازمان 

شد، از خطّ برخورد با طبیعت و یا وحی و  قلب و نفس او برای تفکّرات و ادراکات آماده

تماما تدریجی و متوّقف بر گذشت  ها یآگاهآید و این  تعلیمات در او آگاهی به وجود می

خلق خدا. مثال در خلقت، اول  ارادۀخدا باشد یا به  ارادۀزمان است؛ خواه تعلیمات به 

را به او یاد  ها یدنید کند و بعد آماده می ها یدنیشنو  ها یدنیدانسان را برای درک 

توانیم بگوییم که  فهماند و همین طور سایر مسائل. نمی دهد؛ زشت و زیبا را به او می می

فعّال و قدرت قاهره چرا در یک ثانیه و یک دقیقه انسان را عالم و کامل  ارادۀخدا با آن 

ته باشد و کند تا انسان به محض این که خود را ببیند و بشناسد همه چیز را شناخ نمی

نهایت بیشتر ازآن  در آینده محتاج به معلّم و آموزگار نباشد. قدرت خداوند متعال بی

کنیم ولیکن بایستی پیش از تعلیماتِ خدا و یا تعلیماتِ  چیزی است که ما فکر می
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انسان، در شاگرد استعداد و قابلیت به وجود آید تا براساس آن قابلیت، علم و دانش فرا 

تعالی مثال از طریق ذائقه شیرینی و تلخی به ما تزریق کند و بعد از این  گیرد. خداوند

تزریقات به ما بگوید این میوه شیرین وآن دیگری تلخ است و یا این یکی زشت است و 

ها در  آن دیگری زیبا، و یا چیزهای دیگر. گرچه خدا در قدرت کامل است امّا ما انسان

ما از خلقت ما جدا است. بنا به فرمایش موالی  استعداد ناقص هستیم و این استعداد

وجود انسان در بدو خلقت سفید است، که هنوز کلمه ای  ۀصفح )ع(متقّیان امیر مؤمنان 

و خطی در آن نوشته نشده و یا مانند زمینِ آماده برای کشت و زراعت، که هنوز بذر و 

ان را به کاغذ سفید و نهالی در آن کاشته نشده است. منظور از بیان حضرت که دل انس

خلقت انسان را از  ۀخواهد مرحل کند این است که می یا زمین قابل کشت تشبیه می

نهایت سفید است امّا انسان در این  تعلیم و تربیت جدا کند. لوح دل انسان بی ۀمرحل

شناسد و  فهمد نه سیاهی؛ و یا زمینِ آماده برای کشت نه گیاهی می حال نه سفیدی می

شود.  ت؛ در این مرحله از خلقت است که بعد ار تکمیل خلقت، تعلیمات شروع مینه زراع

نگارند و  وجود انسان کلمات را می ۀآموزگاران چه خدا و چه خلق خدا، در صفح

نویسند، که همین کلمات نوشته شده علم و دانش انسان است که بر اساس همان  می

ند در بعضی آیات از وجود انسان به لوح داند. خداو فهمد و می می ها دهیشنو  ها گفته

يٌد ِفد  بَْل ُهَو قُرْ »فرماید:  کند و از تعلیمات خود به کتابت در آن لوح. می تعبیر می أ ٌن َمجد

لَْوحٍ َمْحُفوٍظ 
؛ و شود ثبت و ضبط می ها دلاین یک قرآنی است با عظمت که در لوح «. 1

یعنی قسم به «. 2َها َوتَْقَواَها اَها فَأَلْهََمهَا فُُجورَ َونَْفٍس َوَما َسو  »فرماید:  شمس می سورۀیا در 

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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خلق  ارادۀخدا و چه به  ارادۀتعلیمات از خلقت جداست و تعلیمات چه به  ۀپس مرحل

موزد و یا اخواهد الفبا به ما بی گیرد. مثال معلّم ما خداست که می خدا تدریجی انجام می

نویسد بایستی آن الف را به ما بفهماند. از  می« الف»انسان. خداوند ابتدا که در قلب ما 

نظر این که یک سر تقدیر به دست انسان است خواهی نخواهی انسان خدا را معطّل 

هرکس باشد و هرچه باشد برای فهم هر حرفی و یا کلمه ای مدّت الزم کند. انسان  می

کشد که انسان کلمه ای را بیآموزد خواه  دارد؛ چند دقیقه و یا چند ساعت طول می

ها در  آموزگار، خدا باشد و یا خلق خدا. خدا در کارهای خود کند نیست ولیکن انسان

 م دارند. فراگیری کندند که خواهی نخواهی گذشت زمان الز

ی گذشته این است که علم در وجود انسان قابل آفرینش نیست تا همراه ها بحث ۀنتیج

خلق خدا از راه  ارادۀخدا و چه به  ارادۀخلقت در انسان به وجود آید بلکه علم، چه به 

کند و  تعلیم است. در تمامی آیات خداوند بحث خلقت انسان را از تربیت او جدا می

کند. با این حساب بایستی بگوییم که  ا بعد از تکمیل خلقت شروع میتعلیم و تربیت ر

دوران نقص و سپس تکامل خود را پیش  اند آمدههائی که کامل به این زندگی دنیا  انسان

، نه این که همراه نطفه و رحم، اند دانستهچه باید بدانند  از ورود به این عالم گذرانده و آن

بعد از  ها آنخلق شود و  ها آنلم و دانش در وجود همراه ساخت گوشت و استخوان ع

خلقت احتیاج به تعلیم نداشته باشند؛ خواه معلّم خدا باشد و یا بندگان خدا. اخبار خیلی 

و یک انسان کامل  اند شدهدر عالم ارواح قبل از عالم اجساد کامل  ۀصریح است که ائمّ

 شند.نه این که در این عالم خلق شده با اند شدهمتولّد 

گوییم که انسان تعلیمات الزم دارد و تعلیمات تدریجی پیدا  به همین مناسبت می

شود. در این تعلیمات تدریجی این همه کتاب و دعا و عبارات و کلمات به وجود آمده  می

 است. 



  

     

بحث در بارۀ این که از آن روز که در ما خواهشی به وجود آید و ه گردیم ب و اکنون بر می

این خواهش و تقاضا که به صورت دعاها در اختیار ما قرار  ۀبخواهیم، دنبال از خدا چیزی

شود. خواهش و تقاضا و به دنبال آن حرکت در خط  گرفته است اجابت دعا شروع می

ها به  آید و انسان انسان است، و به دنبال این حرکت تعلیمات به وجود می ۀمکتب وظیف

 کنند. حقایق آفرینش آگاهی پیدا می

 

 قش دعا در تعلیمات و معنای ثواب و عقابی

باشد.  انسان در ارتباط با آفرینش مانند صاحب خانه در ارتباط با خانه و زندگی خود می

چه دراین خانه خلق شده یا  انسان است و انسان صاحب این خانه و آن ۀآفرینش، خان

تیاج انسان شود که مورد نیاز و اح خواهد شد. آفرینش از این نظر خلق شده و می

تواند از  شود نیازمند است و می چه آفریده شده یا می باشد. فقط انسان است که به آن می

چه در زمین و آسمان خلق شده مورد  ها استفاده کند. آفرینش و تمامی آن تمامی این

خدا  ارادۀکنند.  برداری نمی احتیاج خدا یا فرشتگان نیست و خدا یا فرشتگان از آن بهره

داند در ظلمت هم  بیند و می ر و ظلمت یکسان است. آنچنان که در روشنائی میدر نو

داند، و آن چنان که در سطح فضا و خالء مطلق آزادی کامل برای آفرینش  بیند و می می

دارد در اعماق اجسام و ذّرات هرچند که متراکم و فشرده باشند آزادی کامل دارد، زیرا 

کند و برای او  د و لطیف است که به چیزی بر خورد نمیوجود خداوند متعال آنقدر مجّر

چه  توانیم بگوییم که خداوند از آن تنگی و گشادی ویا موانع دیگر مفهوم ندارد. پس نمی

 کنیم. برداری می سازیم بهره چه می ها که از آن کند، مانند ما انسان برداری می آفریده بهره

هست برای انسان خلق شده و فقط انسان است چه  گوییم عالم و تمامی آن از این رو می

چه که خلق شده فقر و  چه خدا آفریده، و با بهره گیری از آن تواند با تصرف در آن که می

نیازمندی خود را تبدیل به غنا و به بی نیازی کند. یعنی همه کس و همه چیز را 



  

ده کنیم تا بعد از رفع بشناسد و از آن استفاده کند. پس اگر بخواهیم نیاز انسان را برآور

چه خدا آفریده و یا در آینده  نیاز، غنای انسان را بشناسیم بایستی بگوییم انسان به آن

تواند بیآفریند نیازمند است. در صورتی انسان در خود احساس بی  آفریند و یا می می

استفاده  ها یهستکند که بداند به همه کس و همه چیز رسیده و از تمامی  نیازی می

کند. تا زمانی که در انسان خال فکری و علمی وجود داشته باشد یعنی بداند که در  می

برداری کند،  تواند بهره شناسد نمی شناسد و چون نمی عالم چیزهایی هست که او نمی

کند، و فقر هم آرامش  شود و در خود احساس فقر می حالت آرامش در انسان پیدا نمی

چه  داند که از آن داند که هنوز دانستنی زیاد است و می یزند زیرا م فکری را بر هم می

 برداری کند.  تواند بهره ندانسته نمی

توانیم به نقش علم و تعلیمات پی ببریم که علم چگونه حیات بخش  در اینجا ما می

انسان است و انسانِ فاقد علم با مردگان مساوی است. علم عبارت است از پیدایش رابطه 

ه که هست؛ مثال انسانی که روی گنج خوابیده و یا کنار چشمه آب حیات چ انسان با آن

فهمد که اینجا گنج و آنجا چشمۀ آب حیات است، همین  کند ولیکن نمی زندگی می

شود که از تشنگی و یا از فقر بمیرد و یا بدتر از مردن. در اینجا  نادانی باعث می

فکری برقرار کند و او  رابطۀ ها چشمهو  ها گنجآموزگاری الزم دارد که بین این انسان و 

کنید  چه که در عالم هست و خدا برای او خلق کرده است. مشاهده می به آند را آگاه کن

چه اندازه  اند دادهآب حیات به انسان  ۀو یا چشم ها گنجکه چند کلمه آدرسی که از 

حکامی که در دین باشد. دعاهای وارده و یا ا مفید و نافع و در عین حال حیات بخش می

و چشمه های آب حیات  ها گنجمقدّس اسالم وضع شده تماماً در واقع آدرسی از آن 

فهماند که در عالم چه چیزها هست و  آموزد و به او می ها می است که خداوند به انسان

ی خدا را ها نعمتبرداری نمود. تعلیمات، نقش نقشه و آدرس  بهره ها آنشود از  چگونه می

ی خدا ها نعمتآموزید آدرس نعمتی از  کند. شما با هر کلمه ای که به کسی می ایفا می

یا اگر آفرینش را به صندوقی پر از گوهر و جوهر تشبیه کنیم، ؛ و دهید را به او می



  

کند. هر علمی در واقع کلیدی است که با آن دری از خیر  تعلیمات نقش کلید را ایفا می     

کند؛ آن جا  د. خداوند تعالی علم را به کلید تشبیه میشو و برکت به روی انسان باز می

ْنَدُه َمَفاتدُح الْغَْيبد »فرماید:  که می  «.1َوعد

شود که این احکام و دستورات در واقع  به دنبال تعلیمات احکام و دستورات پیدا می

 .اند دادهو آدرس آن را به ما  اند آموختهفرمان حرکت به سوی نعمت هائی است که به ما 

آورد و هر حرکتی گامی و  هر حکمی از احکام خدا حرکت خاصّی در انسان به وجود می

کند.  باشد نزدیک می ها نعمتباشد که انسان را به مقصد که همان وصول به  قدمی می

باشد  ی خدا میها نعمتاحکام واجب و مستحب همه جا فرمان حرکت بسوی نعمتی از 

م است و از آن طرف محرّمات و مکروهات هم که همان نعمت ثواب عمل به آن احکا

دارد. هرچیزی و یا هر  فرمانی است که انسان را از حرکت در مسیر ضررها و آفات باز می

عملی به این دلیل حرمت پیدا کرده یا مکروه شناخته شده که انسان را به ضرری یا 

پیغمبران و اولیاء خدا چه را که این  آن ۀتوانیم مجموع کند. در این جا می آفتی مبتال می

به سه بخش تقسیم کنیم که حرکت دراین سه بخش دین انسان  اند آوردهاز جانب خدا 

دهد یعنی کسی دین خدا را قبول کرده و در خط دین خدا حرکت نموده  را تشکیل می

ی سه گانه ها بخشاست که در ارتباط با این سه بخش باشد و اگر هیچ رابطه ای با این 

 شود.  شد کافر شناخته شده، و در این دایره بهشتی و اهل بهشت شناخته مینداشته با

ثواب و عقاب ایراد کنیم و به دنبال این شرح حرکت از  ۀابتدا الزم است شرحی دربار

مسیر عقاید و احکام، و در انتها وصول به مقام اخالقی انسانی؛ که در این رابطه دعای 
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هدف ما از این که پیش از اشتغال به شرح اصول و احکام و اخالق ثواب و عقاب را مطرح 

کنیم این است که بدانیم اصول عقاید و احکام و اخالق راه حرکت به سوی ثواب و  می

ی عادّی تا وارد نشویم و حرکت نکنیم ها مسافرتعقاب است و به همان کیفیّت که در 

ی دینی هم تا راه را نشناسیم و ها مسافرتیم در سفرهای تکاملی و رس به مقصد نمی

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 

خدا ممکن است و نه به  ۀارادممتنع است؛ یعنی وصول به مقصد بدون حرکت، نه به 

انسان حتما  ارادۀباشد به  خدا غیر ممکن می ارادۀانسان، و البتّه چیزی که به  ارادۀ

خدا هم  ارادۀها در این خط حرکت نکنند به  غیرممکن خواهد بود. یعنی اگر انسان

 وجود ندارد. ها آنبرداری از  و بهره ها نعمتامکان رسیدن به 

 ۀشود که ثواب و عقاب نتیج ن جا به این کیفیّت مطرح میبحث ثواب و عقاب در ای

شود یعنی اگر  اعمال هم در واقع مقصد اعمال شناخته می ۀاعمال خیر و شرّ است. نتیج

عمل را به حرکت تشبیه کنیم، نتیجۀ عمل مقصد است. مثال شما درخت کاری و یا 

چه از این  باشد. آن می کنید؛ همین نهال کاری و تخم افشانی عمل شما زراعت کاری می

باشد.  آید مقصد است که نتیجه هم می که در آینده به دست می ها تخمو  ها نهال

کنند تا خود را به میوه برسانند. همچنین  حرکات تکاملی دارند، رشد می ها درخت

برسانند. انسان یک شجره است. آخرین محصول  ها دانهو  ها هحبّ، تا خود را به ها زراعت

جره دو نوع زندگی است که به نام بهشت و جهنم شناخته شده است. بهشت آن این ش

شود. انسان، خود  زندگی است که از شجره وجود انسان در مسیر کار و فعالیت پیدا می

سازد و عاقبت از نظر فکری و علمی و اخالقی در وضعی  شود و خود بهشت می بهشت می

رود بهشت ساز است، و ازاین نظرکه خود  یگیرد که خود بهشت است و هرجا م قرار می

بهشت است، به هرجا برود آنجا بهشت او است. یعنی چنین انسانی اگر در اعماق جهنّم 

کند بلکه در آن جا بهشت است؛  فهمد و احساس نمی گردش کند باز هم جهنّم را نمی



  

است که از در آتش نمرود. باالخره بهشت و زندگی بهشتی ثمره ای  )ع(مانند ابراهیم      

زند و  شود. از همان راهی که دانه گندم جوانه می وجود انسان در خط تکامل پیدا می

و ثمرات  ها وهیمرویند و خود را به  می ها درخترساند و یا  خود را به خوشه و حبّه می

ها هم بایستی برویند تا خود را به بهشت وجود خود برسانند؛ که آن  رسانند، انسان می

بالقّوه در نهاد شجره  ها وهیمتی بالقّوه در خلقت انسان هست، آن چنان که زندگی بهش

رسد. به  وجود دارند، که این موجود بالقّوه در مسیر حرکت و کار و فعالیت به فعلیّت می

بیند که خود او بهشت است و در وضع بهشتی قرار گرفته، صاحب اراده و  ناگاه انسان می

گوییم ثواب اعمال که  عت و کائنات. پس در این جا میقدرتی شده است حاکم بر طبی

همان بهشت باشد نتیجه عمل و حرکت انسان است. منظور از بهشتِ وجود انسان در 

تواند زندگی بهشتی به وجود آورد،  این جا پیدایش نیرو و استعدادی است که با آن می

ز به ارادۀ کن فیکونی در هرجا بروند همه چی ها آنکه  ها اماممانند اعجاز پیغمبران و 

ی سرد و آماده در اختیار دارند. ها شربتی نمرود ها آتشاست. در میان  ها آناختیار 

 هست. ها آناین چنین اند. هر جا بروند، هرچه بخواهند در اختیار  ها یبهشت

که انسان کاری  اند کردهکسانی که ثواب عمل را از نوع مزد عمل دانسته و چنین فکر 

. ثواب و عقاب به این کیفیّت، زندگی اند رفتهدهد به اشتباه  و خدا مزدی میکند  می

دهد که در انتها از صاحب کار مزدی به انسان  کارگاه جلوه می به صورتدینی را 

رسد، و اگر نرسد یا نرسانند کار انسان هدر شده است؛ بلکه بهشت و زندگی بهشتی  می

ازشجره ای که متوّقف شده باشد یا به قهقراء رفته  نتیجه کار است نه مزد کار. نتیجۀ کار

از آن طرف، زندگی جهنمی هم یک سلسله نتایجی است که ؛ و باشد قابل ظهور نیست

آید. جهنّم نیز از نوع نتیجۀ حرکت و  از سیر قهقرائی و فعالیّت در مسیر غلط به وجود می

؛ مانند زندان و یا اعدام ثمره درخت جهل است نه این که از نوع کیفر و مجازات باشد

بین جرم و ؛ لذا برای مجرم نیست. زندان و اعدام کیفر جرم است و نتیجه آن نیست

گردد.  شود، کیفر آن ظاهر نمی شود؛ یعنی جرم واقع می کیفر آن گاهی فاصله پیدا می



  

های منحرف است که وصول به  جهنّم، آخرین نتیجه از حرکات کفری و قهقرائی انسان

باشد. یعنی به اراده خدا نیست که خدا صرف نظر کند  در صد قطعی و قهری میآن صد 

بلکه نتیجه حرکت و عمل کفر آمیز است، که اگر کفار هم در خط کفر خود متوقف 

شود. دراین جا  شوند و یا به خط ایمان برگردند پیدایش جهنم محال و ممتنع می

زندگی است که بدون آن، وصول توانیم قضاوت کنیم که حرکت و عمل یک ضرورت  می

باشد. پس همانطور که در بحث پیدایش علم و تکامل گفته شد، که  به نتیجه ممتنع می

تکامل نتیجه حرکت است نه اهدائی از جانب خدا، بهشت هم به همین کیفیّت نتیجه 

 باشد نه اعطائی و نه هم اهدائی از جانب خدا.  حرکت می

عمل  ۀوالی مطرح شود که اگر ثواب و عقاب نتیجممکن است دراین رابطه چنین سئ

عمل از  ۀخدا، و از طرفی ظهور نتیج ارادۀخدا و با کیفری به  ارادۀباشد نه بخشش به  می

باشد، با این حساب مسائلی مانند عفو از گناه و قبول توبه به  عمل قهری و طبیعی می

عفو شده و داخل بهشت  خداوند متعال، و این که بسیاری از جهنّمیان مشمول ارادۀ

شوند و یا بسیاری از کسانی که درخط بهشت هستند عاقبت محکوم به عذاب جهنّم  می

و همچنین آیات و روایاتی که در آن، خداوند متعال مستقیما پیدایش بهشت و  ؛شوند می

را داخل  ها یبهشتخود دانسته و فرموده است: من  ارادۀجهنّم را منوط و مربوط به 

را داخل جهنّم، و من هستم که لطف خود را به عدّه ای از  ها یمجهنّکنم و  بهشت می

کنم؛ اگر پیدایش  رسانم و عدّه ای دیگر را از لطف و عنایت خود محروم می بندگانم می

عمل انسان است و نتایج عمل هم صد در صد قهری است تمامی  ۀبهشت و جهنّم نتیج

شود  جا بهشت و جهنّم به این کیفیّت مطرح می زیرا همه !؟مسائل باال غلط خواهد بود

خداوند متعال است.  ارادۀکه عمل بد و خوب به دست انسان، و بهشت و جهنّم به 

 ها یبهشتبرد و بالعکس  را مشمول عفو قرار داده به بهشت می ها یمجهنّخداوند بعضی 

ش بهشت و جهنّم به شود که پیدای را به جهنّم. از این آیات و روایات کامال استفاده می



  

 ها آنها منشأ حاکمیت و محکومیت  باشد، هر چند که اعمال انسان خدا می ارادۀ     

 گردد؟ می

عمل  ۀعمل است و نتیج ۀگوییم که البتّه بهشت و جهنّم نتیج در جواب سئواالت باال می

باشد. اگر انسان در خط جهنّم حرکت کند امکان ورود او به  هم قهری و طبیعی می

باشد. از آن  نخواهد بود، یعنی ورودش به جهنّم صد در صد قطعی و قهری میبهشت 

طرف اگر در خط بهشت حرکت کند امکان ورود او به جهنّم نیست و ورود او به بهشت 

خدا در مسائل ثواب و عقاب به این  ارادۀباشد. دخالت  صد در صد قهری و قطعی می

بسازد و بدکاران را به جهنّم بیاندازد و از  کیفیّت نیست که خداوند برای بدکاران جهنّم

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. 

روزی که به ثمر او تربیت انسان و تربیت عمل انسان است تا  ارادۀنهایت، نقش خدا و 

 برسد. 

اعمال بد و خوب هریک در دو جا اثر مستقیم دارد یعنی اثر قهری و طبیعی. اول اینکه 

کند.  انسان است. انسان همه جا در قالب عمل جلوه می سازندۀعمل بد ویا عمل خوب 

تجاوزگری نداشته بلکه بر اساس  ۀجنایتکاران پیش از اقدام به جنایت یک چنین روحی

، ولیکن درابتدای زندگی روی بی اند داشتهانسانی خود از ظلم و جنایت وحشت فطرت 

. ابتدا همکاری با ظالم و بعد اقدام اند شدهاحتیاطی و بی اعتنائی وارد خط ظلم و جنایت 

. به همین کیفیت هر گناهی و تر بزرگی ها ظلمی کوچک و بعد ها ظلمبه ظلم؛ و ابتدا 

 ها آنخطا کاری برای  ۀه است همان گناه و خطا یک روحیسر زد ها آنهر خطائی که از 

باز گناهان بعد به همین کیفیت ؛ و را آماده کرده است ها آن تر بزرگساخته و برای گناه 

که بجز گناه  اند شدهرا شرور و متجاوز بار آورده تا عاقبت یک چنان انسانی  ها آن ۀروحی

خواهند؛ به  جز گناه و جنایت نمی زند و چیزی به و جنایت چیزی ازآنها سر نمی

تاریک شده و از  ها آن ۀو آن قدر روحی اند شدهدر گناه و جنایت حرفه ای  ها آناصطالح، 



  

دهند که  کنند و احتمال هم نمی که هرگز به حقیقت فکر نمی اند شدهعقل و درایت دور 

يَن  ُُث  »فرماید:  حقیقتی و خدائی و آخرتی باشد. در این رابطه خداوند می د بََة اذل  ََكَن عَاقد

تَهْزدئُونَ  َا يَس ْ هد َوََكنُوا ِبد أ اَيتد اللـ  بُوا بد وَأٰى َأْن َكذ  َأَساُءوا السذ
یعنی عاقبت کار کسانی که «. 1

شود که منکر آیات خدا شده و آن  چنان می اند کردهو تکرار  اند شدهبه بد کاری مشغول 

منحرف و گمراهند ولیکن فکرشان  ها آنفرماید  درآیات دیگر می؛ و کنند را مسخره می

ها و اعمال خود را  کند که خود را بهترین انسان بیند و درک می آن قدر عوضی می

 دانند. بهترین اعمال می

 علیه الساّلمکند امام  خاصیت گناه و تأثیری که در فکر و جان گناه کار ایجاد می ۀدربار

و آفرینش سفید و نورانی است. پس از آن که  فرمایند: قلب هر انسانی در فطرت می

کند، که اگر اصرار کند  سیاه در قلب ایجاد می ۀمرتکب گناه شود همان گناه یک نقط

گیرد. دراین صورت از صاحب  شود تا تمامی قلب او را فرا می سیاهی بیشتر و بیشتر می

و جز فساد چیزی  شرّ و فساد است ۀتوان خیری انتظار داشت. او جرثوم چنین قلبی نمی

زند. پس با تجربیاتی که روی جنایت کاران حرفه ای شده است و گزارشاتی  از او سر نمی

کنیم این حقیقت کامال روشن است که اعمال بد انسان  که از قرآن و احادیث دریافت می

تأثیر قهری در تغییر جان و روان او دارد. به همان کیفیّت که غذاهای سمّی مزاج سالم 

 کند. کند گناه و معصیت هم روح سالم را مریض می مسموم میرا 

شود که این انسان منحرف باید بر  در این رابطه عفو الهی به این کیفیّت مطرح می

ی روانی خود را که از گناه و معصیت ها مرضانحراف و جنایت خود آگاهی پیدا کند، 

فقط خداوند  ها مرضج این پیدا شده درک کند، و از طرفی بداند که یگانه دکتر معال

 ۀشود به خدا پناهنده شود و معالج متعال است؛ مانند مریضی که به دکتر پناهنده می

شود زیرا اگر تا  مرض را از خدا بخواهد. به این کیفیّت عفو الهی شامل حال انسان می
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امروز در خط گناه بوده پیش از وصول به هالکت حتمی از خط گناه بسوی خدا برگشته      

شود، که در  به طبیب معالج پناهنده شده است. در این جا عفو الهی شامل حال او می و

آیات قرآن از این گناه زدائی تعبیر به کفّاره و تکفیر شده است، که در بعضی آیات 

ِّئَاتدُُكْ »فرماید:  خداوند می ِّْر َعنُُكْ َسيد . پس از گناه زدائی که در اثر آن ها آنو امثال « 1يَُكفد

آید، و قهرا بر اساس  رود، روشنائی به وجود می ی قلب از بین میها یکیتارر گناه و آثا

گردد. پس عفو خدا در صورتی شامل حال کافر و  تغییر روحیه تغییر ذات هم حاصل می

شود که از خطّ کفر و گناه برگردد که از این برگشت و پناهندگی به خدا  گناه کار می

 تعبیر به توبه شده است.

کند و روح  انسان است یعنی انسان سالم را کافر می سازندۀگوییم کفر و گناه  ابراین میبن

کند و اگر این خط را ادامه دهد هالکت او صد در  سالم او را تبدیل به روح جنایت می

از آن طرف ؛ و صد قهری و قطعی است و امکان نجات از جهنّم برای او فراهم نیست

دهد. مثال نماز  پروراند و رشد می سازد و می ان است، او را میانس سازندۀاعمال صالح هم 

کند  آورد و این انس و آشنائی را تقویت می بین انسان و خدا رشد و آشنائی به وجود می

شود که اثر  دهد تا جائی که بین انسان و خدا دوستی و یگانگی پیدا می و پرورش می

همین کیفیّت ارتباط بین دو نفر انسان  قهری ارتباط انسان به خداوند متعال است. به

شود و این ارتباط هرچه بیشتر باشد انس وآشنائی شدیدتر  هم منشاء انس و آشنائی می

آید. همین طور زکات، عالئق مادّی  شود تا جائی که بین آن دو یگانگی به وجود می می

دهد. به  رورش میکند و پ کاهد و با این کاهش، انس و آشنائی را تقویت می انسان را می

شود که از این  همین کیفیّت ارتباط بین دو نفر انسان هم منشاء انس و آشنائی می

به  ۀقهرا عشق و عالق ها عالقهاما بر اثر کاهش همین ؛ و شود ارتباط تعبیر به تزکیه می

شود. به همین کیفیّت اعمال خیر در ارتباط  به مادیات می ۀها جایگزین عالق خدا و انسان
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پروراند و در انتها مؤمن و کافر از نظر روانی با یکدیگر  سازد و می ا خدا انسان را میب

، و مؤمن دارای قلبی ها یکیتارکنند؛ کافر دارای قلبی سیاه شده مبتال به  تفاوت پیدا می

 روشن و نورانی. این روشنائی و ظلمانیت خاصیت مستقیم اعمال است. 

ال کافر و مؤمن به این کیفیّت است که مؤمن در ارتباط در این جا تفاوت بین نتایج اعم

با خدا مانند بذر و نهالی است که در زمین کاشته شده و به خدا سپرده شده است. یعنی 

کند، او را  پروراند، نقائض وجودی او را بر طرف می وجود مؤمن را می ۀخداوند شجر

فن هنر خود را به این انسان کند تا عاقبت علم و دانش و  دهد و تربیت می تعلیم می

گیرد و به مقام استاد  آموزد؛ همچون شاگردی که علم و دانش استاد را فرا می می

رسد. انسان مؤمن در خط ایمان و تقوا و در شعاع تعلیمات الهی علم و دانش خدا را  می

خاصیت مستقیم ایمان و عمل صالح  ها یریگاین تعلیمات و فرا همۀگیرد و  فرا می

ها محروم است زیرا خط کفر زمین زراعتی خداوند  این همۀباشد ولیکن کافر از  می

خدا بیرون است و امکان رشد  ارادۀمتعال نیست. یعنی دل کافر از اختیار خدا و از شعاع 

شود و در همان تاریکی برای خود  آن فراهم نیست. پس قهرا قلب کافر سیاه و تاریک می

گوییم خداوند مؤمن  دهد. دراین رابطه می آن جهنّم قرار میسازد و خود را در  جهنّم می

پروراند تا او را به ثمر برساند و آخرین ثمره زندگی بهشت است ولیکن کافر را رها  را می

کند.  اطاعت خارج شده و خدا کسی را مجبور به اطاعت نمی ۀکند زیرا کافر از دایر می

و گناه مبتال شده، عاقبت خود را هالک قهرا در آن رهائی و واگذاری به نتایج کفر 

 کند.  می

قهری و نتایج مستقیم اعمال خیر و شر  ۀبحث روشن است که ثواب و عقاب نتیج ۀنتیج

 باشد.  می



  

     

در این رابطه باز هم الزم است یادآوری که پیدایش این نتایج در ارتباط با انسان مؤمن و 

خدا ممکن نیست چرا که این  ارادۀو به  شود. ظهور این نتایج آنی کافر تدریجی پیدا می

 نتایج از نوع تربیت است نه از نوع خلقت.

چه از نوع تعلیم و تربیت  پیش از این در بحث پیدایش علم و حکمت گفته شد که آن

آنی و ناگهانی قابل ظهور نیست و  به طورشود و  است بین انسان و خدا تدریجی پیدا می

باشد. مثال اگر  آنی و ناگهانی قابل ظهور می به طوراست چه از نوع خلقت و آفرینش  آن

خدا بخواهد برای انسان میوه ای بسازد و یا بچه ای برای او خلق کند این آفرینش برای 

باشد ولیکن اگر خدا بخواهد  خدا در یک ثانیه و یک سال و کمتر و زیاد تر قابل ظهور می

خدا و رزق خداست که به تو  ۀه این هدیمیوه ای را به انسان بدهد و به او بفهماند ک

شود،  آنی و ناگهانی ممکن نیست بلکه در طول زمان واقع می به طوررسد این تفهیم  می

خداست و برای قبول آن آمادگی پیدا کند. قهرا  ۀبه اندازه ای که فکر انسان بفهمد هدی

ت مربوط به کشد. این طول مدّ طول می ها ساعتاین آمادگی الاقل از یک دقیقه تا 

ناتوانی خدا نیست بلکه مربوط به آمادگی انسان است زیرا خدا و یا مأموران خدا بایستی 

خدا را به او بفهمانند و بعد از این تعلیمات او را برای قبول هدیه آماده  ۀخدا و هدی

 کنند. 

 در این رابطه بد نیست حدیثی را ایراد کنیم که مربوط به موت مؤمن است. حدیث این

ن، »فرماید:  است که خداوند می دِّدي ِف قَبضد رُوحد َعبدَي املُؤمد يٍئ کَََتَ دُت ِف ش َ ما تََردِّ

یعنی هیچ کجا مردّد نشدم به آن کیفیّتی که در قبض روح « 1ُاريد لدقائهد َو يُريد َحياتدهد 

ض شوم زیرا من دوست دارم او را به مالقات خود برسانم و او را قب مؤمن مردّد می ۀبند
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کنیم  روح کنم ولیکن او دوست دارد که در زندگی دنیا بماند. در این حدیث مشاهده می

که نسبت تردّد به خدا داده شده است و این تردّد با وضعیت ذاتی خدا نامناسب است 

شود، که شخصی صد در صد یقین به صحّت عمل خود  زیرا تردّد یا از جهل پیدا می

شود؛ یقین به صحّت عمل دارد ولیکن تا کسب قدرت  میندارد و یا از منشأ ضعف پیدا 

خدا محال است زیرا او صد در صد  ۀو این هر دو ضعف و جهل دربار ؛افتد به تأخیر می

عالم و قادر است. با این صد در صد علم و قدرت دلیل تردّد خدا چیست؟ دلیلش این 

شت ببرم و بعد از فهماندن، خواهم به به خواهد به انسان بفهماند که تو را می است که می

کشد. پس  او را راضی کند که به بهشت برود. این فهماندن و راضی کردن قدری طول می

شود نه این که مربوط  تردّد خدا در قبض روح از طریق تربیت مؤمن و آمادگی او پیدا می

 به جهل یا ضعف خدا باشد.

انسان را مشمول عفو و غفران  خواهد به همین کیفیّت درتمامی مسائل. خدا آنجا که می

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 

کشد. بعد از واقف شدن طبیب معالج گناه را  شدن مدّتی طول میف شود و این واق

کشد و بعد از شناسائی، به خدا پناهنده شود و  شناسد؛ این شناسائی هم مدّتی طول میب

کشد ولیکن  قبولی توبه خود را از خدا در خواست کند. این پناهندگی هم مدّتی طول می

بعد از آن که شرایط قبولی توبه و شناخت گناه فراهم شد قبولی خدا صد در صد قطعی 

پیدایش عفو و غفران که از مسائل تعلیم و تربیت است، تا وقتی باشد. بنابراین  و آنی می

کشد. قهرا پیدایش عفو و  عفو و غفران شود مدّتی طول می ۀانسان از خط تربیت آماد

شود و چاره ای غیر از این نیست. مانند همان حدیث در  غفران هم تدریجی واقع می

نی است که مؤمن بفهمد مرگ مؤمن، که تردّد خدا مربوط به مدت زما ۀقبض روح بند

 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

یلی زیاد تکرار شده است. گاهی ر آیات قرآن و زبان احادیث خن( دفو و غفرا)عکلمات:

برد و گاهی طلب  به کار می« 1َواْعُف َعن ا»کند و جمالت:  انسان از خدا طلب عفو می

ن َک َانَت الغَفوُر الَِّرحِي»مغفرت:   «.فَاغفدر لَنا اد

ست. همه جا تقاضای عفو ب( اصیان و ذن، )عو کلمات منفی در مقابل این دو کلمۀ مثبت

شود و تقاضای غفران در برابر ذنب. لغات عفو و غفران در برابر  واقع میدر مقابل عصیان 

یکدیگر دو مفهوم متباین است. عفو به معنای محو اثر است؛ چنان که شاعر در این 

اعاصیر جمع اعصار، به معنای گردباد «. خطٌ َاو طريٌق تعفوُه اََلعاصري»گوید:  رابطه می

کند. شاعر  ها را محو می شود و آثار قدم یا راه ا میاست؛ گردبادهائی که در بیابان پید

اما کلمه غفران، با توجه به این که ؛ و رده استو( کفه )ععرب از این محو اثر تعبیر ب

شود گفت به معنای پیدایش نیروی مقاومت است، که  ، میاند دهیر( نامغفَا )مِکالهخود ر

کالهخود را به این دلیل مِغفر  ی تکاملی تعبیر کنیم.ها پوششتوانیم از آن به  می

ه کند. از کثرت جمعیت هم ب آورد و سر را حفظ می گویند که مقاومت به وجود می می

کنند. غَفیر به معنای این است که کثرت جمعیت منشاء مقاومت  عبیر میر( تمٌّ غَفی)جَ

و این دو  گیرد، از آن طرف عفو در برابر عصیان، و غفران در برابر ذنوب قرار می؛ و است

توانیم از آن به  کلمه در ارتباط با وضعیت وجودی انسان دو مفهوم مختلف دارد که می

شود و تقصیر انسان منشاء  قصور و تقصیر تعبیر کنیم. قصور انسان منشاء ذنب انسان می
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کند، یا فعل  تواند فعل حرامی را ترک کند و نمی گویند که می عصیان. مقصر به کسی می

آورد. از این فعل گناه و ترک واجب تعبیر به عصیان  ه جا آورد و به جا نمیواجبی را ب

گذارد که در واقع آن اثر، یک مرض  شود و این عصیان در روحیه انسان اثری باقی می می

از این مرض روحی تعبیر به یک نقطه سیاه  علیه الساّلمآید. امام باقر  روحی به حساب می

ء( سَودا ۀکت)ن )ع(م نشاء بروز یک نقطه سیاه و به تعبیر امافرماید: معصیت م کند می می

 ۀکند. این نقطه سیاه قابل رفع نیست مگر با توبه. توب شود که انسان را از خدا دور می یم

کند و از این محو اثر تعبیر به  شود خداوند آن سیاهی دل را محو می انسان که قبول می

 شود.  عفو می

ه چه فعل حرام باشد و چه ترک واجب، قصور انسان است نه گاهی هم منشاء بروز گنا

تقصیر. قصور یعنی کمی عقل و کمی استعداد. کسی عقل و ایمان قوی نداشته است تا 

م ف( هستضعا )مدر برابر گناه مقاومت کند و یا فعل واجب را بجا آورد. جاهل قاصر ر

است که گناه است و  گویند؛ یعنی صاحب ضعف عقل و یا ضعف استعداد. ندانسته می

مرتکب شده و یا در برابر نمایش گناه مقاومت خود را از دست داده است. یک چنین 

شود و از این ضعف عقل یا استعداد تعبیر  گناهی از منشاء نقص عقل یا استعداد پیدا می

گویند و  یب( منا )ذَمعنائی دارند. دُم حیوان ر رابطۀبه ذنب شده است. ذَنب و ذَنَب 

نامند. با توجه به این حقیقت که در وجود  یب( منوم )ذَنین دلو میان چاه را ههمچ

کنند  انسان دو اقتضا، که اقتضای عقل و ایمان و اقتضای جهل و شهوت است فعالیت می

توانیم یکی از این دو اقتضا را به جای سَر بشناسیم و اقتضای دیگر را به جای دُم.  می

کند که از این اقتضا اطاعت و کمال پیدا  و انسانیت کار میانسان گاهی به اقتضای عقل 

شود. اگر  شود، و گاهی به اقتضای حیوانیت، که از این اقتضاء گناه و معصیت پیدا می می

انسان بخواهد در وضعی قرار بگیرد که قصور و تقصیر از او برداشته شود به دو چیز 

شود. اول، رفع آثار گناه و معالجه  دا میاحتیاج دارد که این هر دو فقط به اراده خدا پی

امراض روحی. دوم، پیدایش قدرت و استعداد عقلی و ایمانی، تا در برابر حوادث بتواند 



  

     

سیاهی و امراض روحی  ها آنمقاومت کند. کودکان از آثار گناه معافند. یعنی در قلب 

را  ها آننیروی ایمان  باشند؛ که خداوند وجود ندارد ولیکن نیازمند به عقل و استعداد می

را در برابر حوادث زیاد کند. از این ازدیاد نیرو تعبیر به  ها آنباال ببرد و قدرت مقاومت 

کند  شود. همانطور که مِغفر )کالهخود( مقاومت انسان را زیاد می مغفرت و غفران می

را در  شود و مقاومت انسان غفران هم از پیدایش عقل و ایمان در وجود انسان حاصل می

کند. کسانی که مرتکب  برابر عرضه گناه و معصیت و یا حرکت در خط اطاعت زیاد می

را اضافه کند و  ها آنگناه و معصیت نشده اند احتیاج به غفران داشته؛ یعنی خدا نیروی 

کسانی که مرتکب ؛ و را برطرف نماید تا بتوانند خدا را اطاعت کنند ها آننقایص وجود 

برد که از آن  عفو و غفران نیازمندند. عفو الهی آثار گناه را از بین می به اند شدهگناه 

برد؛ مانند  شود و غفران الهی قدرت عقل و مقاومت را باال می یت( مکفیر سیئاه )تتعبیر ب

رود.  کند و مشتاقانه به میدان جنگ می سرباز که در جبهه جنگ روحیه پیدا می

 ها آنخواهند که نیروی علم و ایمان  د و از خدا میپیغمبران دائم در حال استغفار هستن

آورد و انسان را  را باال ببرد. یگانه عاملی که این دو حالت را در انسان به وجود می

باشد که انسان را آماده برای  می ها شیاینکند همین دعاها و  مستحق عفو و مغفرت می

 کند.  پذیرش عفو و غفران الهی می

 

  



  

 مسیر دعات امل ایسان در 

به دنبال بحث ثواب و عقاب و عفو و غفران، بحث حرکت و تکامل انسان از طریق دعاها 

شود. انسان در خط تکامل درست یک مسافر است. همان طور که  و نمازها شروع می

شود تا سفر او به انتها برسد؛ اصل تصوّر مقصد، اصل راهِ  برای مسافر سه اصل رعایت می

مسافرت، که این سه اصل وقتی در ارتباط با یکدیگر قرار  ۀبودج حرکت، و اصل نیرو و

رسد، سفرهای  گیرند مسافرت و حرکت پیدا شده و در انتها انسان به مقصد خود می می

 تکاملی هم به همین کیفیّت است.

عون»گوئیم:  ابتدا تصور مقصد، که می لَيهد راجد ِّ َو ادَنِّ اد زم ما برای خدا هستیم و ال .«ادَنِّ َّللد

است که به سوی خدا برویم یعنی خدا مقصد ما و هدف ما است و بایستی خود را به خدا 

شود. یکی از  برسانیم و در اختیار او قرار گیریم؛ که از این حالت تعبیر به لقاء اهلل می

است یعنی روزی که انسانِ خداجو خدای خود را یافته و « يوم لقاء هللا»اسماء قیامت هم 

باشد. تمامی آفرینش  او قرار گرفته است. خدا مقصد خلقت و مقصد حرکت میدر اختیار 

به همین منظور ایجاد شده است که انسان را به مقصد الهی خود برساند و بین انسان و 

 خدای انسان ارتباط به وجود آید. 

 انبیاء و اولیاء ترسیم شده ۀو امّا راه به سوی این مقصد همین دین خداست که به وسیل

. برای حرکت در این راه به سوی مقصد واجبات و مستحبّات اند دادهآن را به ما  ۀو نقش

به وجود آمده، تا وقتی که آن حالت لقاءالهی برای انسان حاصل گردد. محرّمات دین 

کند و به کفر و ضاللت  همان خطوطی است که انسان را از صراط مستقیم منحرف می

 نماید.  را متوقف میکشاند و یا این که انسان  می

مسافرت برای انسان دو نقش اساسی دارند که  ۀدر این میانه، دعاها به عنوان بودج

 تکامل و وصول به مقصد منهای این دو نقش قابل تصور نیست. 



  

     

نیازمند  ها آنچه خدا برای ما تهیه دیده است و ما به  نقش اوّل، آگاهی و آشنائی به آن

 هستیم. 

 

  رکت  ۀرو ی یقش دوّم، تقویت

عامل فقر جهل انسان است. انسان جاهل فقیرترین فقرا  نیتر بزرگدانیم که  این را می

داند که چه چیز برای او خلق شده و به چه چیز نیازمند است و روی  باشد. جاهل نمی می

علم به آن  ها ثروتو  ها گنجماند. زیرا باالتر از  جهل و نادانی در فقر مطلق باقی می

دانند و به دنبال آن به  خوانند و می را می ها نامهباشد. ابتدا گنج  می ها ثروتو  اه گنج

و ذخیره هائی  ها گنجکنند. نقش ابتدائی دعاها نمایش دادن  حرکت می ها گنجسوی 

بی  ها آناست که خداوند در طبیعت و یا وجود خود ما برای ما مقدر کرده است و ما از 

َدواکَُک فيَک و ما تَشُعُر »فرماید:  در وصف انسان می )ع(ن ؤمنیخبر هستیم. موال امیرالم

نَک و ما تَبُّصُ  و داکَُک مد
1

تواند مرض جهل و  یعنی ای انسان تمامی دواهای تو که می« 

نیز از وجود خودت پیدا  ها مرضباشد و تمامی  فقر را معالجه کند در وجود خودت می

را به ما نشان  ها مرضست که همین دواها و و عبارت هائی ا ها کتابشود. دعاها  می

 و در عالم طبیعت برای ما ذخیره کرده است. ها ندهیآچه خداوند در  آن ۀدهد، به اضاف می

نقش دوّم دعاها پیدایش نیرو و مقاومت برای حرکت است که از این نیروها تعبیر به 

ی به نام آسمان هست فهمد که فضای وسیع شود. مثال انسان از روی دعاها می توفیق می

شود ولیکن برای پرواز  ی او چندین برابر میها یبردار بهرهو اگر به این گردشگاه برود 

نیرو و قدرت الزم دارد. به وسیلۀ همین دعاها از جانب خداوند متعال در انسان نیرو و 
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یده یا به سوی هرچیزی که دانسته و فهم ها آسمانتواند به  آید که می قدرت به وجود می

سفر کند. دعاها انسان را در ارتباط با خداوند متعال که مبداء و منبع تمامی نیروها و 

دهد. در  دهد. ضمن دعا و نیایش، خداوند به انسان قدرت می باشد قرار می می ها قدرت

انسان باال  ۀکه از آن تعبیر به غفران شده است و بحث آن گذشت، روحی ها قدرتاثر این 

داند؛ که  شود که خدا می شود و باالخره چنان می شعور او خیلی زیاد می رود. درک و می

نمونه های آن در زندگی پیغمبران مشاهده شده است. پیغمبران بر انجام همان کارهائی 

و سفر  ها مرضکه خدا قادر و توانا بوده است. احیای مردگان و شفای  اند بودهقادر و توانا 

 ۀموفقیت پیغمبران است. به همین مناسبت در وصف صالنمونه هائی از  ها آسمانبه 

ن: »اند گفته عراُج املُؤمد َالَصلوُة مد
1

در لغت به  ۀیعنی نماز نردبان ترقّی و تکامل است. صال« 

خوانیم سراسر آن خواهش و نیایش است. از  معنای دعا است؛ و همین نمازی که ما می

و تمجید خدا وارد نیایش و خواهش  همان ابتدای ورود به نماز بعد از مختصری حمد

خواهیم. در بیان اهمّیت و عظمت  شویم که ضمن هر جمله ای موفقیتی از خدا می می

یعنی اگر شما از خدا خواهش « 4 ُدعاُؤكُْ  َل لَوْ  َرِبِّد  بدُُكْ  يَْعَبُؤا ما قُلْ »فرماید:  دعا خداوند می

برای شما ارج و ارزشی قائل  کند و نداشته باشید خداوند هم به شما اعتنائی نمی

شود. دعا به معنای خواستن و خواهش کردنِ سرمایه هائی است از خداوند متعال،  نمی

شود و حالت غنا و استغناء حاصل  که در صورت اجابت، نیاز وجودی انسان بر طرف می

 گردد.  می

رهنگی مکتب و بودجه های ف ها برنامهتوانیم بگوییم دعاها از یک طرف  با این حساب می

انسان نیرومند و  ها آناست و از طرف دیگر، منبع نیروها و قدرت هائی است که با کسب 

 تواند به حیات و حرکت خود ادامه دهد. شود و می مقاوم می
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 و دعام عل رابطۀ

در این جا الزم است رابطۀ بین دعاها و علم را مطرح کنیم. آیا این دو موضوع دو موضوع 

گردد و  طوری که اگر انسان از خط دعاها موفق شود از علم محروم می جداگانه هستند؟

گردد؟ و یا این که این دو  یا اگر به خط علم و دانش برود از دعاها و نتایج آن محروم می

قابل ادغام در یکدیگر هستند به کیفیّتی که از خط دعاها علم حاصل گردد و از خط علم 

 ی به دست آید؟ ی دعائی و نیایشها تیموفقو دانش 

ابتدا در تعریف علم و دعا الزم است بگوییم که دعا آن حالت ارتباط و خواهش بین 

کند و خدا  باشد که انسان در آن روابط فقط نقش یک گیرنده را پیدا می انسان و خدا می

نقش فرستنده. یعنی انسانی که در خظ دعا و نیایش است همه چیز را نقد به نقد و 

گوید: بده! و اجابت دعا هم به این معنا که:  د. او فقط به خدای خود میخواه آسان می

خواهی! مانند رابطه ای که کودکان با پدر و مادر خود دارند. هرگز در  چه می بگیر آن

شود،  چه به آن نیاز دارند از کجا و به چه کیفیّت حاصل می خط این معنا نیستند که آن

خواهند. قهرا یک چنین حالتی  از پدر و مادر خود می خواهند نقد به نقد چه می فقط آن

با علم و دانش و احساس مسئولیت سازگار نیست. انسان خدای خود را غنی و توانا 

امّا علم به معنای این است که انسان خود ؛ و تواند از قدرت او استفاده کند داند و می می

است قرار دهد و از تمامی  چه خدا ساخته و خلق کرده را در ارتباط با طبیعت و آن

ی طبیعت استفاده کند. ببیند در صحراها چه چیز خلق شده و راه استفاده از ها یموجود

چگونه است و یا در دریاها و سایر منابع طبیعت. کسانی که به جهان علم و دانش  ها آن

کنند همان کسانی هستند که مستقیما در ارتباط با طبیعت و پدیده های  سفر می

درساخت زندگی  ها فرمولو فنّ و  ها قاعدهاز این همه قانون و  ها آنعی آن هستند. طبی

توانند مشکالت خود را حل کنند. مسافران به  کنند و تا اندازه ای می برداری می خود بهره



  

 هندسۀجهان طبیعت، با کشف قاعده های طبیعی و ساخت موادّ و ذرّات و شناخت 

رسند و با استفاده از همین کشفیات تا  از علم و دانش می خلقت طبیعتا به مقام واالئی

اندازه ای عوامل طبیعت را به اختیار خود درآورده و از حاکمیت بر این عوامل استفاده 

توانیم دو نفر انسان را که مظهر حرکت  کنند؛ مانند کشفیات طبّی و سایر علوم. می می

و موفقیت هائی را که از آن  ها ارزشیم و در این دو راه هستند در برابر یکدیگر قرار ده

کنند با یکدیگر مقایسه کنیم. ابتدا انسانی ساده و پاک دل و مؤمن و  دو راه کسب می

معتقد به خداوند متعال که با خدای خود روابط خوبی دارد و صاحب دعای مستجاب 

ند ولیکن ک است؛ بسیاری و یا تمام مشکالت خود را از طریق دعا و نیایش بر طرف می

که  ها هندسهو علم و  ها تیخاصآگاهی و آشنائی به حقایق طبیعت و این همه آثار و 

خدا در طبیعت به ودیعه گذاشته است ندارد. نفر دوم انسانی که تا اندازه ای دستش به 

تواند از منابع طبیعت استفاده کند. مثال این دو نفر وقتی در  و می رود یمجیب طبیعت 

آورد و دیگری از فنّ و صنعت و  شوند یکی از راه دعا آب به دست می می بیابانی تشنه

با دعا و  ها آنشوند یکی از  یا اگر به درد و مرضی مبتال می؛ و استفاده از منابع زیر زمین

کنند. آیا مطلوب خدا از خلقت انسان، بیشتر علم  دیگری با دارو مرض خود را معالجه می

عا و نیایش او؟ انسان در خط دعا و نیایش اسباب و ابزاری در باشد و یا د و دانش او می

تواند آزادانه و آگاهانه از منابع  اختیار خدا بیشتر نیست و امّا در خط علم و دانش می

 طبیعت استفاده کند. 

از  تر محبوبتوانیم بگوییم انسانی که موفقیت دعائی دارد پیش خدا  در هر صورت نمی

توانیم بگوییم که خدا بیشتر انسان را به صورت اسباب و ابزار در  یانسان دوّم است، و نم

یک دانشمند آگاه و آزاد. انسانی که عاقبت  به صورتخواهد نه  خود می ارادۀاختیار 

خدا  ۀخالفت او علم و دانش است نه دعا و نیایش، زیرا خلیف آیۀشود، سرم خدا می ۀخلیف

تواند در  هی و آشنائی کامل دارد و آزادانه میخلقت آگا هندسۀگویند که به  به کسی می

تواند زندگی خود و مردم را چنان  خط اداره کنندگی خود و بشریت حرکت کند و می



  

     

و مدبّریت ها به خود او واگذار  ها تیریمداداره کند که خدا اداره کرده است. در واقع کار 

تواند  گوییم عالم و دانشمند میتوانیم ب باز نمی؛ و شود. چنین انسانی خلیفه اهلل است می

ها را  از دعا و نیایش مستغنی باشد. پس بایستی خط دعا و نیایش خطی باشد که انسان

به سوی علم و دانش تکامل دهد و انسانی که سالک این راه است بایستی هم به حقایق 

ه حسنه داشت رابطۀعلم و دانش و اسرار طبیعت آگاه شود و هم این که با خدای خود 

شود. اگر توانستیم کشف کنیم که چگونه  باشد، که در آن رابطه دعای او مستجاب می

ی مذهبی درعین حال که حالت عبودیت و نیایش به وجود ها حرکتدین و دعاها و 

 شود.  آورد، مشکل باال حل می آورد علم و دانش هم به وجود می می

ی و عبودیت و نیایش و علم و ی دینها حرکتگوییم که دین و  در جواب سؤال باال می

رسد  ها دریکدیگر ادغام شده است. دین انسان وقتی به کمال مطلق می این همۀدانش 

سالک و کامل است یک عالم و دانشمند به  ۀکه متدّین به آن دین در حالی که یک بند

این  ۀکند و در حاشی را یادآوری می ها نعمتاسرار طبیعت هم باشد. زیرا دعاها فقط 

این همه مسائل علمی و تکاملی مطرح شده است. یعنی آن جا که ما در  ها یادآوری

ئیگوییم:  دعای خود می َعت ُُک  ش َ ، یعنی آن َاللِّهُم  ادِنِّد َاس ئَلَُک بدَرََحتدَک الِِّت َوسد

خواهیم، بالفاصله به دنبال این خواهش و نیایش تکامل  خدا را از او می ۀرحمت واسع

ود. یعنی ما بایستی رحمت خدا و مظاهر رحمت خدا را بشناسیم، و ش علمی مطرح می

 یکچنین شناختی توقّف دارد بر این که مظاهر رحمت خدا یعنی طبیعت را بشناسیم. 

د »فرماید:  خداوند تعالی در آیات بسیاری از قرآن می ن فَضلد اَّللِّ بتَغوا مد ُاذکُروا ندعَمَة »، « اد

د  و امثال این آیات. همه جا حرکات « 1نُظروا کَيَف بََدَء اخلَلقسريوا ِف الارضد فَا« »اَّللِّ

گوید تو بایستی بدانی خداوند طبیعت را  کند. مثال در این آیه می علمی ما را مطرح می
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چگونه و به چه کیفیت ساخته و بدانی زمین و آسمان چیست و چه نعمت هائی که در 

فقط  ها عبادتبینیم دعاها و  ن جا میاین زمین و آسمان برای تو خلق شده است. در ای

دهد، و در  ی خدا را به ما آدرس میها نعمتکند. یعنی  نقش حرکت و تحریک را ایفا می

دهد، به کیفیتی که  آن همه جا دستور حرکت و سفر به جهان علم و دانش می ۀحاشی

باشد.  می ها آنصنایع علمی  ها آنکنیم موفقیت پیغمبران و در واقع معجزات  مشاهده می

را معالجه  ها ضیمرمثال آن جا که سقراط و بقراط با دوا و دارو و استفاده از علمیات 

در سطحی خیلی باالتر و فراتر  ها فرمولکند عیسی روح اللّه هم از همان قاعده و  می

روح به بدن مردگان  ۀکند، یعنی قدرت افاض کند. آن جا که مرده را زنده می استفاده می

است نه فقط دعای مستجاب. در قرآن  ها آنمعجزات پیامبران صنایع علمی  را دارد.

سازی به اذن خدا. اگر این  گوید تو از گِل مرغ می بینیم خداوند به حضرت عیسی می می

گفت از من  کرد. مثال می معجزه، دعای مستجاب بود بایستی لحن کالم تغییر می

غ و کبوتر بسازم و من هم دعای تو را خواهش کردی مرده را زنده کنم و برای تو مر

 مستجاب کردم.

گوییم در دین خدا، علم و دانش و عبادت و نیایش در هم ادغام شده است.  پس می

کند که ما بدانیم چگونه و چطور است، که این را  خداوند آن دعائی را مستجاب می

لم و حکمت گویند. همه جا در قرآن اصرار دارد که ما به بندگان خود ع حکمت می

. 0دهیم و کسی که علم و حکمت پیدا کند خیر و برکت بسیاری به دست آورده است می

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 

و فنون طبیعت آگاهی کامل دارند و براساس  ها مولفرو  ها قاعدهرسند به تمامی  می

کنند که صنایع علمی آنها به صورت معجزات  همان آگاهی کامل، صنعت کامل پیدا می

 نمایش پیدا کرده است. 
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شود تا در انتها  با این حساب در دین اسالم در خط علم و دانش دعا و نیایش مطرح می

سد؛ چنان علمی که خداوند به او اذن و اجازه انسان به مقام بزرگی از علم و دانش بر

 دهد که صنایعی و موفقیت هائی مانند صنایع طبیعت داشته باشد. می

برای تبیین و توضیح بیشتر ارتباط دعا و ایمان با علم و دانش، الزم است بدانیم که 

 ۀپلّکنند که یکی از این دو، پایه و  ها از دو راه دو نوع پرورش علمی پیدا می انسان

و برخورد با  ها تجربهها و  دیگری است. اوّل پرورش علم از طریق تعلیمات بین انسان

و تعلیمات، معلومات بسیاری به  ها تجربهطبیعت و حوادث آن، که در این برخوردها و 

نمایند. پیدایش  آورند و بسیاری از مشکالت زندگی خود و مردم را برطرف می دست می

و درس و  ها تجربهو  ها کتابمؤمن و کافر مشترک است؛ یعنی  یک چنین معلوماتی بین

باشد. هیچ  ها مشترک و آزاد می و مبادالت علمی و فرهنگی بین تمامی انسان ها بحث

تواند محرومیت داشته باشد بلکه همه  کس در کشف یک چنین دانش هائی نمی

ن مقدّس اسالم در مساوی یا متفاوت از آن برخوردار باشند و دی به طورتوانند  می

نهایت مردم را تشویق و ترغیب کرده است. در  بی ها تجربهو  ها دانشفراگیری یک چنین 

َّل»فرمایند:  می علیه السالماین رابطه موال  یعنی تجربه از دانش باالتر است. « َالت جُربَه فوَق العد

مطالعات به دست  منظور از دانش در برابر تجربه، دانش هائی است که از راه تعلیمات و

 ها شیآزماآید و تجربه هم معلوماتی است که از طریق برخورد با حوادث طبیعت و  می

 شود. حاصل می

شود؛ یعنی  تعبیر به نیرو و استعداد می ها آنو آگاهی هائی است که از  ها دانشنوع دوّم، 

ه از روح پیدایش روح علم و دانش. با یک چنین روحی انسان روحانی شده، و یا این ک

کند. روح القدس، روح علم و عصمت است. چنین نیروئی که از روح  القدس استفاده می

گیرد علم است که چون در انسان پیدا شود، انسان حقایق را چنان که  سرچشمه می

کند، که به دلیل عدم خطا در  داند و در گفتن و بیان کردن خطا نمی بیند و می هست می



  

و اولیاء کامل خدا از روح عصمت  ها امامناسند. پیغمبران و ش فکر، او را معصوم می

شود. خداوند در معرفی علم حضرت عیسی  برخوردار هستند که روح القدس نامیده می

ِّدَنُه بدرُوحد الُقُدس»فرماید:  می َو َاي
َو »فرماید:  و باز در معرفی علم پیغمبر اسالم می« 1

ن اَ  لَيَک رُوحا مد َن ما کُنَت تَدري َما الکدتاُب َو َل الاميانکَذلدَک َاوَحينا اد ما از عالم « 2مرد

دانستی که کتاب و ایمان  امر یک چنین روح علمی در وجود تو دمیدیم و تو قبال نمی

کنیم که در این آیات یک نوع علم به معنای روح علم است.  چه معنائی دارد. مشاهده می

بیند و  ن نورانی شده و حقایق بسیاری را میروح علم نیرو و یا نوری است که انسان با آ

َو َمن يُرددد هللُا َان ََيديَُه يرََشح َصدَرُه »فرماید:  دیگر می آیۀخداوند در ؛ و کند کشف می

ن نور»فرماید:  و باز می« 3لدًلسًلم و در احادیث وارد « َو َمن لَم ََيَعلد هللُا هَلُ نُورا فاَم هَلُ مد

َّلُ »شده است که:  فُُه هللُا ِف قَلبد َمن يَشاءُ  َالعد َو َمن َاخلََص هللد َاربَعَي يَومًا « »نوٌر يَقذد

مکَه هد يَنابيَع احلد َر هللُا ِف قَلبد این احادیث و آیات و به همراه آن بسیاری از «. فَج 

ها روی  این همۀی قابل لمس و قابل مشاهده در داستان پیغمبران و اولیاءخدا، ها تیواقع

ها در ارتباط با خدا به مقامی از علم و  کند بر این که بسیاری از انسان ت میهم دالل

. یکی از نمونه های بارز آن پیغمبر اند گرفتهو علومی را از خداوند متعال  اند دهیرسدانش 

ها درس و سواد نیآموخته و  ی تاریخی، ایشان از انسانها قضاوتاسالم است که به اتفاق 

؛ کتابی را مطالعه نکرده اند و اند نخوانده. خط ننوشته و اند نگرفتهقلم و کاغذ به دست 

ها در علم و دانش و حکمت سر آمد جهان بشریت  . با همه ایناند دهینداستادی را 

 گوید: . در این رابطه حافظ شیرازی میاند شدهشناخته 

 درس شدبه غمزه مسئله آموز صد م          نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
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به کلی هیچ پیغمبری و  ؛ و به طوراست )ص(منظور او از این نگار، شخص رسول اکرم 

ها و از اساتید انسانی فرا  پیغمبران بنام و مشهور علم و دانش خود را از انسان خصوص

و هرگز درتاریخ یک چنان دانشگاهی و یا استادی پیدا نشده است که پیغمبر  اند نگرفته

پیغمبران در بیابان و صحرا و در  همۀدان خود را به مقام نبوّت برساند. بپروراند و شاگر

. گاهی در دوران کودکی مانند حضرت عیسی اند دهیرسارتباط با خدا و طبیعت به نبوّت 

و گاهی در دوران چهل سالگی و باالتر. نه در  علیه الساّلم،و یحیی و حضرت امام جواد 

داللت  ها نمونهو نه هم در سنین پائین. تمامی این  اند داشتهسنین باال استاد بشری 

چه از کتاب و استاد و یا از طریق آزمایش و تجربه  ها سوای آن کند بر این که انسان می

شوند و درجات فهم و  روحی می ۀآورند، در ارتباط با خداوند متعال تغذی به دست می

 رود.  آنها باال می استعداد

رشته از یکدیگر کامال واضح و روشن بوده است. در همان انفکاک و افتراق این دو 

در شعاع تعلیمات الهی به مقام شامخی از علم و دانش  ها یسیعو  ها یموسکه  ها زمان

و دانشمندان  ها سقراطو  ها افالطونمتفکرین و دانشمندان دیگری هم مانند  اند دهیرس

و صفحاتی را  اند نوشته ها کتابز نی ها آنکه  اند شدهطبیعی و یا فلسفی بسیاری پیدا 

. غالبا مشاهده شده است که این دو نوع دانشمند و دو نوع دانش شاید که از اند پرکرده

مسلماً دانشمندان علوم تجربی و طبیعی و اند ... بودهحاالت و تفکّرات یکدیگر بی خبر 

 اند نداشتهدا آگاهی با خ ها آنو ارتباط  ها آنتفکّری از جهان فکری پیغمبران و روحانیت 

و شاید هم بسیاری از پیغمبران از وضعیت فکری و تجربیات دانشمندان نوع اوّل بی خبر 

. ولیکن در دین مقدس اسالم این دو خط و این دو نوع تعلیمات در یکدیگر ادغام اند بوده

ها را بی نهایت به فراگیری علم و دانش و سواد و  شده است. دین مقدس اسالم انسان

ی علمی تشویق فرموده، و از ها قانونو  ها قاعدهتجربه و تفکر در مسائل طبیعت و کشف 

آن طرف تمامی دانشجویان و دانش آموزان پیرو خط خود را در ارتباط با خدا قرار داده 

کند  ها را به درس و بحث و علم و کتاب و تجربه تشویق می است. در عین حال که انسان



  

 ۀداند، سر رشت جهاد می نیتر بزرگعبادت و  نیتر بزرگوئی را و دانش آموزی و دانشج

دهد که  سپارد. به انسان دانشجو دستور می دانشجو و دانش آموز را به دست خدا می

کتاب و قلم بردار و به دانشگاه برو، در محضر استاد بنشین، و در آن حال در ارتباط با 

عداد تو را باال ببرد و تو را به نور علم خدا باش. از خدا کمک بگیر تا نیروی فهم و است

َُّل بدَکَثةد »گوید:  روشن کند. در همان جا در روی میز دانشگاه به دانشجو می لَيَس العد

فُه هللُا ِف قَلبد َمن يَشاءُ  فرماید که مثل  می )ص(ا و رسول خد« الت َعَّلذ بَل ُهَو نوٌر يَقذد

است که هر چه بهتر و بیشتر روشن گردد قلب در بدن انسان مانند چراغ داخل اطاق 

شود گفت که دین  دهد. پس می چه در خانه است را بهتر و بیشتر نشان می خود را و آن

ها را از مسیرعلم و  مقدس اسالم در دستورات دانش آموزی و دانشجوئی خود انسان

دانش به  دهد تا همراه فراگیری علم و دانش طبیعی و تجربی در ارتباط با خدا قرار می

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 

دانشجو را به همه کس و همه چیز مربوط کند و برای او محرومیتی به  دهد تا این که می

کنیم که اولیاء خدا و مخصوصا امام چهارم حضرت زین  وجود نیاورد. مشاهده می

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

 .اند گشودهها  درهای علم و حکمت را به روی انسان

 

  



  

     

 علمی است ۀپحیح نیتر بزر « م ارم االخالن»

به ما رسیده است  )ع(که از امام چهارم  ها درسپدیده های علمی و بهترین  نیتر بزرگاز 

ی متعدّد و ها فصلضمن  )ع(دعای مکارم االخالق است که در این دعا امام چهارم 

ی مختلف و متنوع ها قسمتشود  مختلف که هریک از آن فصول با صلوات افتتاح می

 اند.  اخالقی را با تمام لطائف و دقایق آن روشن کرده

ی خداوند متعال و یگانه ها نعمت نیتر بزرگبایستی این حقیقت را بدانیم که اخالق از 

رسد. تنها  سرمایه ای است که با آن سرمایه انسان به مقام خلیفه اللّهی و یا لقاء الّلهی می

محبوبیت انسان در نزد خدا  آیۀبرد و م را پیش خدا باال میعاملی که ارزش انسان 

شود فقط اخالق است. اگر بخواهیم بین احکام و اخالق اسالمی تفکیک و امتیازی  می

قائل شویم و ضمن یک مثل یا تشبیه حقیقت این دو را ترسیم کنیم بایستی بگوییم که 

باشد. آن جا که  کتب خدا میاحکام و عقاید فقط کالس دانشگاه انبیاء و خط ورودی م

خوانند و  شود و ضمن شرایطی دانشجویان را به مکتب فرا می دانشگاه اسالمی باز می

باشد. شرایط پذیرش  کنند، آن شرایط ورودی الزام به عقاید و احکام اسالمی می قبول می

ته به خدا و زندگی قیامت و عمل صالح داش ۀدانشجو در مکتب انبیاء این است که عقید

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 

ها شرایط پذیرش دانشجو در ورود به دانشگاه است، و شما  این همۀالتزام به واجبات، 

ها دانشجو نشده اند و یا به مقامی از علم و  ض ورود به دانشگاه انساندانید که به مح می

بلکه بعد از ورود الزم است مرتّب سرکالس ها حاضر شوند، درس و  اند دهینرسدانش 

دانش فرا گیرند و رشد علمی پیدا کنند تا موفّق به اخذ دانشنامه بشوند. اسالم و قرآن 

استادها، یعنی خداوند متعال. کسانی که  نیرت بزرگیک دانشگاه است در ارتباط با 

ها فقط  معتقد به اصول بوده و ملتزم به ترک محرّمات و فعل واجبات هستند این



  

مسلمانند ولیکن اگر تصمیم گرفتند که در این مکتب تربیت شوند و ارزش پیدا کنند آن 

کامل ایمانی و چنان که مورد قبول خدا و اولیاء او قرار گیرند، این رشد و پرورش و ت

 ها اخالقاسالمی فقط از مسیر ظهور اخالق حسنه و رشد عملی انسان در تخلّق به این 

قبولی و تکاملی در این دانشگاه، ظهور رشد اخالقی  ۀشود. یعنی اوّلین نمر میسر می

یگانه هدف بعثت خود را تتمیم و  )ص(م باشد. به همین مناسبت حضرت رسول اکر می

َم َماکردَم اََلخًلق»فرماید:  داند و می قی میتکمیل مسائل اخال تَمِّ ُ ثُت َلد بُعد
یعنی من به «. 0

بندگان خدا را به تمام و کمال برسانم.  ۀکه اخالق کریم ام شدههمین منظور مبعوث 

شریفه  آیۀداده است همین  )ص(ل مدالی که خداوند در قرآن به حضرت رسو نیتر بزرگ

ن َک »فرماید:  است که می یعنی تو دارای خلقی بس نیکو و عظیم «. 2لََعيل ُخلٍُق َعظِي َو اد

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

تو مظهر رحمت خدا برای تمامی اهل « 9َو ما َارَسلناَک ادَل َرََحًه لدلعالَمي»فرموده است: 

 )ص(ل مخصوص حضرت رسول اکرم عالم هستی. پس همان طور که یگانه نشان و مدا

رشد اخالقی آن سرور است امتیاز مخصوص دین او و خط تکاملی او هم که برای امّت 

و مخصوصا  علیهم الساّلمائمۀ اطهار باشد، که  ترسیم کرده است همین مسائل اخالقی می

 خواهد . پس هرکس میاند نمودهامام چهارم آن مسائل اخالقی را توضیح داده و تفسیر 

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. 

خُلق  قبال بایستی این مسئله روشن گردد که ظهور مسائل اخالقی و صفاتی که به عنوان

شود.  های دیگر ممکن و میسر می شود، بین انسان و خدا و یا انسان و انسان شناخته می
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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 

فعل. یعنی آن جا که فعل انسان و یا صفت او و یا عمل او به  کند بر نمایش داللت می

شود، برای نشان دادن این  شود و یا به نمایش گذاشته می صورت جُنگی نمایش داده می

رود. پس خُلق یعنی نمایش خِلقت؛ جُنگی و خالصه ای در  نمایش کلمه فُعل به کار می

نمایشی در حال تنهائی بدون اختیار دیگران قرار دهی. بدیهی است که یک چنین 

ارتباط با خدا و یا بندگان خدا ممکن نیست. پس همه جا ظهور صفات اخالقی و اخالق 

 علیه السالمحسنه در ارتباط با غیر خود ممکن و میسر است. به همین مناسبت امام چهارم 

الق کند و ضمن جمالت دعا و نیایش، اخ مکارم االخالق را در ارتباط با خدا مطرح می

اخالق را بعد از ارتباط با خدا به  ۀگذارد، و ظهور اولین مرتب کریمه را به نمایش می

کند تا بدین  افتتاح می« صلوات بر محمد و آل محمد»صورت دعا و نیایش، با کلمه 

شود ارتباط  وسیله نشان دهد که اولین صفت اخالقی انسان که به نمایش گذارده می

باشد. در این جا الزم  می ها آنو طلب رحمت و برکت برای یافتن با محمد و آل محمد 

است بعد از ذکر اولین جمله از دعا، دلیل افتتاح دعای مکارم االخالق با صلوات، و تمامی 

دعاهای خود را با صلوات افتتاح کنید و آن دعاها  اند دادهدعاهای دیگر، و این که دستور 

 را بین دو صلوات قرار دهید، بیان کنیم.

 

 

 

 

 



  

 

حِي َحند َالر   بدسمد هللاد َالر 

مياِن اََكََل ادَلمياند َو اجَعل يَقيِن َافَضَل الَيقيد َو انتَه  ِّغ ِبد د َو اهلد َو بَل َالل هَُم َصلد عيَل ُمَحم 

ر بدلُطفدَک نيَِت وَ  لنيِّاتد َو بدَعَميل اديَل َاحَسند َاَلعامل. َاللِّهَم َوفِّد حَصِّح بدام  بدنيِِّت اديل َاحَسند اد

. ِنِّ ندَک يَقيِن َو اس تَصلدح بدُقدَرتدَک ما فََسَد مد  عد

 

 ابتتاح دعا با صلوات و دالئل عقلی آن

بر ت آن حضرت در جمالت افتتاحیۀ دعای مکارم االخالق بعد از تقاضای صلوات و رحم

 ها مانیا نیتر کاملکند که: ایمان مرا به حدود  پیغمبر و آل او از خداوند متعال تقاضا می

، و اعمال مرا تا ها تینقرار بده و نیت مرا از بهترین  ها نیقبرسان و یقین مرا از بهترین ی

 حد نیکوترین اعمال باال ببر. 

ی مرا به لطف و محبت خود خیلی زیاد و وافر ها تینکند که پروردگارا  و باز تقاضا می

کن و با اِعمال قدرت قاهره دانی تصحیح  گردان و یقین مرا به آن کیفیتی که خودت می

 خود هر عملی که از من صادر شده و فاسد بوده، تو آن را اصالح کن.

کند که درجات ایمان و  در این قسمت از جمالت دعائی خود از خداوند متعال تقاضا می

یقین او را باال ببرد و همچنین نیت و اعمال فاسد او را اصالح نماید. ضمن این جمالت 

گرداند که دین یک حرکت تکاملی است که  ها را به این حقیقت متوجه می اوال انسان

گردد و این کماالت فقط به دست  براساس آن، سازمان فکری و روحی انسان کامل می

کند که تکامل از نوع خلقت است.  گیرد؛ و انسان را متوجه می خداوند متعال انجام می

شود تکامل هم بایستی به لطف و  میهمانطور که خلقت به دست خداوند متعال واقع 



  

     

کنید که  . مشاهده میها درختاراده او باشد. حقیقتا انسان یک شجره است مانند سایر 

به محض خلق شدن و جوانه زدن کامل نیستند بلکه تا رسیدن به حدّ کمال  ها درخت

ظرف سی سال و بعضی پنجاه سال و بیشتر یا  ها درختکشد. بعضی  مدّتی طول می

کامل بارور باشند و ثمرات خود را در اختیار مردم  ۀکشد تا یک شجر ر طول میکمت

گیرد رشد و تربیت آن هم به  خدا انجام می ارادۀبگذارند. همان طور که خلقت درخت به 

ها نیز یک شجره هستیم که خداوند با همین کلمه ما را در قرآن  خداست. ما انسان ارادۀ

برد منظور ازآن  خبیثه می ۀطیبه و یا شجر ۀنامی از شجرکند. در هر جا که  معرفی می

کنند و یا در خط  رشد می تر یعالی بهتر و ها مقامها هستند که یا بسوی  شجره، انسان

توان گفت به محض  روند. پس انسان یک شجره است که نمی کفر و گناه به قهقراء می

و وارد زندگی شدن یک تولّد به این عالم و به محض خلق شدن و خود را شناختن 

کامل است. اگر بخواهیم حدّ رشد انسان را از کجا تا به کجا ترسیم کنیم، که این  ۀشجر

های مانند بذر و نهال تا چه حدودی الزم است که قد برافرازند و تا چه حدودی  انسان

شود که صفحات زیادی را  الزم است که بدانند و بتوانند، خود بحثی عمیق و طوالنی می

پر خواهد کرد و از ظرفیت این کتاب خارج است که فقط قسمتی از حکمت دعاها و 

سازد. ولیکن ضمن جمالت مختصری ابتدا و  و اخالق اسالمی را روشن می ها آنخواص 

کنیم تا شما خود را با این مبدء و منتها مقایسه  انتهای این حرکت تکاملی را ترسیم می

و قابلیت و استعداد و دانائی و توانائی در چه حدّی کنید و ببینید که از نظر ظرفیت 

ضمن  علیه السالم. امام صادق دیا کردههستید و به چه میزانی این خطوط تکاملی را طی 

کسانی که مبدء و منتهای حرکات تکاملی و فکری خود را  ۀکند در بار حدیثی دعا می

ن َايند »ند: فرمای . میاند بودهتوانند بفهمند که چه  شناسند و می می َم هللُا امَرًء َعَرف مد َرحد

 «.0َو ِف َاين َو اديل َاين
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، گذشته و آینده، محل زندگی ها زمانو  ها مکان همۀبه طور کلی جهان آفرینش با 

انسان است. یعنی آفرینش خانه ای است که برای زندگی انسان بنا شده است. خورشید 

رای روشنائی خانه و زندگی انسان ساخته و ماه و ستارگان هم چراغ هائی هستند که ب

درس حرکت و زندگی به انسان  اند آمده؛ پیغمبران هم آموزگارانی هستند که اند شده

بیند، آفرینش را  می تر فیضعو  تر کوچکبیآموزند. تا زمانی که انسان خود را از آفرینش 

ی هنوز به تکامل داند و نه خود را حاکم بر آفرینش، یک چنین انسان بر خود حاکم می

زندگی خود را نشناخته و بر مسائل زندگی  ۀواقعی و حقیقی خود نرسیده است زیرا حوز

محیط و مسلّط نشده است. شما خود را با زندگی کوچک خود مقایسه کنید؛ آیا این 

شود و شما بر زندگی محیط و مسلط  شما اداره می ارادۀزندگی کوچک در شعاع فکر و 

 تر کوچککس، زندگی بر شما حاکمیت دارد و شما از زندگی خود هستید و یا بالع

هستید؟ خود را با کودکان خود در همین زندگی ابتدائی مقایسه کنید خواهید دید که 

در برابر هر حادثه ای مانند گرسنگی و  ها آنزندگی بر کودکان شما حاکم است و 

پدر و مادر پناهنده شوند راهی تشنگی و سرما و گرما جز این که بگریند و بنالند و به 

توانند با سرما و گرما مبارزه کنند  ندارند؛ قدرت تغییر مقدّرات زندگی را ندارند و نمی

کودکان، شما پدر و مادر بر زندگی حاکم هستید و با این حاکمیت،  به عکسولیکن 

تا مرز حاال این زندگی کوچک را ؛ و کنید سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی را خنثی می

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 

دهند و  ها هستند و با حاکمیت خود ما را تحت فشار قرار می کائنات حاکم بر ما انسان

کشانند. پس ما درست در برابر کائنات مانند کودکان خود در  مرض می عاقبت به مرگ و

برابر این زندگی کوچک و ابتدائی هستیم ولیکن خدا و اولیاء خدا که به جای پدر و مادر 

باشند. طبیعت و  حاکم بر کائنات و آفرینش می ها آنواقعی ما هستند چنین نیستند. 

                                                                                                                                                    
 



  

     

محکوم به عوامل طبیعت باشند.  ها آناین که  است نه ها آن ارادۀعوامل آن محکوم به 

کنیم  باشد. مشاهده می معجزات پیغمبران و اولیاء خدا نمونه ای از همین حاکمیت می

 ها آندر محیطی که هیچ شرطی از شرایط حیات و یا رفع و دفع مرض وجود ندارد 

را زنده نموده و  تا جائی که مرده اند کردهخود معالجه  ارادۀی صعب العالج را به ها مرض

. ما اگر سازمان اند آوردههمه نوع عوامل و شرایط بر خالف حاکمیت طبیعت به وجود 

را چنان خواهیم شناخت که حاکم بر طبیعت  ها آنرا بررسی کنیم  ها آنفکری و روحی 

بین دریا  )ع(و کائناتند؛ چنان که ما حاکم بر زندگی کوچک خود هستیم. حضرت موسی 

گیرد که براساس حاکمیت  از قوم خود قرار می تر یقوری چندین هزار برابر و تجاوز لشگ

 )ع(باشد ولیکن موسی  و طبیعت و عوامل طبیعی، نابودی او و نابودی قوم او قطعی می

کند  زند و خیابان باز می را کنار می ها آبجنگد،  ترس و هراس ندارد؛ با حاکمیت دریا می

است  تر بزرگکند. پس موسی از آفرینش  ود را نابود میدشمن خ ها آبهمان  ۀو به وسیل

از تمامی جهان. در  )ص(د همچنین محم؛ و باشد او می ارادۀو آفرینش محکوم به 

سرزمین خشک حجاز که فاقد همه نوع دانش و فرهنگ و مکتب است کودک یتیمی 

م؛ در مسیر شود که من فاتح جهان و تاریخ هست کند و مدّعی می کند و قیام می رشد می

ها انجام وظیفه کنند و در همین خط زندگی  من و خط حرکت من بایستی تمام انسان

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 

سرزمین خشک و فاقد علم و دانش یک چنین انسانی به وجود کند که از آن  ایجاب نمی

آید و بشریت را به راه خود دعوت کند و این دعوت را به کرسی بنشاند. پس او یک 

 و حاکم برگذشتگان و آیندگان.ت و حاکم بر کائنا ها مکانو  ها زمانروحی است حاکم بر 

و روحیه ای ادامه دارد تا حرکت انسان در مسیر تکامل تا وصول به یک چنین حالتی 

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 



  

حرکت باشد و آن موقعیت به جای شهر مقصد است، که  موقعیت نمونه ای و الگوئی می

ها تا وصول به آن شهر باید ادامه پیدا کند و تا زمانی که خود را ازآن  تکاملی انسان

توقف به  ۀبینند بایستی به حرکت خود ادامه دهند؛ اجاز و کوتاه تر می تر عقببزرگواران 

شود چه برسد به برگشت به قهقراء. وضعیت ما در این زندگی کوچک و  داده نمی ها آن

باشد و در وضعیت انبیاء و اولیاء در آن  قص و کوتاه، مبدء حرکت ما میدر این فکر نا

را پیشوا و امام  ها آنبزرگ، منتهای حرکت است. خداوند به همین دلیل  ۀافکار حکیمان

برسانیم. معنای امامت و پیشوائی  ها آنما قرار داده است که ما خود را در حرکت به 

معنای اطاعت و تبعیت ما یعنی شاگردی در مکتب  یعنی استادی دانش و تربیت، و ها آن

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. 

فرماید:  یل است که میبهترین دل علیه الساّلمدر این رابطه فرمایش مشهور حضرت رضا 

لَينا الغايل َو يَلَحُق بنَا التِّايل» ُع اد ٍد النَمطُ اََلوَسط يَرجد ََنُن اُل ُمَحم 
1

یعنی ما آل محمّد « 

در حدّ اعتدال نظام آفرینش هستیم. چنانیم که در نظام حکمت خدا بایستی باشیم؛ نه 

به ما برسانند و تجاوزگران از . عقب افتادگان بایستی خود را تر نییپاکمی باالتر نه هم 

طبق دالئل دیگر، آنها به عنوان میزان شناخته ؛ و حد، بایستی به سوی ما برگردند

که به عنوان میزان االعمال شناخته شده  علیه الساّلمو مخصوصا موالی متقیان  اند شده

کند،  الرحّمن یادآوری می سورۀهمان میزانی هستند که خداوند در  ها آناست. 

امَء َرفََعها َو َوَضَع املزيان»فرماید:  یم َو السِّ
2

آنهایند آسمانی که رفعت شأن و ارتفاع مقام « 

اند؛ و  شدهشناخته « سقف مرفوع و بیت معمور»طور به عناوین:  سورۀدر اند؛ و  کردهپیدا 

ی ها اسیمقهمانطور که در ترازوها و «. قصر مَشید و بئر معطل»در آیات دیگر به عنوان: 
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2
 9الرحمن، 



  

     

 ها آنموظفند که خود را به ترازو برسانند و هرگز ترازو به طرف  ها متاعمعمولی کاالها و 

های  ها نیز موظفند که در تکامل علمی و ایمانی خود را به این انسان رود، انسان نمی

از حّد خود و مقام خود دست بردارند و تنزل پیدا  ها آنکامل الگوئی برسانند نه این که 

َو لَُُك ِف َرسولد هللاد »فرماید:  های دیگر قرار دهند، که می را در حّد انسانکنند و خود 

نَه ُاسَوة َحس َ
این ترسیم مبدء و منتهای تکامل بشر است که البته رسیدن به این « 1

وجود انسان است که این رشد و پرورش  ۀمنتها و حرکت در خط به معنای رشد شجر

سلسله اخالقی را  )ع( ت. به همین دلیل امام چهارمالهی قابل ظهور نیس ارادۀهم بدون 

ها بایستی داشته باشند و به آن مجهز گردند به صورت دعا و نیایش در ارتباط  که انسان

گوید: پروردگارا تو ما را به کمال علم و ایمان و نیت و یقین  دهد و می با خدا قرار می

اراده انسان قابل وقوع بود آن  برسان. اگر پیدایش یک چنین خلقیات و صفاتی فقط به

کرد و در ارتباط با خدا قرار  حضرت صفات اخالقی انسان را به صورت دعا ذکر نمی

داد. پس از همان ابتدای دعا طرف خطاب و تقاضا خداوند متعال بوده و مقصد  نمی

انسان  اند، که آن حضرت فکر علیهم الصلوه و السّالمحرکت و میزان تکامل، محمّد و آل محمّد 

را به همین کیفیّت در ارتباط با عامل حرکت یعنی اراده خدا، و مقصد حرکت یعنی 

 دهد. والیت رسول خدا و اهل بیت او قرار می

ی الهی را ها نعمتدر هر فصل از این دعا قسمتی از مراتب تکامل و  علیه السالمامام چهارم 

و  ها دعوتو آن صلواه را فاتح کند  دهد و با بیان صلوات فتح دعا را شروع می شرح می

داند. روایات و احادیث هم در تنظیم و ترتیب دعا به  باب دعا و یا کلید اجابت دعا می

شما هر وقت از خدا چیزی خواهش  اند دادههمین کیفیّت وارد شده است و دستور 

ین دعائی که ب اند فرمودهکنید آن خواهش را با صلوات توأم کنید. در بعضی احادیث  می

دو صلوات قرار گیرد حتما مستجاب است. جلوتر از اخبار و روایات و دستورات فقهی، 
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کند. خداوند در باب استغفار و طلب آمرزش، مغفرت  آیات قرآن این مسائل را مطرح می

هائی که طالب مغفرت هستند در شعاع مغفرت خواهی و تقاضای  خود را برای انسان

 وده است:رسول خدا قرار داده است و فرم

« َ ُسوُل لََوَجدوا اَّللِّ َ َو اس تَغَفَر لَهُم الر  ُم اذ ظلموا انفسهم جاؤوَک فَاس تَغَفروا اَّللِّ َولَو َاَّن 

یعنی اگر آن گناه کاران به مکتب تو بیایند، از خدا آمرزش بخواهند و «. 1تَواِِّب َرحامي

غفرت خدا شامل حال طلب آمرزش کند به دنباله این دو تقاضا م ها آنرسول خدا برای 

ها کرده  شریفه دعای رسول خدا را شرط اجابت دعای انسان آیۀخواهد شد. در این  ها آن

خدا و فرشتگان »فرماید:  کند می مشهور که صلوات را تشریح می آیۀباز در همان ؛ و است

فرستند، شما بندگان هم به تبعیت از خدا و فرشتگان براین  بر این پیغمبر صلوات می

به همین کیفیّت همه جا «. 2غمبر صلوات بفرستید و تسلیم دین و احکام او باشیدپی

کند. در طبیعت هم فیض گیری و فیض دهی  فیض گیری را مربوط به مبادی فیض می

به همین کیفیت است. زراعت کاران برای این که زراعت مطلوبی داشته باشند و از 

قبال به اصالح مبادی زراعت که اصالح  محصول بهتر و بیشتری برخوردار شوند بایستی

باشد که  بذر و زمین باشد بپردازند. بذر و زمین و آب و هوا مبادی محصول زراعت می

به همین کیفیت ؛ و اگر مبادی اصالح نشود مشتقات آن صالح و شایسته نخواهد بود

از  ها کوهسالمتی فکری و مزاجی پدر و مادر مبدء و منشاء سالمتی فرزندان است. تا 

جوشد و پیش از آن  آبی نمی نهرهاو  ها رودخانهو  ها چشمهبرف و باران انباشته نشود در 

و دریاها. همه جا فروع در گرو اصول است. اگر اصلی نباشد فرعی پیدا  ها انوسیاق

شود، و همچنین مشتقات در گرو مبادی اشتقاق. اگر مبادی نباشد اعداد قابل ظهور  نمی

گردد  کیفیّت که در تکوینیات و طبیعیات، هر فرعی به اصل خود برمینیست. به همین 

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 

لی قرار داده است که ما بدون شود اصول اولیه و مبادی او تقاضا برای ما حاصل می

کنیم و برای ما نعمتی و لذّتی  ارتباط به آن اصول و مبادی استحقاق فیض پیدا نمی

َ »گوید:  شود. در این جا یک قاعده عقلی و فلسفی به ما می مقدّر و مقرّر نمی ُُکِّ ما يهد

اتد  ذلِّ َ ِبد لَعَرضد يَنََتيي اديل ما يهد به عَرَض و فرعیت و یعنی موجودیت هر چیزی که «. ِبد

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. 

کند، آن فیوضات و برکاتی که از مسیر  دعاها همه جا ما را به فیوضات الهی مربوط می

گیرد. هرحکمی از احکام  نش و احکام الهی در اختیار ما قرار میدین و تربیت و علم و دا

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 

و  ها چشمهانسانی خود برساند. این وجود ما را آبیاری نماید تا به رشد طبیعی و  ۀشجر

که حامل برکات معنوی هستند بایستی به کوه های پر برکت و از آن جا به دریاها  نهرها

متصل و مربوط گردند تا از آن جا چشمه های آب حیات اشباع شود و  ها انوسیاقو 

نسان و دریاها مبادی فیوضات مادی و مزاجی ا ها کوهنهرها جاری گردد. هم چنان که 

ی بزرگ الهی و آسمانی و اولیاء خدا هم مبادی فیوضات و برکات ها تیشخص، اند شده

ها بایستی چشمه وجود خود را به آن مبادی فیض و  معنوی و علمی هستند که ما انسان

برکت متصل و مرتبط سازیم و ازآن جا نیرو بگیریم. مبادی فیوضات و برکات معنوی 

ولیه دین و مکتب خدا هستند؛ یعنی محمّد و آل محمّد وتشریعی خدا بنیان گذاران ا

بر اساس تکامل وجودی خود مستقیما و بدون واسطه به مبدء  ها آن علیهم الصلوه و السالم.

نامتناهی فیض یعنی خداوند متعال مربوط هستند. بندگان مومن خدا هم در مسیر خط 

مبادی فیض مربوط کنند دین وحرکات تکاملی بایستی چشمه های قلب خود را به آن 

 بجوشد.  ها آنتا چشمه آب حیات در قلب 



  

ها با دعای صلوات  رعایت این اصل در خط دین با ذکر صلوات اِشعار شده است. ما انسان

کنیم و از خداوند متعال  ابتدا رابطه قلبی و فکری خود را با مبادی فیض محکم می

تر اشباع کند و فیضی ازآن مبادی به کنیم که آن مبادی را هرچه بیشتر و به خواهش می

ما برساند. ارتباط ما با مبادی فیض و اشباع هر چه بیشتر آن مبادی منشاء اطمینان و 

و عالوه بر این یک نوع تشکر از اولیاء حیات بخش ما و یک نوع حق  ؛آرامش قلب ما بوده

د و تکامل واجب و ها در مکتب تعلیم و تربیت و رش باشد که همه این می ها آنشناسی از 

باشد نه  الزم است. پس در این جا ذکر صلوات برای بهره گیری از مبادی فیض می

تکمیل مبادی فیض از فیوضات الهی، و این صلوات برای رعایت حق صلوات فرستنده 

کند و چشمه برکات الهی  است که ضمن اتصال و ارتباط به مبادی فیض خود را زنده می

 اندازد. یان میرا به سوی خود به جر

 

 مراتب ایمان و ت میل آن

ها به مبادی فیوضات و برکات الهی، تعلیمی  فکر و قلب انسان ۀپس از ارتباط دادن چشم

گوید: خدایا  دهد تکمیل ایمان است، که می که اولین خواهش امام چهارم به ما می

رحمت ایمان  رحمت و برکت خود را شامل رسول خدا و اوالد او بگردان و با این نزول

مرا به انتهای کمال برسان: بَلّغ بِایمانی اَکمَلَ االِیمانِ. در اولین مرتبه یک چنان اصلی را 

چه  و هرآن ها نعمتو  ها لتیفضها و  برد که تمامی راه آموزد و ما را به راهی می به ما می

و تکامل گردد؛ یعنی اصل ایمان  در دنیا و آخرت الزم داریم از همان اصل منشعب می

 ایمانی. 

شود و به دنباله آن  ی الهی اصل ایمان مطرح میها نعمتچرا از میان تمامی فضائل و 

باشد که  میا ی دیگر؟ ایمان به خدا اولین عامل حرکت انسان به سوی خدها نعمت

تمامی فضائل و کماالت آینده در گرو همین حرکت است. انسان پس از آن که به عقل و 



  

     

تواند کلمه خدا و آفریننده خود را درک کند و آمادگی برای قبول  میرسد و  شعور می

باشد.  کند اولین حرکت توأم با قصد او همین حرکت ایمانی می دعوت انبیاء پیدا می

ی ها کتابروی قاعدۀ اعالل در «. اَءمَنوا»در اصل  «امنوا»بوده، و « اِئمان»ایمان از کلمۀ 

گیرند، همزه دوم تبدیل به جنس حرکت همزه  یصرف، دو همزه که پهلوی هم قرار م

تبدیل به یاء شده که از جنسِ کسرۀ حرف « إءمان»شود. در این جا همزه دومِ  اول می

تبدیل به الف، که آن هم از جنس فتحه حرف اول است. « اَءمنوا»اول است و همزۀ دومِ 

کند بر فعلی که با  یچنان که در لطائف معانی باب اِفعال گفته شد، باب افعال داللت م

گیرد، بر خالف باب تفعیل که داللت  عامل درونی از درون وجود انسان سرچشمه می

شود. مثال در همین کلمۀ )ایمان(  کند بر فعلی که عامل آن از بیرون وجود پیدا می می

کند بر این  میاگر با استعمال از باب تفعیل بگوئیم: اَمَّنتُ زَیداً، وَ اَمَّنُ فُالنٌ فالنا، داللت 

، میا دادهباشد امنیت  که فالنی را با یک عامل خارج از وجود او که امثال قول و وعده می

که در این صورت او امنیت خارجی پیدا کرده و هنوز امنیت داخلی و درونی پیدا نکرده 

اگر این کلمه را از ؛ و است. باز هم خوف و وحشت دارد که مبادا امنیت از او گرفته شود

کند بر این که با یک  باب اِفعال بیاوریم و بگوئیم: آمَنتُ زَیداً وَ آمَنُ فُالنٌ فالنَاً، داللت می

. چنان امنیتی که از درون و از قلب میا دادهعامل درونی قلبی و فکری به او امنیت 

خواهد که به  خیالش راحت شده و امنیت پیدا کرده است. با این کلمه انسان از خدا می

ک امنیت درونی و قلبی بدهد. چنان امنیتی که خیال بنده خدا از دو چیز آسوده او ی

و ضررها که در محیط زندگی ممکن  ها مرضشود، اول آسودگی از خوف و خطرها و 

است متوجه او شود. دوم، امنیت از فقر و جهل و نادانی و ناداری و محرومیت از 

کند. برای نجات  میشه انسان را تهدید میی خدا در دنیا و آخرت. این دو خطر هها نعمت

ی خدا سند امن و امان و ها نعمتاز این دو خطر بزرگ، انسان سالک به سوی خدا و 

امنیت الزم دارد. یک چنان سند و سالحی که خطرات را از خود دور کند و به تمامی 

ه این دو ی خداوند متعال در دنیا و آخرت برسد. یگانه سالح منحصر به فردی کها نعمت



  

برداری از فیض لطف  سازد استفاده از قدرت الیزال الهی و بهره خاصیت را برای انسان می

باشد. ایمان باهلل یعنی به وسیله خدا و اراده خدا در مسیر حرکت امنیت به وجود  او می

خواهند از یک جنگل پر خوف و خطر و پر از حیوانات درنده  آوردن. دو نفر انسان که می

کند و دیگری خود را به خدا  خود را به اسلحه جنگی مسلح می ها آننند، یکی از عبور ک

توانند با سالح خود خطرات  ردو می. هدهد یمسپارد و خدا را وسیله امنیت خود قرار  می

را دفع کنند، ولیکن اسلحه جنگی شاید فقط قسمتی از خطرات را که حمله درندگان 

رساند، به خالف اسلحه دوم  و را به ثروت و قدرت نمیوحشی باشد از خود دفع کند ولی ا

برای عبور از  علیه السالمگردد. در این جا امام چهارم  می ها تیخاصکه منشاء تمامی این 

و از شمشیر برنده تر است و در دو طرف این  تر کیباراز موی  اند گفتهخط تکاملی که 

برای رسیدن به بهشت موعود از ی هولناک جهنم قرار گرفته است، ها یوادخط باریک 

گذارد و خواهش  کند و آن را در اختیار بندگان خدا می همین سالح ایمان استفاده می

کند که ای خدا اراده و لطف خود را وسیله امنیت و موفقیت من قرار بده و آن را هر  می

 چه بیشتر و زیادتر تکمیل کن. 

کند؛ مراتب  و درجات مختلفی پیدا می معنویات مراتبو ایمان هم مانند سایر مادیات 

. یک نفر انسان برای پیروزی بر پر کاهی از قدرت ایمان تر یقوو  تر یقوضعیف و قوی و 

خواهد و انسان دیگر برای رفع و دفع مانعی که از کوه  کند و از خدا کمک می استفاده می

هر دو ایمان به  خواهند؛ خواهد. هر دو از خدا کمک می است از خدا کمک می تر بزرگ

باشد. ایمان کامل آن نیروئی  تر کاملو  تر یقوخدا دارند ولیکن ایمان نفر دوم بایستی 

است که اگر انسان خود را در معرض حمله تمامی کائنات ببیند و مأمور شود که خود را 

 غالب و پیروز گرداند و به آن طرف کائنات برساند، اطمینان به قدرت ایمان ها آنبر همه 

شود. آزمایشِ  داند که با نیروی ایمان بر همه این مشکالت پیروز می خود دارد و می

ی خدا ها نعمتمراتب و درجات ایمان، در برخورد با حوادث و انجام تکالیف برای جلب 

چه مسلم است این است که انسان در خط زمان به سوی تکامل مادی  گیرد. آن انجام می



  

     

باشد؛ چنان اجباری که توقف محال است. اگر انسان  و معنوی مجبور به حرکت می

گیرد و این خالء مطلق وحشت آور است. توقف در  متوقف گردد در خالء مطلق قرار می

از توقف در خط مسافرت است. انسان  تر خطرناکو  تر وحشتناکخط زندگی به مراتب 

مان بیابان تا اندازه شود و شاید در ه مسافر در بیابان اگر متوقف شود با وحشت روبرو می

ای آب و علف در اختیار او باشد ولیکن انسان متوقف در خط زندگی که از کار و کوشش 

گردد، همین مقدار آب و علفی هم که بهره مسافر است برای او  و فعالیت منصرف می

کنند که آزادانه است و  شود. حرکت در خط زندگی، گرچه بعضی خیال می حاصل نمی

گیرد ولیکن حرکتی است کامال اجباری و الزامی،  راده خود انسان انجام میبه آزادی و ا

که قدرت توقف به کلی از انسان منتفی بوده و عامل حرکت کامال بر او حاکمیت دارد. 

خواهید از حرکت کردن برای تهیه آب و غذا خودداری کنید و دوست  مثال شما می

ن خودداری از حرکت برای جلب آب و غذا، ندارید که آب و غذائی به دست آورید. در ای

کند و عوامل مرگ از  ببینید که چگونه تشنگی و گرسنگی شما را مجبور به حرکت می

نماید، و به همین کیفیّت حرکت بسوی  هر جهت شما را وادار به تهیه آب و غذا می

رموده، چه در آفرینش هست و خدا خلق ف چه از مادیات و معنویات که وجود دارد. آن آن

استفاده  ها دهیآفرهمچون آب و غذا مورد نیاز تشنگان و گرسنگان است که اگر از آن 

شوند که باز  نکنند و آن را به کف نیاورند با خالئی همانند تشنگی و گرسنگی روبرو می

 کند.  را وادار به حرکت می ها آنچه هست  نیازمندی آنها به آن

باشد نه در حرکت به سوی زندگی. حرکت به  گی میها در انتخاب راهِ زند آزادی انسان

سوی زندگی اجباری است و توقف مساوی با مرگ است ولیکن انتخاب راه زندگی به 

گیرد. انسان در هر حالی و در هر فکری و در هر جائی که باشد باز هم  آزادی انجام می

راهی آنچنان گسترده دهد و این دو  خداوند او را سر دو راهی به نام حق و باطل قرار می

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 



  

امکان برگشت و خطر  ها آنبهشت در حرکتند در انتهای راه و نزدیک به مقصد برای 

هائی که در خط کفر و گناه به سوی جهنم  ، و به همین کیفیّت انسانبرگشت وجود دارد

نام « کفر و ایمان»کنند. شاخص این دو راه و انتخاب یکی از این دو راه به  حرکت می

 گذاری شده است. 

حرکات کفری به معنای این است که رابطه فکری و قلبی خود را صد در صد و در جمیع 

کنی؛ آن چنان قطع رابطه ای که خدا را هرگز در اعمال و یا اعمال و افکار با خدا قطع 

افکار کوچک و بزرگ به حساب نیاوری. فقط خود را ببینی و راه حرکت و منافعی که تو 

کند، و در مقابل، حرکت ایمانی به معنای این است که خدا را  را به سوی خود جلب می

حساب بیاوری و یکی ار آرزوها  در مرحله ای هر چند که بسیار کوچک و ضعیف باشد به

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. 

گوید:  که می )ع(ت گاهی انسان سالک به سوی خدا شخصی مانند علی ابن ابیطالب اس

هللد َطرفََة عَيٍ » ک ِبد لَم ُاَشد
1

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 

گاهی فکر توحیدی یک ؛ و نهایت دانست توان از نظر کیفیت و کمیت بی توحیدی را می

به خدا مانند آن چوپانی بیابانی در داستان مثنوی مولوی است  انسان و عشق و عالقه او

 گوید: که به خدای خود می
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در اقیانوسی از ایمان و دیگری در یک قطره و یا  ها آناین دو، موحد و مؤمنند اما یکی از 

. هر دو به یک نیروی غیبی متوجه اند که در زندگی دان گرفتهرطوبتی از آن قطره قرار 

 کنند.  شوند و استفاده می خود به آن پناهنده می

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 

را مرتکب شود ذره ای  ها تیجنا نیتر بزرگد است، آن چنان که اگر خود و اراده خو

 نیتر مشکلو  نیتر سختداند و اگر هم با  خود را در برابر آن عامل غیبی مسئول نمی

کارها امثال برداشتن کوهی و یا بیرون آمدن از چاه ویلی روبرو شود باز هم در فکر و 

د ندارد که برای موفقیت خود از آن استفاده خیال او ذره ای امید به آن عامل غیبی وجو

برد و  ، یکی را به اعلی علیین میها تیفیککند این دو نوع حرکت با همین مشخصات و 

توان گفت که فاصله بین این دو حال اگر  شاید می؛ و دیگری را به اسفل السافلین

ه دو نفر انسان نهایت نیست از این جهت ک نهایت است. بی نهایت نباشد نزدیک به بی بی

ه ، کاند آوردهو مبداء و منتهائی به وجود  اند گرفتهدر دو طرف مخالف یکدیگر قرار 

نهایت به معنای این که  نهایت سازگار نیست؛ و اما بی ا مفهوم بیا( باشتن مبدء و منته)د

نهایت زمان امکان برگشت این دو، و وصل آنها به یکدیگر ممکن نیست. بین این  در بی

شود گفت در رأس هر طرفی فقط یک نفر بیشتر نیست،  طرف و یا دو جناح که میدو 

یکی در رأس اعلی علیین و دیگری در انتهای اسفل السافلین، میلیاردها میلیارد مراتب و 

ه باشد ن( کاالتر از اسفل السافلی)ب درجات وجود دارد، که هر انسانی در هر مرتبه ای

عظمت خدا شاید از نمی یا رطوبتی محروم نباشد. از آن توان گفت از اقیانوس درک  می

از اعلی  تر نیید )پاطرف، هر انسانی در هر درجه و مقامی که بر مبنای طرز تفکر خو

رار گرفته، که شاید یک نفر از آن مؤمنین در حرکت دادن پر کاهی خود را ن( قعلیی

ید امید و ایمان به خدا مستغنی از خدا بداند ولی در برداشتن و حرکت دادن کوهی شا

داشته باشد؛ یعنی در حوادث مرگ آور شاید به خدا پناهنده شود ولیکن در برابر حوادث 



  

یمان نیروئی است که ب( ار همۀ این مراتد )داز آن خود را از خدا مستغنی بدان تر کوچک

، ها در کشاکش این دو حقیقت بر تمامی این درجات یا درکات تقسیم شده است و انسان

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 

دشمن خطرناک روبرو شود و یا اگر با یک پشه موذی روبرو شود،  ها ونیلیمکه اگر با 

ز این دو خطر بزرگ و کوچک به یک میزان از اراده و قدرت برای رفع و دفع هر یک ا

دشمن مجهز و خطرناک همان اندازه  ها ونیلیمکند. او در رویاروئی با  خدا استفاده می

کند که در رویاروئی و رفع و  داند و از اراده خدا استفاده می خود را نیازمند به خدا می

ر صد متکی به خود است و خود را توانا دفع یک پشه ضعیف و الغر. نه در این جا صد د

داند و نه آن جا که با آن همه خطرات روبرو شده است. در هر  بر دفع آن ضرر جزئی می

دانی و از لطف خدا  یک از این مراتب و درجات، آن جا که خدا را عامل موفقیت خود می

کند، و در  می کنی مؤمن هستی و همان ایمان است که تو را وابسته به خدا استفاده می

هر حال و هر جائی که کمی به خود متکی هستی و خود را از اعانت و عنایت خدا بی 

که خود را در  علیه السالمبینی، همان حالت حالت کفر و شرک است. امام چهارم  نیاز می

کند که  بیند از خداوند تقاضا می ارتباط با یک چنین خط طوالنی و درجات مختلف می

 درجه ایمان برساند.  نیتر لکاماو را به 

 

  



  

     

 مراتب یقین

مياِن »گوید:  کند، می به دنبال ایمان، مراتب یقین را درخواست می علیه السالمامام  ِّغ ِبد بَل

َيقيِن َافَضَل الَيقي  «.اََكََل اَلدمياند َو بد

یقین آن حالت برخورد فکری و علمی با واقعیت است. بین سازمان تفکر و ادراکات 

، فاصله هائی وجود دارد که گاهی فکر انسان در یکی از این فواصل ها تیواقعو انسان 

کند. مثال گوینده ای شما را از  گیرد و در هر فاصله ای نام مخصوصی پیدا می قرار می

گوید که این خطر و  کند؛ گاهی می یک خطری که در غیب جهان یا زمان است آگاه می

گوید چند ماه و چند سال دیگر در  گاهی می ضرر در کدام قسمت کره زمین است و

شود. ابتدا در خیال  آینده زمان است. شعاع فکر شما با این دو خطر غیبی مربوط می

کنون درک شما نسبت به آن خبر در د. )اشو شما و فکر شما چنین خطری ادراک می

رگز اهی فقط و فقط خطر در فکر شما مجسم است و هد( گگیر مراحل مختلفی قرار می

توانید این لفظ را با معنای فکری و ذهنی خود منطبق سازید.  خواهید و یا نمی نمی

گویند هر  کند؛ می را مطرح می« اَکوان اربعه»گوید و بحثی به نام  چنانچه فلسفه می

 دهد:  چیزی در چهار جا هستی دارد و در یکی از این چهار مکان خود را نمایش می

گردد  فیّتی که هر جا لفظ و عبارتی بر زبان کسی جاری می، به کیالفاظ هستی شیء در

دهد، که آن را  همان لفظ همراه تمرکز در فکر، شبحی از معنا را جلو فکر انسان قرار می

، یعنی یک معنائی به فکر انسان و به «قوّه واهمه»نامند، و به تعبیر دیگر  وجود لفظی می

 شود.  وهم انسان وارد می

از اشیاء و موجودات است؛ یعنی انسان از هر چیزی که  ذهنیجود هستی دوم شیء، و

خبری بشنود و یا با تفکر و تخیل خود وجود آن را احساس کند، از آن شیء یک شبحی 



  

گیرد، مطابقت با واقعیت و حقیقت داشته باشد یا  در سازمان فکر و ذهن انسان قرار می

 نه. 

؛ یعنی هر خط و عبارت و کتابتی ها کتابو  ها عالمتخطوط و وجود سوم شیء در 

شبحی از حقیقت به همراه خود دارد، که شاید با واقعیت چند درصدی مطابق یا مخالف 

 باشد. 

؛ یعنی موجودیت هر چیزی در متن عالم و در علم خداوند عینیوجود چهارم، وجود 

 متعال. 

یا در علم  آن هستی که عین واقعیت است همان چیزی است که در طبیعت خلق شده و

الهی مقدر و مقرر شده است. انسان جوینده و شنونده از مسیر تفکر و تعلم و مطالعه 

شود؛  و استماع اخبار و گزارشات ابتدا با شبحی و عکسی از واقعیت روبرو می ها کتاب

گیرد، که بین این صورت ذهنی  چه دیده و شنیده در فکر او قرار می یعنی هیوالئی از آن

شوند؛ ابتدا درصدی، مثال ده یا بیست  کم و زیاد می ها فاصلهاصله بسیار است. و واقعیت ف

داند. صدی ده یا  چه دیده و یا شنیده با واقعیت منطبق می درصد، از یک دوم کمتر، آن

کند. یک چنین  بیست به درستی آن، و صدی نود یا هشتاد به نادرستی آن قضاوت می

یکچنین معلوماتی را به نام موهومات و خیاالت  شناسند و دانشی را وهم و خیال می

کنند. این درصدها قابل حرکت به قلت و کثرت است تا در وضعی قرار بگیرد  معرفی می

که به میزان پنجاه درصد آن را مطابق واقع دانسته و پنجاه درصد را خالف واقع بداند، و 

خود بداند. یک چنین  تواند با قاطعیت به آن برخورد کند و از معلومات قطعی نمی

گاهی از پنجاه ؛ و دانند نامند و چنین حالتی را شک و ریب می معلوماتی را مشکوکات می

در صد تجاوز نموده، شصت یا هفتاد یا هشتاد و بلکه نود درصد، آن شبح ذهنی و خیالی 

ن دانند، که یک چنی خود را مطابق با واقع، و ده درصد و یا بیشتر آن را خالف واقع می

گاهی ؛ و کنند دانند و به فارسی از آن به ظن و گمان تعبیر می معلوماتی را مظنونات می



  

     

کند که ازآن تعبیر به علم و  این انطباق صد در صد با حقیقت و واقعیت مطابقت می

کنند؛ یعنی آن حالتی که انسان چیزی را که دیده و شنیده و  یقین و یا قطع و یقین می

بیند و یا از تقدیر آن در علم الهی با خبر  صد در صد در متن عالم می یا فکر نموده، آن را

 دهد.  شود و هرگز در صحت آن شک و شبهه به خود راه نمی می

تفکرات انسان و صورتهای ذهنی تا زمانی که صد در صد انسان را به حقیقت مربوط و 

یک چنان باشد؛ یعنی یک چنین معلوماتی  منطبق نساخته است در معرض خطر می

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 

داند، در جهان آفرینش و یا در تقدیر و علم خدا  چه را می یقین تبدیل گردد؛ یعنی آن

در دایره یک چنین علمی قرار گرفت حرکت انسان به سوی مقصد  ببیند. پس از آن که

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 

در دنیا و آخرت به همین  الیقین برسد نجات انسان از مهالک دنیا و آخرت و موفقیت او

کند که او را  در اینجا امام چهارم از خداوند خواهش می؛ لذا کند کیفیّت فعلیت پیدا می

چه را که خدا آفریده یا آفرینش آن  در بهترین و باالترین مرتبه یقین قرار دهد تا هر آن

ا زمانی که را مقدر فرموده با نیروی علم و دانش خود ببیند و به سوی آن حرکت کند ت

 به مقصد برسد. 

در اینجا تنها سالح و مرکبی که انسان را از ادراکات بدوی و ابتدائی به حوزه یقین 

رساند ایمان است؛ یعنی از آن حالت و ساعتی که انسان یک موجود غیبی و نهانی به  می

کند که آن ادراکات اولیه، اولین دعوت به  نام خدا و وعده های خدا را احساس می

باشد. از آن حالت ابتدائی تا انتهای یقین و قطعیت به وجود خدا و  حرکات تکاملی می

غیبیات دیگر، از آن ابتدا تا انتها یک خط عبور پر خوف و خطر است. مثل این که انسان 

خواهد از جنگلی پر از دره های عمیق و پر از حیوانات خطرناک و راهزنان دیگر عبور  می



  

نیازمند به نیروی مقاومت و مرکبی تند و سریع است. تنها چیزی کند. بدیهی است که 

کند همان ایمان است. یعنی دست به دامن  که نیاز انسان را در این حرکت تأمین می

 علیه السالمخدا شود و فقط او را وسیله امنیت در این حرکت قرار دهد. به همین دلیل امام 

 ه است.در مقدمه وصول به یقین ایمان را مطرح کرد

مشتق شده و بر اساس خاصیت باب افعال از یک امنیت درونی و « اَمن»ایمان که از کلمه 

دهد، به معنای این است که انسان در مسیر حرکت تکاملی به سوی علم  فکری خبر می

الیقین، و در انتها به عین الیقین، که مقصد حرکت است، در درون خود و در فکر خود 

 تر کیباراز موی  اند گفتهقرار دهد و در این خط باریک تکاملی، که خدا را وسیله امنیت 

ی هولناک و عمیق جهنم قرار گرفته ها یوادو از شمشیر بُرنده تر است و در دو طرف آن 

شود و  حرکت کند. با استفاده از لطف خدا و اراده او خوف و هراس از انسان برداشته می

این خط باریک به سوی بهشت موعود حرکت نماید.  تواند از کند که می میا اطمینان پید

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 

اتوان است. ی هولناک ضعیف و نها یوادمقابله با یک چنین خط باریک و عبور از آن 

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 

کند و همین یقین ایمان و  و واقعیات پیدا می ها ندهیآآید. یعنی صد در صد یقین به  می

 نماید.  ل انسان را بیشتر تأئید و تقویت میتوک

افضل الیقین در بیان امام چهارم همان علم الیقین است نه عین الیقین؛ گرچه مرحله 

باشد زیرا عین الیقین یعنی دیدن عین  می تر یقوعین الیقین از علم الیقین شدیدتر و 

 ها تیواقعکه آن چنان که هست، و پیدایش این حالت توقف دارد بر این  ها تیواقع

 ها آنبا غایب بودن  ها تیواقعهمین اآلن خلق شده و موجود باشد، و موجودیت آن 

چه درآینده زمان  در آیندۀ زمان مقدر شده و آن ها تیواقعمنافات دارد. زیرا بسیاری از 



  

     

مقدر شده است اآلن خلق نشده تا انسان آن را ببیند و با دیدن آن به مقام عین الیقین 

چه در آن زندگی به نام بهشت و جهنم مقدر شده است  . زندگی آخرت ما و آنبرسد

عوالمی و شهرهائی در آینده زمان است نه این که چیزی موجود در کره زمین و یا عوالم 

فقط  ها نیابرسند.  ها ندهیآتوانند به آن  ها با حرکت از کانال زمان می دیگر باشد، و انسان

چه در علم خدا مقدر شده است از نظر حتمیت و قطعیت  آندر علم خدا مقدر است و 

 چنان است که گوئی موجود است و خلق شده است. 

شود مانند زمان آینده است. مثال فردا یا پس فردا و  عوالمی که در آیندۀ زمان خلق می

ی آینده اآلن در علم خدا موجود است ولی هنوز ها زمانسال دیگر و ده سال دیگر و 

توانید بگوئید که من به موجودیت سال گذشته  آن را خلق نکرده است. آیا میخداوند 

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 

ی آینده هم مانند همین ها زمانوط به در علم خدا مقدر شده است. حوادثِ مرب

هائی که  شوند و انسان ی آینده قطعیت دارد. بچه هائی که ده سال دیگر متولد میها زمان

باشد که  شوند به همان میزان حتمی و یقینی می میرند و یا کشته می ده سال دیگر می

. همانطور که اند رفتها هائی که از دار دنی و یا انسان اند شدهبچه هائی که تا االن متولد 

وقوع قیامت حادثه ای در آیندۀ زمان است متعلقات قیامت هم که بهشت و جهنم است 

در ارتباط با آینده ممکن  عین الیقیندر آینده زمان خواهد بود. بنابراین، پیدایش 

نیست، از این جهت که آینده خلق نشده تا جلوی چشم انسان نمایش پیدا کند ولیکن 

ممکن است. یعنی انسان مؤمن و دانشمند به مقامی از علم و  علم الیقینالت پیدایش ح

شود و بین رؤیت علمی با  رسد که دید علمی او با دید عینی او مساوی می دانش می

رؤیت عینی او به میزان یک میلیونیم ثانیه از نظر زمان و یا میلی متری از نظر مکان هم 

های متمرکز در  ین مساوی با عین الیقین است. انساناشتباه ندارد. در اینجا علم الیق

شوند و  حالت علم الیقینی صد در صد وادار به اعمال صالح و کارهای مفید و شایسته می



  

همان  )ع(در لسان امام  افضل الیقینکنند. پس در این جا  حرکت می ها ندهیآبه سوی 

 باشد.  ین الیقین میعلم الیقین است که از نظر مطابقت با واقعیت مساوی با ع

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

کند زیرا ایمان و یقین که در این مرحله از دعای شریف از آن به افضل  خواست می

یر الیقین و اکمل االیمان یاد شده، دو عامل صد درصد سازنده و وادار کنندۀ انسان به سا

شود. درواقع آن حضرت اصول و پایه های اخالق را در ابتدای دعا، و  مسائل اخالقی می

کنند تا ضمن طرح مسائل اخالقی انسان سالک الی  به ترتیب، فروع آن را تا انتها ذکر می

 و فروع مسائل آگاه کند.  ها تیناهلل را به اصول و مراتب نیت و بهترین 

 

 ها تییمراتب ییت و بهترین 

طلبد و عرض  از خداوند متعال احسنِ نیت را می علیه الساّلمدر جمله سوّم از این دعا امام 

یعنی نیت مرا در بهترین آن قرار بده به کیفیّتی « َوانتهد بدنيِِّت اديل َاحَسند النيِّات»کند:  می

 که در عالم نیتی بهتر از آن نباشد. 

روید و به درخت بزرگی  است که میبه معنای هسته و حبه ای « ۀنوا»نیت از کلمۀ 

نامند زیرا در این  می« نواه»شود. هسته خرما یا زردآلو و میوه های دیگر را  تبدیل می

هسته خرما تمامی تجهیزات مربوط به آینده درخت نهفته شده است. یعنی هسته خرما 

جا برود و داند که در مسیر رشد و تکامل بایستی به ک در طبیعتِ خود و در نهاد خود می

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 

کند و مستقیما به سوی آینده حرکت  چه در نهاد آن وجود دارد اشتباه نمی به سوی آن

گذارد. از این  نماید، دانه و میوه خود را در اختیار بندگان خدا می می کند و تولید مثل می



  

     

گویند  طرح شده است. حکماء میل( مرکت از قوه به فعه )حرو در لسان حکمت و فلسف

نطفه انسان بالقوه انسان است که در آینده بایستی به فعلیت برسد و به صورت یک 

 ها درختی دیگر بالقوه همان ها ختدرانسان ظاهر گردد و یا هسته درخت خرما و 

رسانند. هسته درخت را به دلیل  هستند که در مسیر حرکت و تکامل خود را به آن می

نامند.  می« نواه»دهد  رساند و بروز می چه در نهاد خود ذخیره دارد و خود را به آن می آن

آینده چه در  انسان هم در آفرینشِ هستۀ مرکزی، یک انسان کامل است. یعنی آن

بایستی داشته باشد و چنان که در آینده بایستی بشود اآلن در نهاد خود و در خلقت 

مجهز است. کودکی که امروز متولد شده با آن انسانی دانشمند و یا  ها آنخود به تمامی 

پیغمبر بزرگواری که در انتهای تکامل قرار گرفته است در خلقت و تجهیزات وجودی 

نی در خلقت خود به تمامی وسائل و ابزاری مجهز است که انسان فرقی ندارد و هر انسا

فرماید:  ها می کلی و در معرفی همه انسان به طورباشد. در این رابطه خداوند  دیگر می

لَقَد َخلَقنَا اَلدنساَن ِف َاحَسند تَقومي»
1

 نیتر کاملها را در بهترین آفرینش و  یعنی انسان« 

او را به تمامی اسباب و ابزار و نیروهای ظاهری و باطنی  و میا دادههندسه وجودی قرار 

و  ها دانه. پس انسان هم در خلقت خود مانند سایر حبوبات و میا کردهکه الزم دارد مجهز 

رساند در خود  چه را که در آینده به ظهور و فعلیت می باشد که بالقوه آن می ها هسته

 نهفته دارد. 

ست مطرح شود، که بین انسان و پدیده های دیگر طبیعت مسئله ای که در این جا الزم ا

 ها ندهیآآید، کیفیّت حرکت در خط تکامل به سوی  بر اساس آن تفاوت به وجود می

شود گفت در این رابطه سایر پدیده های طبیعت نسبت به انسان شانس  باشد، که می می

در خط سیر  ها راعتزو بذر  ها درختی دارند و آن این است که هسته تر یعالبهتر و 

خود تسلیم خدا هستند؛ از خود آزادی و اراده ندارند. انتخاب راه و اختیار مقصد به خود 

فهمند. زمام امر خود را  دانند و نمی واگذار نشده بلکه آنها به جز تسلیم چیزی نمی ها آن
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نسان صاحب . ولیکن ااند سپردهو خود را به او  اند گذاشتهدر کف با کفایت خداوند متعال 

شود که  اختیار و آزادی در انتخاب و حرکت شده است. همین اراده و آزادی باعث می

ها آنچنان که بایستی تسلیم خدا باشند نشده اند. شخصا برای خود تصمیم  انسان

کنند و گاهی در جهت خالف تقدیر و رضای خدا  گیرند و در کار خود مداخله می می

دانه و مختارانه گرچه از جهتی به نفع انسان بوده، که کنند. این حرکت آزا حرکت می

باشد ولیکن از جهات  ی خداوند متعال میها نعمتاختیار و آزادی خود نعمت بزرگی از 

بسیاری باعث عقب افتادگی و عقب ماندگی از کاروان آفرینش شده و او را متوقف 

چه بالقوه  و تمامی آن اند کردهساخته یا به قهقراء کشیده است. عده ای خیلی عادی رشد 

و عده  اند گرفتهبه نحوه احسن و اکمل به فعلیت رسانده و در اعالء علیین قرار  اند داشته

های عصر حجر در سادگی و بی شعوری زندگی  ای دراین خط متوقف شده، مانند انسان

ز کنند، و عده ای به قهقراء برگشته، در جهت عکس مقصود حرکت نموده و خود را ا می

ی از زندگی حیوانات و درندگان جنگل تر پستبرده و در زندگی  تر عقبجهان حیوانات 

مربوط به حسن انتخاب و  ها یافتادگ. تمامی این عقب ماندگی ها و یا جلو اند گرفتهقرار 

در این جمله زیبا بشریت را به اسرار انتخاب  )ع(یا سوء انتخاب است که امام چهارم 

َو انتَهد خاتمه بده؛  ها تینخواهد که: نیت مرا به بهترین  از خدا می کنند، احسن آگاه می

 . بدنيِِّت ادَل َاحَسند النيِّات

نیت انسان بروز دادن تمامی تجهیزات وجودی درخط مستقیم به سوی فعلیت نهائی و 

در خط مستقیم و  ها آنبه انتهای تکامل است. بروز دادن این تجهیزات و قرار گرفتن 

به مقصد نهائی کاری است بس مشکل و بلکه در یک  تر کیباراین خط از موی حرکت از 

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، 

رسد ولیکن  گیرد و به همه چیز می قرار می سهل و آسان و بدون زحمت در مقصد نهائی

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 

ست هبوط گردد و هر جا که فکر کند اوج گرفته ا که بردارد گرفتار هزاران سقوط می

گیرد. به همین مناسبت امام در این  کند و در چاهی ویل و حضیض ذلت قرار می می

 کند.  جمله زیبای خود انسان را متوجه به حسن انتخاب و اختیار می

ربوط ت( مرض امان)عدر این جا الزم است که حسن انتخاب و یا سوء انتخاب را به آیۀ

و روش به اشتباه رفته است و به جای حرکت به بدانیم، که چگونه انسان در انتخاب راه 

 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 

. در اخبار و احادیث به نیت و تصمیم ابتدائی 0نیت و هم چنین بهترین اعمال الزم است

ی مادی و معنوی و ها ارزشی که تمامی به طوراهمیت داده شده است ها خیلی  انسان

ی مادی و معنوی ها شدن»ی مادی و معنوی، و به تعبیر فلسفه و حکمت ها افتیدریا 

که انسان همان نیت است و همه چیز  اند گفتهو چنین  اند دانستهرا در گرو نیت « انسان

ن رسیدن به نیت است. در بعضی انسان فقط نیت است و آخرین محصول وجودی انسا

یعنی برای هر انسانی همان است که نیت کرده و « لدُُکد امردٍء ما نَوي: »اند فرمودهاحادیث 

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

ُنهُ : »اند فرموده قميَُة املَرءد ما حُیس د
2

نسانی به همان چیزی است که آن را یعنی ارزش هر ا« 

باز درحدیث مشهور دیگر ؛ و کند دارد و برای رسیدن به آن تالش می دوست می

لنيِّات: »اند فرموده ن َما اََلعامُل ِبد اد
3

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

امل به است. یعنی ارزش هر عملی به نیت است که اگر عملی مانند کوه باشد و نیت ع
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ارزد و اگر نیت عامل  کند و به کاهی می ارزشِ کاه باشد آن کوه هم ارزش کاه را پیدا می

برابر کوهی باشد و صورت عمل به میزان یک پر کاه، همان پر کاه به صورت کوه جلوه 

کند. آیه قرآن در باره نمایش اعمال کفار که درحجم و صورت برابر کوه است ولیکن  می

ن ََعٍَل فََجَعلناُه َهباًء »فرماید:  یّت برابر کاه، میدر ارزش و کیف منا اديل ما ََعدلوا مد َو قَدد

و  اند کردهو عمل  اند ساختهچه  تازیم و آن یعنی ما بر اعمال تمامی کفار می« 1َمنثوراً 

آوریم چنان  به صورت گرد و غبار در می اند آوردهرا که به وجود  ها یآبادتمامی صنایع و 

 ارزشی نداشته و قابل استفاده نباشند.  که هیچ

در بعضی روایات حسن نیت با تعبیر حسن ظن ایراد شده و سوء نیت با سوء ظن، و در 

که باید هر چه بهتر و بیشتر به خدا خوش گمان و خوش  اند کردهاین احادیث اصرار 

ما عقیده باشید و بدانید که رفتار خدا با شما بر طبق حسن ظن و یا سوء ظن ش

شود به  به شما حمله ور می ها یبدباشد. اگر به خدا بدگمان و بد عقیده باشید  می

کند و اگر به خدا خوش گمان و خوش  هم برای شما بد جلوه می ها یخوبکیفیّتی که 

بینید و مقدرات شما همچنان  عقیده باشید همه چیز را به نفع خود و به خیر خود می

ند »اند:  ید. فرمودهدان بینید و می شود که می می نَد ُحسند ظ  هللد ادن  هللَا عد نوا َظن ُُك ِبد َاحس د

ن یعنی در ارتباط با خدا و مقدرات خود خوش عقیده و خوش گمان باشید « َعبده املؤمد

کند و مقدرات شما را آنچنان  که خداوند طبق نیت و عقیده بد یا خوب با شما رفتار می

دانید. پس خوب بخواهید و خوب بدانید. در مسئله  می خواهید و کند که می تنظیم می

حسن ظن آن قدر تأکید و سفارش شده است که در اخبارِ قیامت و حساب و کتاب الهی 

که گاهی بنده ای در قیامت مأیوسانه و ناامید از اعمال بدی که داشته به سوی  اند گفته

را محکوم کرده است. در  کند و بر طبق اعمالی که از او سر زده خود جهنم حرکت می

کند.  گردد و نگاهی به سوی خدا و اولیاء خدا می همان خط حرکت به سوی عذاب بر می
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گوید چرا به طرف ما نگاه کردی؟  دهد که او را بیاورند و به او می خداوند دستور می

رسید؛ عقیده داشتم که از گناهان من  کند پروردگارا این چنین به گمانم نمی عرض می

فرماید اگر هنگام ورود به قیامت  گردانی. خداوند می گذری و مرا مشمول عفو خود می می

کردم بلکه به  چنین امید و عقیده ای داشتی هرگز تو را به میزان و حساب منتقل نمی

بردم ولی تو االن که محکوم به جهنم شده ای چنین  دلیل همان امید تو را به بهشت می

کنی که در دنیا چنین عقیده و امیدی  و چنین وانمود میداری  عقیده ای اظهار می

لوه اجلَنَه»شود که:  داشته ای. در عین حال فرمانی صادر می یعنی « َاجزيوا کدذبَه َو َادخد

این مرد را هم با همین عقیده دروغ قبولش کنید و او را به بهشت ببرید. این حدیث 

دهد یعنی در آن حاالت یأس و  میانتهای ارزش نیت را که همان حسن ظن است نشان 

بارقه امیدی پیدا شود و انسان به خدای خود امیدوار گردد  نیتر کوچکنومیدی هم اگر 

 شود.  همان امید مختصر هم در نزد خدا ارزش دارد و منشاء نجات می

نیت آن قدر مهم است که اگر کسی با نیت بد نمازی را درست خوانده و یا روزه و حجی 

باطل است به دلیل این که نیت او خراب  ها عبادتیبا و صحیح انجام دهد، آن را خیلی ز

باز اگر نیت انسان درست باشد ولیکن صورت عمل او ؛ و بوده و قصد قربت نداشته است

خراب؛ نماز غلطی خوانده با نیت خوب، و یا حج غلطی با نیت درست، مانند اکثریت 

لی پاک است و صورت اعمالشان خیلی خراب، های ساده و کم عقل که نیتشان خی انسان

شود، اعاده یا  آن اعمال بدون صورتِ درست به دلیل نیت خوب مورد قبول واقع می

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

پذیرید و از باب  شود و آن را نمی شما نیکی کند، آن احسان و نیکی دلنشین شما نمی

دانید و اگر کسی با نیت خوب سخن بدی و یا عمل مضری نسبت به  عناد و دشمنی می

کند، آن  شما انجام دهد همان عمل مضر و سخنان جاهالنه و یا احمقانه جلب محبت می



  

دهد. در هر صورت نیت در  رد و به او پاداش میدا شخص را به دلیل نیت دوست می

 اعمال و احکام مانند همان نیت در طبیعت و خلقت مورد اهمیت است. 

به معنای هسته درخت و یا حبوباتی است که قابل « ۀنوا»گفته شد که نیت از کلمه 

شود که مجهز است به تمام وسائل و  کشت است و بر بذر یا نطفه و جنینی اطالق می

ی که اگر در هستۀ مرکزی به طوریزاتی که بایستی در انتهای تکامل خود باشد، تجه

وجود یک نطفه و یا یک درخت یک ذره اتمی کم و زیاد و یا برخالف هندسه خلقت 

کند و انسان  نهایت جزئی و کوچک در آیندۀ زندگی انسان بروز می باشد همان نقص بی

رتکوین و طبیعت خیلی مهم است. یعنی رسد. پس نقش نیت د به رشد طبیعی خود نمی

الزم است خداوند انسان را در همان مرحلۀ نطفه و جنین به تمامی وسائلی که منشاء 

شود مجهز کند تا این که پس از رشد و تکامل و بعد از شدن و فعلیت  کمال او می

ن به توان از آ یافتن، انسانی بی عیب و نقص باشد. این نقش نیت است در خلقت، که می

تعبیر کرد. یعنی انسان در هسته مرکزی و در بذر و نهال انسان  نیت تکوینیو یا  ۀنوا

رساند. همین طورکه نیت  بودن، مجهز به تمام وسائلی باشد که او را به شدنِ کامل می

و هسته مرکزی این همه اهمیت دارد در رشد تربیتی و  ۀدر مرحله تکوین و در نوا

باشد، عمل  تر پاکهرچه نیت  اند گفتهین اندازه اهمیت دارد، که تکاملی انسان هم به هم

باشد نتیجه آن زیادتر است؛ به طوری که در  تر خالصاست و هرچه عمل  تر خالص

که اگر کسی جهانی را آباد کند و تمامی بشریت را  اند گفتهمسائل دینی و تربیتی انسان 

در این خدمت هدف الهی و خدائی  به آسایش برساند ولیکن قصد قربت نداشته باشد و

نداشته باشد، و از آن طرف انسان دیگری کاری بسیار جزئی انجام دهد، که در احادیث 

برای خدا مسجدی بنا کند که به وسعت النه یک گنجشک و یا کبوتر باشد،  اند گفته

 رسد ولیکن عمل انسان عمل انسان دوم به دلیل نیت پاک مورد قبول است و به ثمر می

شود و روز قیامت محکوم به جهنم است  اول به دلیل نیت خراب مورد قبول واقع نمی

زیرا از یک چنان اعمال بزرگی که انجام داده و خدمات مهمی که کرده است نتیجه 



  

     

مقصود، همان  به عکسایمانی و تربیتی برای خود او و مردم پیدا نشده است و بلکه 

 انسانیت شده است. خدمات برجسته سدّ بزرگی بین خدا و 

فقط در گرو نیت است.  ها ارزشو  ها تیخاصتوانیم بگوئیم که تمامی  با این مقدمه می

نامند، یعنی آن دل بهشت شده است.  می« جَنان»دلی را که صاحب نیت پاک باشد 

های بد و خوب در  صورت عمل دنبالۀ نیت، به این منظور در دستور قرار گرفته که انسان

ی از یکدیگر جدا و ممتاز شوند و بر اساس همان امتیاز و جدائی، خداوند به هندسه زندگ

عدالت حکومت کند. اگر یک چنین امتیاز و جدائی و تمیز بین بد و خوب مطلوب نبود 

کرد و پاکان را در یک زندگی بهشتی  های پاک اکتفا می خداوند به همان نیت پاک انسان

 داد.  قرار می

ط شخص به شخص است نه در ارتباط شخص به شیء و یا شئی تشخیص نیت در ارتبا

شود این است که همیشه انسان با نیت  به شخص. مطلب مهمی که در نیت مطرح می

گیرد نه اشیاء را. مثال کسی که درخت کاری و نهال کاری یا  خود اشخاص را در نظر می

رسد این تصمیم غیر از کند و تصمیم دارد که از این راه به ثروت و قدرت ب کشاورزی می

کند  شود. هر انسان و حیوانی در زندگی خود فعالیت می نیت است و نیت شناخته نمی

تا به هدف ادامۀ حیات خود برسد و زندگی خود را چند روزی ادامه بدهد. بر اساس این 

شوند  ها صاحب نیت شناخته نمی تصمیمات که بین انسان و حیوان مشترک است انسان

گفت آن آقا که تصمیم داشته از راه کشاورزی به ثروت برسد نیتش خوب  شود و نمی

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 

ا همان انسان کشاورز که تصمیم دارد از راه آن هم که محصول کار باشد رسیده است. ام

کشاورزی به بندگان خدا خدمت کند و یا آن دیگری از خّط تجارت به بندگان خدا 

شود. زیرا آن کشاورز و تاجر درکسب و  خیانت کند، از این تصمیمات تعبیر به نیت می

 د. خدمت یا خیانت کنن ها آنکه به  اند گرفتهها را در نظر  کار خود انسان



  

به طور کلی، نیت عبارت است از آن اراده و تصمیم که انسان با کار و عملی که انجام 

های دیگر کمک  خود و یا انسان ۀخواهد به سعادت یا شقاوت خود و خانواد دهد می می

گوئیم  آن بنشیند، می آیۀکند. پس اگر کسی در بیابان درختی بکارد که انسان عابر در س

نیتش خوب بوده. ولیکن اگر درختی بکارد که فقط درآن جا  او صاحب نیت بوده و

گویند  درختی باشد، نه به این منظور که انسانی از آن بهره مند شود، چنین کسی را نمی

که صاحب نیت بوده است. نیت آن قصد و تصمیمی است که صاحب عمل، خدا یا انسان 

به بد و خوب  ها تیندلیل را در نظر بگیرد که بخواهد خدمتی انجام دهد. به همین 

گوئیم فالنی صاحب نیت خوب و فالنی صاحب نیت بد است، یعنی  تقسیم شده است؛ می

و  ها یبدها خیانت.  ها خدمت کند و این دیگری به انسان او تصمیم داشته به انسان

. اگر انسان یا خدای انسان اند شدهبه دلیل وجود انسان و یا خدای انسان مطرح  ها یخوب

ود، بد و خوب هم در عالم نبود. مثال اگر شما در بیابان خانه ای بسازید و بدانید که نب

کنند و  هرگز انسانی نیست که در آن خانه بنشیند، شما را بر این خانه سازی مالمت می

زیرا آبادی وقتی  دیا آوردهدانند، هر چند که شما آبادی به وجود  آن را عمل خوبی نمی

یا اگر خانه ای را در خیابانی خراب ؛ و ها قابل استفاده باشد نسانخوب است که برای ا

کنید که هرگز برای انسانی قابل استفاده نبوده شما را بر آن خراب کردن مالمت 

و  ها یبدکنند، زیرا عمل شما مضر به حال انسانی نبوده است. پس مالک ظهور  نمی

نداشته باشد فرهنگ بد و خوب هم از ها بوده و هستند. اگر انسان وجود  انسان ها یخوب

رود. در همین رابطه نیت بد و خوب وارد دنیای علم و حکمت شده است. نیت بد  بین می

های دیگر خیانت کند و نیت  خواهد با عمل خود به خود یا انسان یعنی انسانی که می

یگر های د خواهد با عمل و اخالق خود به خود و یا انسان خوب یعنی انسانی که می

ها معنی و  گوئیم که همه جا کلمه نیت در ارتباط با انسان خدمت کند. به این دلیل می

کند و اگر کسی در کار و کوشش خود نفع و ضرر انسانی را در نظر نگیرد  مفهوم پیدا می

شود گفت که او صاحب نیت بوده است چه برسد به این که بگوئیم نیت او بد و یا  نمی



  

     

های نوع او  ین رابطه بازدِهِ نیت انسان، رضا و غضب خدا و یا انسانخوب بوده است. در ا

ها از این انسانِ صاحب نیت یا  باشد. یعنی محصول نیت انسان این است که انسان می

 راضی و خشنود، و یا ناراضی و بر او غضبناک اند.

گیریم و طوری برای این که بازده نیت و فوائد و وجودی آن را، کم باشد یا زیاد، در نظر ب

نهایت زیاد باشد، و یا طوری تنظیم شود که ثمرات  تنظیم کنیم که ثمرۀ درختِ نیت بی

آن نیت است که  ها تین نیتر یعالبهترین و  اند گفتهآن کم و ناقص باشد، در این جا 

انسان صاحب نیت طالب رضای خدا باشد. یعنی از کار و عمل خود هدفی به جز رضای 

ها و  د. زیرا در صورتی که رضایت خدا جلب شود رضایت تمامی انسانخدا نداشته باش

شود هرچند که مدت آن طوالنی باشد، و در صورتی که رضایت  تمامی کائنات جلب می

ها از عمل و  شود، و اگر هم انسان ها هم حاصل نمی خدا جلب نشود قهرا رضایت انسان

هم این رضایت خیلی ناقص، و  نیت کسی راضی باشند که خدا از او راضی نیست باز

شود آن  فقط مدت کوتاهی قابل دوام است و بعد از طول مدت که حقیقت کشف می

توانیم  خواهد شد. پس دراین جا می ها آنانسان مورد پسند و محبوب مردم مبغوض 

همین است که انسان در اراده و عمل خود فقط خدا را در نظر  ها تینبگوئیم بهترین 

 جز جلب رضایت خدا هدف دیگری نداشته باشد. بگیرد و به 

که چه عملی صد در صد مطلوب  0شود و در این جا شرایط عمل و کیفیّت آن مطرح می

شود که  نهایت باشد و چه عملی مبغوض خدا می شود که ثمره آن زیاد و یا بی خدا می

ایطی که ثمره آن خیلی کم و بدون دوام است. الزم است در اطراف کیفیّت عمل و شر

 دهد بحث خود را ادامه دهیم. آن را مطلوب خدا قرار می

ی خوب و بد دایره قدرت و مالکیت خود را یا وسعت ها تینواقعیت این است که انسان با 

دهد زیرا چنان که گفته شد با نیت است  داده و یا خود را در تنگنای محرومیّت قرار می
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شود، و با کسب  ضا و غضب خدا مطرح میها و به دنباله آن ر که رضا و غضب انسان

شود  کند و یا به ضعف و ناتوانی کشیده می همین رضا و غضب، انسان کسب قدرت می

ها هستند. اگر تعداد یاران و دوستان شما زیاد  زیرا رمز قدرت یا ضعف، خدا و انسان

درت باشید و از شما دفاع کنند، از این راه شما صاحب ق ها آنباشند، شما مطلوب 

و اگر تعداد دوستان شما کم و یا به صفر برسد و از آن طرف، دشمنان شما  ؛باشید می

شوید. در صورتی که رضایت خدا و  زیاد باشند گرفتار ضعف و ناتوانی و نابودی می

ها به دنبال آن جلب رضایت به شما گرویده و  ها جلب شده، خدا و انسان رضایت انسان

کوشند؛ و از  در حفظ و حمایت شما می قهراً دیا شدهواقع  ها آنشما مطلوب و محبوب 

گیرد. اگر انسانی به  همین طریق جلب رضایت شخص، شیء هم در اختیار شما قرار می

باشد و  شما جلب و جذب شد مال و ثروت آن انسان و قدرت او هم دراختیار شما می

هم در اختیار شما همچنین اگر رضایت خدا به طرف شما جلب شود ثروت و قدرت خدا 

گیرد. پس فقط شما از طریق حسن نیت و در نظر گرفتن رضایت خدا و رضایت  قرار می

نهایت  کنید و این قدرت و مالکیت تا بی بندگان خدا در قدرت و مالکیت وسعت پیدا می

نهایت است و این دو  بیا باشد زیرا قدرت خدا و قدرت بندگان خد قابل گسترش می

 گیرد.  از طریق جلب رضایت در اختیار شما قرار مینهایت  قدرت بی

همین  ها یخوبو  ها یبدچنان که گفته شد همه نتایج بد و خوب و یا مالک اساسی 

حسن نیت و یا سوء نیت است. بقیه شرایط، در تنظیم عمل بد و یا عمل خوب به وجود 

نتیجه را به دست  نیرت یعالآید. برای این که انسان بتواند از اعمال خود بهترین و  می

آورد، اولیاء خدا و متخصصین فن در این جا خلوص و اخالص را در خط اطاعت مطرح 

دارد و با هر قلمی که خطی و  که اوال هر قدمی که انسان بر می اند دادهو دستور  اند کرده

آورد مواظب باشد که آن قدم و قلم طبق هندسه الهی و دستور او  کتابی به وجود می

؛ خودرأی و خود مختار بدون استاد وارد کارها نشود. در داستان ابلیس و آدم باشد

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 

بادَ »جواب ابلیس فرمودند که:  يث تُريدُ ادن  عد ن حد يُث ُاريد َل مد ن حد ت مد
1

یعنی اطاعت و « 

نه آنچنان که مخلوق من  ام کردهعبادت من بایستی چنان باشد که خود خواسته و اراده 

کند. اطاعت من در این است که تو آدم را سجده کنی تا در مسیر  خواهد و اراده می می

معصیت به سجده من مشغول همین سجده به کمال برسی نه آن که در حال تکبر و 

باشی. پس اولین چیزی که بر مؤمن متکامل واجب و الزم است کشف هندسه عمل 

باشد که این اعمال طبق دستور الهی بوده، از نوع چیزهائی باشد که خدا آن را  می

خواهد مال خود را انفاق کند و یا خدمت  خواسته و اراده کرده است. مثال انسان می

 ها آنداشته باشد. بایستی کیفیّت انفاق و خدمت و افرادی که به اجتماعی دیگری 

کند از مسیر اراده خدا بداند، و کشف کند که خداوند به انفاق و خدمت به آن  خدمت می

 کیفیّت دستور داده است نه به شکل دل بخواهی. 

ا کشف هندسه عمل از دو راه ممکن است. یا این که انسان از طریق ارتباط مستقیم ب

خدا به صورت وحی و الهام و یا پیام غیبی یقین پیدا کند که چنین دستوری از خدا به 

خواهد به پیشگاه الهی بهترین چیزهای خود  او رسیده است مانند ابراهیم که در مِنی می

باشد  تقدیم یگانه پسر او می ها هیهدفهمد که بهترین  را هدیه کند. شاید خود او می

نیست بلکه الزم است از جانب خدا فرمان و دستوری برسد که  ولیکن این فهم کافی

یا ؛ و شود فرزند خود را تقدیم کند. پس از دستور، عمل قربانی او طبق اراده خدا واقع می

این که بین انسان و خدا پیغمبر بزرگواری واسطه باشد تا انسان به وسیله آن پیغمبر و یا 

را در کیفیّت و هندسه عمل کشف کند تا از این راه ولیی از اولیاء خدا حکم و فرمان خدا 

 کند به فرمان خداوند متعال است. گوید و می چه می حتما بداند که آن
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باشد. یعنی  دومین چیزی که بر انسان صاحب عمل و نیت الزم است خلوص در عمل می

بجز  دهد بایستی هدفی انسان مؤمن در برابر کار خیری که مطابق دستور خدا انجام می

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 

ز عمل خود نادم و پشیمان نشود زیرا او کاری را مطابق دستور بشوراند و غضبناک کند ا

ها در خط اطاعت  خدا انجام داده است، و یا اگر بازده عمل او چنان باشد که تمامی انسان

او قرار گرفته و برای او منشاء پیدایش قدرت و سلطنت عظیمی باشند باز هم نشاط و 

د زیرا او فقط طالب رضای خدا بوده خوشحالی از این نتیجه بزرگ برای او دست نده

 است خواه رضای خدا به صورت اول باشد یا به صورت دوم. 

در این جمله از دعای مکارم االخالق  علیه السّالمبا این دو شرط، چنان که امام چهارم 

شود که نتایج عمل او در کسب  می ها تین نیتر یعال، انسانی صاحب بهترین و اند فرموده

 رود.  نهایت باال می دن به رحمت و نعمت خداوند متعال تا بیقدرت و رسی

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 

به سوی مقصد انجام وظیفه  مستقیم به سوی خدا و به اراده و با تحریک او و با بردن او

خواهد که همین یک چیز حق خدا و حق انسان  کند. خداوند از انسان فقط یک چیز می

چه است که خدا برای انسان و به وسیله انسان  کند؛ آن یک چیز دانستن آن را زنده می

 دهد، که خداوند انسان را فقط برای دانستن و کسب معرفت خلق کرده است.  انجام می

تا به این صورت  میا شدهها از نطفه خلق  باشد. ما انسان یت خدا مانند آفرینش او میترب

باشیم. بایستی در نظر بگیریم که ما در  که حقیقتا اشرف و اکمل مخلوقات می میا دهیرس

آفرینش خود تا وصول به این مرحله چقدر با خدا همکاری داشته و یا درخلقت خود 



  

     

توانیم بگوئیم که فالن سلول حیاتی و یا تار موئی که در بدن ما  . آیا میمیا کردهمداخله 

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 

قت ما و خلقت عالم مستقیما به اراده خدا سلولی حیاتی در بدن خود باشیم. پس خل

گیرد، بدون مداخله و همکاری مخلوقی از مخلوقات خدا. همین طور که در  انجام می

توانیم مداخله داشته باشیم و صدی صد این خلقت به اراده و قدرت خدا  خلقت خود نمی

وانیم مداخله ت گیرد، در تربیت خود هم به این کیفیت نمی و در حال غفلت ما انجام می

داشته باشیم زیرا تربیت، سازندگی و تکامل روح است چنانکه خلقت، تکامل و سازندگی 

از تکامل و سازندگی  تر قیدقو  تر فیلطنهایت  باشد. تکامل و سازندگی روح بی بدن می

باشد. یک انسان بیابانی و روستائی در صفر درجه از معلومات و معارف، چه کند  بدن می

قرار گیرد؛  علیه السالمود فکری و علمی و ایمانی انسانی مانند علی ابن ابیطالب که در حد

نهایت مشکل و با  چنان بداند که او دانسته و چنان بتواند که او توانسته است؟ البته بی

اراده انسان ممتنع است. خدا بایستی انسان را بسازد و در خط علمی و فکری چنان او را 

ند که در مقام علمی و ایمانی آن حضرت قرار گیرد. تکامل روح و باال ببرد و بپرورا

 روحانیت از نوع خلقت است و خلقت فقط به دست خداوند متعال است. 

ها چیستیم و چه کاره هستیم و  شود که پس ما انسان در این جا این سئوال مطرح می

منظوری ابالغ شده  خواهد و این همه دعوت تکالیف و امر و نهی به چه خدا از ما چه می

که در  اند دادهاست؟ اگر ما در خلقت و تربیت خود هیچ نقشی نداریم چرا به ما دستور 

؟ این اند گفتهو یا عمل کنیم که  اند دادهخط دین حرکت کنیم؛ چنان بدانیم که دستور 

ها هم در  دستورات و اوامر و نواهی و تکالیف الهی برهان این حقیقت است که ما انسان

 لقت و یا تربیت خود نقشی داریم و بعضی از کارها به ما واگذار شده است. خ

جواب این است که دین گرچه در ابتدا یک سلسله دستورات و مقررات و اوامر و نواهی 

ولیکن در واقع و در محتوی  اند خواستهکار و کوشش و حرکت ا ه باشد که از ما انسان می



  

که زمام حرکت و تکامل  اند خواستهیست. یعنی از ما و انتها یک تفویض و توکل بیشتر ن

و او را دلیل  ؛خود را به خدا واگذار کنیم، او ما را حرکت بدهد و ببرد و به مقصد برساند

 (11مومن،قول مؤمن ال فرعون، از) هو کفیل در تکامل و تربیت خود قرار دهیم ک

َ : »اند فرموده ُض َامري اديَل هللاد ادن  هللَا ب بادُافوِّ لعد خداوند از انسان خواسته است «. صرٌي ِبد

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 

تقیم که از موئی اسباب و ابزار با حرکت به رأی و اختیار فرق دارد. آیا آن صراط مس

و از شمشیر برنده تر، و بین من و خدای من و بهشت و آخرت من کشیده شده  تر کیبار

دهد، آیا چنان خطی است که من خود به اراده خود  و بنده خدا را از جهنم عبور می

بتوانم درآن خط حرکت کنم؟ صراط مستقیم به اراده خدا ساخته شده و چنان دقیق و 

و از شمشیر برنده تر، که اگر بتوانم تعادل خود را حفظ کنم  تر کیبارباریک، از موئی 

کنم؛ و درهر دو صورت هالکت و  شوم و اگر نه، به طرف راست و چپ سقوط می شقّه می

سقوط در جهنم حتمیت دارد. پس منِ انسانِ مکلف، با چنین خطی که جلوی من 

تدای حرکت به سوی کمال کشیده شده است چه کنم؟ اگر نروم در حد صفر و در اب

مانم؛ یک موجود ناقص هستم و اگر بروم سقوط من و هالکت من حتمی است. پس  می

دهد؟ آیا این تکلیف  خواهد و چگونه به من دستور حرکت می خدا از من چه می

ُف  َل»فرماید:  ماالیُطاق نیست با این که خدا می هللا نَفسًا ادَلِّ ُوسَعها يََُکِّد
1

پس حل این « 

تواند مرا ببرد و از  توانم بروم اما خدا می شود. من نمی ئله با کلمه تفویض درست میمس

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 

                                                           
1
ُف  َل: 411بقره،   ُ  يََُکِّد َل   نَْفساً  اَّلل 

ِ
ْذَن َل َرب نا اْكتََسبَْت  َما عَلَْيها وَ  َكَسبَْت  ما لَها ُوْسَعها ا نْ  تُؤاخد

ِ
 َأوْ  نَسينا ا

لْ  َل وَ  َرب نا َأْخَطأَْن مد ْص  عَلَْينا ََتْ
ِ
لْتَهُ  َكام اً ا ينَ  عىََل  ََحَ نْ  اذل  لْنا َل وَ  َرب نا قَْبلدنا مد مِّد  َعن ا اْعُف  وَ  بدهد  لَنا طاقَةَ  َل ما َُتَ

نا وَ  لَنا اْغفدرْ  وَ  َن َمْوَلَن َأنَْت  اْرََحْ رينَ  الْقَْومد  عىََل  فَانُّْصْ  الْاکفد



  

     

خواهد.  تفویض و توکل یگانه چیزی است که خدا از انسان میدانیم که  همین است و می

 پس بهتر این است که کار خود را به خدا واگذار کنیم. 

ها هدفی دارد  شود که آیا خداوند از خلقت ما انسان و باز در این جا این مسئله مطرح می

 خواهد یا نه؟ و از ما چیزی می

تواند بدون هدف باشد زیرا حرکت  خیلی روشن است که یک فاعل دانای حکیم نمی

دانند.  بدون هدف را سفاهت، و حرکت توأم با هدف و در ارتباط با مقصد را حکیمانه می

کند و دیگری در راه راست به سوی مقصد؛  یک نفر در بیابان بدون مقصد حرکت می

گویند و حرکت دوم را حکمت. مسلما آفرینش به همراه انسان  حرکت اول را سفاهت می

کنند که خود را  همچون کاروان در حرکت است تمامی موجودات و مخلوقات حرکت می

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 

معرفت برای انسان است و به دنبال علم و  از حرکت دادن این کاروان پیدایش علم و

مسلما پیدایش ؛ و چه برای بشر آفریده شده است برداری از آن معرفت بهره گیری و بهره

باشد زیرا  علم و معرفت متوقف بر آزادی انسان در حسن انتخاب و یا سوء انتخاب می

چه در  است. آنفهمد که آزادانه خواسته و انتخاب کرده  انسان همان چیزهائی را می

خبر داشته باشد و بداند که  ها آنتواند از  شود، انسان نمی وجود انسان ناخودآگاه خلق می

ها بر کیفیّت ساخت خود و اسرار خلقت  . به همین دلیل ما انساناند ساختهاو را چگونه 

 ها دانشخود آگاهی نداریم زیرا خداوند ما را درحال غفلت ما ساخته است. اگر علوم و 

هم به این کیفیّت و درحال غفلت ما در وجود خلق شود مبداء پیدایش علم و معرفت در 

شود. پس بایستی خداوند ابتدا در ما آزادی به وجود آورد و در این آزادی  وجود ما نمی

ی خود را از مادیات و معنویات به ما عرضه کند، و در این موقع حسن انتخاب و ها نعمت

 ما واگذار نماید.  یا سوء انتخاب را به



  

خداوند در خلقت ما و در طبیعت همین کار را کرده است؛ یعنی ما را به نیروئی مجهّز 

ی مادی ها نعمتتوانیم آزادانه انتخاب کنیم، و در این آزادی و آگاهی  کرده است که می

بر و معنوی خود را به ما عرضه نموده است تا به دنبال عرضه در ما تقاضا به وجود آید و 

برساند؛ که  میا خواستهچه  به ما بدهد یا ما را به آن میا خواستهچه  اساس همین تقاضا آن

در این دو صورت پس از رسیدن به مقصد آن علم و معرفتی که خدا برای ما از خلقت ما 

شود. در این مرحله، وضع تکالیف و دستورات  و تربیت ما در نظر گرفته است حاصل می

ور حسن انتخاب و یا سوء انتخاب ما به وجود آمده است. خداوند همه و همه به منظ

چه در دنیا و آخرت آفریده است در اختیار ما قرار  ، آنها نعمتدورنمائی از تمامی 

و بالها در دنیا و آخرت. سپس در این  ها عذابدهد، و همچنین دورنمائی از تمامی  می

را جلوی چشم ما ترسیم کرده است.  ها عذابو یا  ها نعمتنمایش، خط حرکت به سوی 

خط حرکت به  اند دادهچه برای ما حالل شده و امر به آن  واجبات و مستحبات و آن

ی مادی و معنوی بوده و از آن طرف محرومات و مکروهات و ها لذتو  ها نعمتسوی 

و بالها؛ و در این  ها عذابچه نهی خدا به آن تعلق گرفته است خط حرکت به سوی  آن

ن خداوند ضمن اعطای آزادی و آگاهی، حسن انتخاب به سوی بهشت و یا سوء میا

را انتخاب  ها نعمتانتخاب به سوی جهنم را به ما واگذار کرده است. اگر ما راه به سوی 

رسیم و خدا ما را در این خط  ی خدا میها نعمتکرده و به آن جهت حرکت کردیم به 

و بالها جهت گرفتیم و  ها عذابدر راه به سوی کند و اگر به سوء اختیار خود  کمک می

 کند.  حرکت کردیم ما را به خود واگذار می

 

  



  

     

 ارتحاط ییت به آیه امایت

فرمایش امام چهارم در این جمالت مربوط به کیفیّت حسن انتخاب و بهتر حرکت 

کند وضعیت نیت و هدف  کردن، تا زود به مقصد رسیدن است، که از خدا خواهش می

قرار بده و بهترین کیفیّت عمل را به من بیاموز در این  ها هدفو  ها تینر بهترین مرا د

کند، و کیفیّت انتخاب و  فقط خود را در خط حرکت آماده می )ع(میان امام چهارم 

کند. تکالیف الهی از واجبات و مستحبات همه و همه برای  حرکت را به خدا واگذار می

حرکت و واگذاری کیفیّت عمل و حرکت به خداوند پیدایش حالت آمادگی ما در خط 

مطرح « عَرض امانت»متعال است. در همین رابطه آیه آخر سوره احزاب مربوط به 

بالد فَابََي »فرماید:  شود که خداوند می می مواتد َو اََلرضد َو اجلد ادَنِّ َعرضنَا اََلمانَه عيَل الس 

لَ  َنا َو ََحَ لََنا َو َاشَفقَن مد ن ُه َكَن َظلُومًا َْجوَلً َان حَیمد  «. 1هَا اَلدنساُن اد

ها را بر سر راه  گفته شد که دستورات و تکالیف الهی صرفا به این منظور است که انسان

تکامل برای حرکت از صراط مستقیم آماده کند ولیکن اصل تکامل یافتن و حرکت 

دست انسان ساخته  گیرد زیرا حرکت به این کیفیت از کردن به اراده خدا انجام می

خواهیم در خطی حرکت کنیم که بعد از وصول  نیست تا مکلف به انجام آن شود. ما می

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 

یعنی در نهاد ما و در وجود ما شهری به نام عقل و ایمان خلق شده و درآن گیرد.  می

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 

م و از آب حیات آن استفاده کنیم. از تا در وجود خود به یکچنین چشمه هائی برسی
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 94احزاب،   



  

همان خطی که کودک یکساله و دو ساله به دانش و بینشِ یک انسان چهل ساله و پنجاه 

 رسیم. رسد ما نیز به آن چشمه آب حیات یا کوه قاف می ساله می

و فیوضات الهی ا  ها چشمهها میسر و مقدور است که در وجود خود آن  آیا برای ما انسان

ببینیم و به سوی آن حرکت کنیم و برسیم؟ همین خط است که در قرآن به نام از دور 

که این خط از موئی  اند گفتهصراط مستقیم شناخته شده و در اخبار و روایات و احادیث 

و از شمشیر برنده تر است؛ یعنی خطی است که رویت آن برای سالک راه  تر کیبار

است. پس تکلیف ما  تر مشکلتنع و ممتنع بوده و حرکت در آن خطِ مجهول، مم

خواهد؟ اگر از این خط به سوی مقصد  های مکلف چیست و خدا از ما چه می انسان

و جز فقر و  میا شدهحرکت نکنیم در بیابان جهل و برهوت سرگردانی سرگردان 

محرومیت چیزی نخواهیم داشت. اگر مأمور به حرکت هستیم حرکت از یک چنین خط 

مقصد مجهول برای ما محال و ممتنع است. اگر از ما رفع تکلیف شده  باریک به سوی آن

و ما را به این  اند فرستادهو دعوتنامه ها به سوی ما  ها دعوتو  ها کتابپس چرا این همه 

و پیشوایانی به ما معرفی نموده که رهبر و راهنمای ما باشند و از ما  اند کردهراه دعوت 

برهوت جهل و سرگردانی نجات دهیم و به سوی آن مقصد  که خود را از این اند خواسته

مجهول، از آن خط باریک و مجهول حرکت کنیم؛ و از طرفی حرکت برای ما محال و 

توانیم بگوئیم که خداوند یک عمل محال و ممتنع را از ما  ممتنع است؟ پس چطور می

قعیت و حقیقت، ها خواسته و مطالبه کرده است؟ همین جا است که برای کشف وا انسان

کند و درست این حقیقت را در اختیار ما  آیۀ عرض امانت تکلیف ما را روشن می

چه را خداوند از ما خواسته است آماده شدن برای حرکت و تسلیم شدن  گذارد که آن می

به عوامل محرک و راهبر است نه این که اصل حرکت به سوی مقصد به اراده ما باشد و 

که خود را از آن خط باریک به مقصد ایمان و تقوی و مدینه فاضله  ما مأمور شده باشیم

 برسانیم. 



  

     

خواهد و  کنیم که خداوند متعال در دین خود همان چیزهائی را از ما می مشاهده می

طلبد که بیشتر از نوع تسلیم و تفویض است؛ که ما اراده خود را  همان حاالتی را از ما می

خود را به عوامل محرک الهی بسپاریم. خداوند در این  در اراده خدا مستهلک نموده و

عرضه داشته  ها کوهو  ها نیزمو  ها آسماندهد که امانت خود را به  آیه شریفه خبر می

با آن استحکام و قدرتی که دارند از قبول امانت امتناع  ها کوهاست؛ آسمان و زمین و 

مهلکه حمل امانت بیاندازند؛ و خداوند  که خود را به اند دهیترسورزیده و بر خود لرزیده و 

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 

لم و بسیار خداوند در این جا این انسان جری و جسور و مدعی حمل امانت را بسیار ظا

ن ُه َكَن َظلُومًا َْجُوَل»فرماید که:  داند و می جاهل می اد
1

شود که  ظاهراً این طور کشف می« 

الزم بوده است خداوند نشان و مدال افتخار به انسان بدهد از این که باری را و وزنه ای را 

زیرا در  ندا دهیترساز حمل آن عاجز شده و بر خود  ها کوهبرداشته که آسمان و زمین و 

، اند شناختهنیرومندتر و زورمندتر  ها آسمانو  ها کوهها خود را از  میدان زورآزمائی انسان

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 

توانسته حمل امانت کند یا به منظور این که ندانسته است چگونه امانت الهی را انسان ن

 به دوش خود حمل کند؟ 

به « امامت»شده است. « امامت»قبال این حقیقت معلوم باشد که این امانت تفسیر به 

معنای حرکت در خط تکامل به سوی مقاصد عالیه تا کنار شهر بهشت و چشمه آب 

وجودات عالم از زمین و آسمان و کوه و صحرا و دریا در یک چنین حیات است. تمامی م

شوند که خود را به  کنند. دانه گندم و بوته گیاه مأمور می خط دقیق و باریکی حرکت می

                                                           
1
َن   : 94احزاب، 
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کمال برسانند؛ زمین و سیارات دیگر مأموریت دارند در یک چنان خطوط دقیق و باریکی 

ها زندگی بسازند، ولیکن تمامی  نحرکت کنند تا از حرکات منظم خود برای انسا

موجودات خودرأیی و خود مختاری را رها کرده در خط تسلیم و تفویض به اراده خدا 

خود  ها آنرساند نه این که  برد و به مقصد می را می ها آنکنند. یعنی خداوند  حرکت می

ره وجود ها درمسیر رشد شج بروند و خود را به مقصد برسانند. در این میان فقط انسان

که مطلوب و  اند نمودهخود با سایر موجودات تفاوت دارند و وضع فوق العاده ای اتخاذ 

محبوب خداوند متعال نیست. آن وضع فوق العاده عبارتست از خود رأیی و خودمختاری 

ها برای موفقیت یافتن و به ثمر رسانیدن زندگی مادی  ها؛ که انسان و خود محوری انسان

گیرند که  آیند و تصمیم می روند و می کنند چنان می ود رأی حرکت میو معنوی خود، خ

 گویی خود رهبر خود و خود پیشوای خود و امام خود هستند. 

ها خیلی واضح و روشن است. انسان از  مسئلۀ خود رأیی و خود محوری در زندگی انسان

ی بعد در ارتباط اه زمانهمان دوران کودکی و طفولیت در ارتباط با پدر و مادر خود، و 

با اساتید و آموزگاران و در ارتباط با خدا و پیامبران همه جای رأی و فکر خود را بر خود 

دهد و دوست دارد که به اراده و آزادی خود حرکت کند، تا جائی که حاضر  حاکمیت می

جا توانید در این  به فراگیری علم و دانش از پدر و مادر و یا اساتید خود نیست. شما می

کودک خود را در ارتباط با اراده خویش آزمایش کنید که آیا کودک در حرکاتی که دارد 

کند و یا علم و  رأی و فکر کودکانه خود را بیشتر قبول دارد و براساس آن حرکت می

بینید که کودکان فکر خود را بیشتر  راهنمائی پدر و مادر و سایر اساتید را. همه جا می

و پدر و مادر  ها آندانند تا فکر پدر و مادر را، و غالبا بین  ت میمنشأ سعادت و موفقی

برای خود چیزی  ها آنخواهند و  چیزی می ها آنآید. پدر و مادر از  اختالف به وجود می

باشد  کند دستور پدر و مادر می چه کودک را خوشبخت می دیگر. گرچه دراین جا آن

د بلکه رأی و فکر خود را بیشتر مایه ولیکن کودک از یک چنین حقیقتی آگاهی ندار



  

     

داند و این حالت در تمام مراحل تکاملی و حرکات به سوی زندگی بهتر  سعادت خود می

 و بهتر محفوظ است، و مخصوصا در ارتباط با اراده خدا و اطاعت او. 

دانیم نه آنطور که خدا برای ما نقشه  کنیم که خودمان می ما در زندگی آنطور فعالیت می

شیده و از ما خواسته است؛ تا جائی که حرکات دینی ما هم به آن شکلی انجام ک

داند. مثال نماز و  خواهد و می دانیم نه به آن کیفیّتی که خدا می گیرد که خودمان می می

روزه از مسائل دینی ما است که خدا به ما دستور داده است؛ آیا ما همین نماز و روزه را 

دهیم یا به آن کیفیّتی که خودمان  داند انجام می خواهد و می میبه آن کیفیّتی که خدا 

؟ بدیهی است که علم و دانش ما پیش از اراده خدا بر ما حاکمیت میا دانستهدانیم و  می

دهد،  های زندگی حرکت می آورد و در راه برد و می دارد؛ علم و دانش ما است که ما را می

« حمل امانت»د رأیی و خود مختاری ما را نه علم و دانش و اراده خدا. همین خو

گویند. امانت در این جا به معنای امامت و حرکت کردن در خطی که ما را چنان کند  می

خواهد. زیرا ما امانت او هستیم که بایستی مطابق میل و اراده او باشیم نه  که خدا می

ی که خودم خواهیم. من درآن کیفیّت چنان باشیم و چنان حرکت کنیم که خود می

خواهم چنان باشم، پسند خدا نیستم، پس امانت خدا نخواهم بود و در آن کیفیّتی  می

ب فَاجَعلِن »خواهد چنان باشم، پسند خدا هستم و امانت  که خدا می َاللِّهَُم َانَت کاَم ُاحد

بُ  کاَم َُتد
1

پسندم و دوست دارم؛ پس  یعنی پروردگارا تو چنان خدائی هستی که من می« 

شدن خود  )ع(کنیم که موال  پسندی و دوست داری. مشاهده می چنان بساز که تو میمرا 

کند زیرا  را و ساخت وجود خود را به کیفیّتی که پسند خدا باشد به خدا واگذار می

تواند چنان بشود و خود را چنان بسازد که پسند خدا است  عقیده دارد که خودش نمی

 ازد که محبوب خودش باشد.تواند او را چنان بس ولیکن خدا می
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خواهم  بالقوه( در تمام مراحل تکاملی به همین کیفیّت است که؛ من می، )حرکت انسان

چنان بشوم و چنان خود را بسازم که بی عیب و نقص باشم و محبوب خدا و پسند خدا 

ین شدن، و چنین ساخته شدن، به اراده من بیشتر و بهتر ممکن ا( اما آیم. )اواقع شو

یا به اراده خدای من؟ بدیهی است که به اراده خدای من بهتر و بیشتر ممکن است است 

 من در برابر اراده و دعوت خدا چیست؟  ۀتا به اراده من؛ پس وظیف

گوید که ای انسان! چنان باش و  خدا از زبان دین خود و از زبان پیغمبران به من می

من باشی و من تو را قبول کنم و چنان حرکت کن و چنان خود را بساز که مورد پسند 

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 

است. بد فکر کردم و بد دانستم و بد حرکت کردم که خودخواه و خود محور شده  سقوط

خواهم  تواند مرا بسازد، من خودم می خواهد و می که آنچنان که خدا می ام شدهو مدعی 

توانم که خودم را بسازم. همین است ادعای حمل بار امانت که آسمان و زمین و  و می

و  ام دهینترسولیکن من انسان از آن  اند سپردهرا به خدا و خود  اند دهیترساز آن  ها کوه

که ای خدا تو به جای خود و سر جای خود باش،  ام گفتهو  ام شدهمدعی حمل بار امانت 

توانم چنان بیایم که تو  به من کاری نداشته باش، مانع و مزاحم من نباش! من می

و باشد؛ با این که در هر قدمی خواهی و چنان خود را بسازم و زندگی کنم که پسند ت می

شوم و در هر قدمی هزارن مرتبه  با هزاران هزار مسئله مجهول غیر قابل حل روبرو می

کنم. دراین جا و دراین ادعا است که خداوند انسان را به این سوء انتخاب  سقوط می

ن ه َكَن َظلومًا َْجُوَلً »فرماید:  کند و می مالمت می بسیار جاهل است  یعنی بسیار ظالم و« اد

زند و اراده و رأی خود را بر خود حاکمیت  که اراده و رأی سازنده خدا را کنار می

 حقیقتاً چنان است که خدا فرموده است. ؛ و دهد می



  

     

برای تفهیم همین حقیقت، که رمز موفقیت من در تفویض و تسلیم امر به خدای من 

فکر حاکم بر خود، این همه دعاها و باشد نه حرکت در مسیر هوی و هوس و یا علم و  می

کنیم که گرچه  جمالت دعائی مطرح شده است. در تمامی این جمالت مشاهده می

گیرد و این ماییم که بایستی رمز موفقیت خود را از  خواهش و تقاضا به اراده ما انجام می

خدا بخواهیم ولیکن شدن و رسیدن به آن علم و قدرتی که مرا در کار خود موفق 

ها به اراده و فکر خود منشاء کاری بودند و  گیرد. اگر انسان کند به اراده خدا انجام می یم

توانستند خود را به مرز موفقیت برسانند، پس از تنظیم برنامه های راهنمائی، کارها  می

فرمود این خط حرکت کردن و شدن و به  شد. مثال خداوند می واگذار می ها آنبه خود 

پس حرکت کنید و خود را به مقصد برسانید. دراین جا الزم و یا  مقصد رسیدن است

شاید جایز نبود که پس از تنظیم خط حرکت و تکامل یافتن باز هم من از خدا خواهش 

چه به دست خدا بوده تنظیم  و تقاضائی داشته باشم و از او کمک بگیرم، زیرا این جا آن

کمت بوده، که خدا آن را انجام داده برنامه های تکاملی و رسیدن به مقاصد علم و ح

این من هستم که بایستی جهت حرکت را انتخاب کنم و  ها یراهنمائاست و بعد از این 

خود را به مقصد برسانم. در این انتخاب کاری به دست خدا نبوده و نمانده است که باز 

ر بکشم. در این من از او خواهش و تقاضائی داشته باشم و از او کمک بگیرم و او را به کا

گویم خدایا با من چنین و چنان کن، مرا یاری کن و مرا  جا مسائلی مانند این که می

چه وظیفه خدا بوده تنظیم  کمک کن و به مقصد برسان، لغو و بی فایده بود زیرا آن

برنامه های هدایت و راهنمائی بوده که انجام گرفته است؛ بقیه با من مسافراست که از 

کنم و خود را به مقصد برسانم. پس الزم نبوده است که بگویم خدایا با  آن خط حرکت

کنیم جمالت دعائی همه جا و برای  من چنین و چنان کن؛ با این که مشاهده می

ی خدا و به هر منصبی از مناصب، به این شکل است که ها نعمترسیدن به هرنعمتی از 

باشد و  ه دنباله خواهش و تقاضا میچه وظیفه من است تسلیم و تفویض است که ب باز آن



  

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. 

کنیم که اوالً هر خُلقی از این اخالق  در همین جمالت دعای مکارم االخالق مشاهده می

شود؛ یعنی من بایستی چنان ساخته شوم که در  وار میدر خلقت و آفرینش ما است

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 

ر بندگان خدا باشد و من خدا درباره ثروت و دارائی من این است که این ثروت در اختیا

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 

به هر دو کیفیت، ؛ و راده خدا ممکن است نه به اراده من و حرکت منساخته شدن به ا

های نیکو و حَسَن که در این دعا مطرح شده است ما را بر سر دو راهی  هر خُلقی از خُلق

 دهد که من بروم یا خدا مرا ببرد.  قرار می

لقت است از را که از نوع خ ها خلقتمامی این  علیه السالمکنیم که امام چهارم  مشاهده می

گوید که ای خدا تو  داند و می خواهد و آن را به اراده خدا ممکن و میسر می خدا می

و  ها تین نیتر یعالقرار بده و تو نیت و هدف مرا  ها مانیا نیتر یعالایمان مرا بهترین و 

هندسه آن تنظیم کن، تا پس از  نیتر یعال، و تو اعمال مرا در بهترین شکل آن و ها هدف

که در چنان کیفیّتی از ایمان و عمل و نیت قرار گرفتم چنان باشم که پسند تو باشم آن 

 و دیگر ضعف و گم شده ای در وجود خود احساس نکنم. 

گوئیم و  با این مقدمات اصل خواهش و تقاضا به اراده ما واگذار شده تا بفهمیم چه می

باشد به اراده خدا  خدا می خواهیم، و اصل رفتن و شدن تا چنان باشیم که پسند چه می

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 

چنان  گوید بایستی چنان بروی و آمده است. این همان بارِ امانت است، که خدا به ما می

ترسیم و کار خود را به خدا  گویم؛ و ما از حمل چنین باری می باشی و بشوی که من می

گوئیم که ای خدا تو ما را به بهترین مرتبه از حسن عمل و اخالق  کنیم و می واگذار می

َاللِّهُمِّ ادِنِّ َابيُت َان َاََحَل » گوئیم: برسان. در این حالت چنانیم که به زبان حال خود می

َنااَ  لََنا َو َاشَفقَن مد مواُت َو اََلرُض َان حَیمد یعنی پروردگارا من  ،«مانَتََک َال ِت َابَتد الس 

؛ اند دهیترساز حمل آن امتناع کرده و  ها نیزمو  ها آسمانامتناع دارم از حمل امانتی که 

ا از ی ما در انجام این کارهها یریگ میتصمکه در این صورت خودرأیی و خود محوری و 

شامل حال ما « ظَلوماً جَهوال»گردد و جملۀ  رود و اراده خدا بر ما حاکم می بین می

نه در شرایط خود  میا گرفتهنخواهد شد زیرا ما در شرایط تفویض کارها به خدا قرار 

شود که خداوند  کاری و خود محوری. نتیجه یک چنین تفویض و حسن انتخاب این می

سازد و آنچنان به حسن اخالق  برد و چنان می را چنان میبه اراده حکیمانه خود ما 

کند که بایستی چنان باشیم تا پسند خدا در وفور نیت و تصحیح یقین واقع  مجهز می

 شویم. 

 

  



  

 وبور ییت و تص یح یقین

خواهد:  قسمت دیگر از فراز اول دعای مکارم االخالق این جمالت است که از خدا می

لُ » ر بد ِنِّ َالل هَُم َوفِّد نَدَک يَقيِن َو اس تَصلدح بدُقدَرتدَک ما فََسد مد ِّح بدام عد « طفدَک نيِِّت َو حَصد

پروردگارا به لطف و کرم خود نیت مرا وافر و زیاد گردان و یقین مرا با آن لطایف و 

چه از فکر و  دانی تصحیح کن و در صحت و سالمتی قرار بده و آن اسراری که خودت می

 است به قدرت خود به صالح و اصالح برسان. عمل من که فاسد شده 

این جمالت هم دنباله جمالت اول دعا، همان حالت تسلیم و انقیاد را ضمن دعا و 

وجود خود را و تمامی موجودیت خود را در  علیه الساّلمدهد که امام  خواهش پرورش می

برطرف سازد و او کند که نواقص وجودی او را  دهد و از او خواهش می اختیار خدا قرار می

 گوید: ای خدا به لطف و کرم خود نیت مرا وافر گردان.  را به کمال مطلق برساند. می

ی ها کثرتبه معنای کشش و امتداد شیء و یا شخص است به سوی « وَفر، و، وُفور»کلمه 

کمی و کیفی، و یا کیفی مطلق. آنچنان که دانه گندم و یا هسته یک درخت میوه به 

گیرد که از یک شیء  کند؛ در وضع و حالی قرار می رشد پرورش پیدا میسوی کمال و 

آید. برکات کمّی یعنی میوه  کم و قلیل و ناچیز آن همه برکات کمی و کیفی به وجود می

 ها ینیریشو  ها لطافتهای زیاد؛ چندین هزار کیلو از یک درخت. برکات کیفی یعنی آن 

در  ها درختگردد.  سیله میوه برای انسان حاصل میکه به و ها تیتقوو نیروها و  ها مزهو 

مسیر یک چنین کشش و گسترشی آن قدر میدان دارند که خداوند از یک درخت 

خود  )ع(تواند تمامی اهل عالم را تغذیه کند و به آن قوت و قدرت ببخشد. امام چهارم  می

ه نیت مرا وافر و گوید ک کند و می را مانند یک شجره در شعاع این جمله تسلیم خدا می

ها  در این جمله به معنای تصمیم و همت است. انسان به خصوصزیاد گردان. نیت، 

گیرند و به اندازه همتی  درحرکات تکاملی و یا در زندگی خود به اندازه همت، تصمیم می

برسند. همت یک انسان این  اند خواستهچه  کنند تا به آن که دارند سرمایه گذاری می



  

     

ی و درختی داشته باشد و همت انسان دیگر این است که چندین هکتار باغ است که باغ

ها  و زراعت داشته باشد، و همت انسان دیگر این که مالک الرقاب شود و بر همه انسان

دقت کنیم  ها همتو  ها تینها در شعاع  حکومت کند. اگر درست در حرکات انسان

 ها آنالیت آنها به میزان همت و نیت کنیم که سرمایه گذاری و حرکت و فع مشاهده می

خواهد به ثروت میلیارد تومانی برسد چندین میلیون تومان، و آن  باشد. کسی که می می

خواهد به ثروت میلیون تومانی برسد چندین هزار تومان سرمایه گذاری  دیگری که می

اری کند. همت و نیت یگانه عامل سرعت حرکت و یا کندی حرکت و یا سرمایه گذ می

توانید تأثیر همت را در حرکت مشاهده  باشد. شما در میدان مسابقه می بیشتر و کمتر می

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 

یکسان باشد، در تصمیم گرفتن و یا سریع و  ها آندویدن  شرایطی که نیروی حرکت و

خواهند بدوند آن را مهم  که یک کیلومتر می ها آنکند حرکت کردن مختلف هستند. 

شان  ارادهکه تصمیم دارند ده کیلومتر بدوند  ها آنکنند و  دانند و آرام حرکت می نمی

نمایشگر  ها همتو  ها تینیّت کنند؛ و به همین کیف ، و سرعت زیادتری اتخاذ میتر یقو

کند و سرمایه گذاری  انتهای میدان مسابقه است. یعنی هر انسانی همین قدر حرکت می

نماید که خود را به نیت و همت خود برساند، کم باشد یا زیاد. پس از آن که به نیت  می

 است. داند که به مقصد رسیده  بیند و می گردد و خود را چنان می خود رسید متوقف می

رسند  ها در تکامل علمی و ایمانی و رسیدن به مقامات و درجات به همان جا می انسان

گویند دانشمندی پسر خود را  . مشهور است که میاند گرفتهو تصمیم  اند داشتهکه نیت 

آزمایش کرد و پرسید که تو تصمیم داری در این درس خواندن به چه مقامی برسی؟ 

م خود را به علم و مقام پدرم برسانم. پدر ناراحت شد که تو با خواه پسر جواب داد که می

رسی، من تصمیم داشتم که خود را به علم و مقام امام  این همت ضعیف به جائی نمی

خواهی به مقام من برسی به کجا خواهی رسید! در  ، تو که میام دهیرسبرسانم، به این جا 



  

َن الامي مۀعُلوِّ اهل»: اند گفتهاین رابطه  همت عالی از لوازم ایمان است. همت، آن  «.انمد

کند و در  درجه و مقامی است که انسان به عقل و دانش خود حدود آن را معین می

حرکت و فعالیت تصمیم دارد که خود را به همان حدود و مقام برساند. نظر به این که 

کند  دا میهم محدودیت پی ها آنها در دانش و بینش محدود هستند قهرا همت  انسان

زیرا با ابزار محدود، ترسیم خط نامحدود محال است. عقل و دانش انسان محدود است 

گیرد محدود خواهد بود. از طرفی میدان حرکت و فعالیت و  چه را در نظر می قهراً آن

چه خدا برای ما ساخته و مقدر کرده است  باشد یعنی آن لطف و کرم الهی نامحدود می

باشد؛ و شما  سازیم محدود می خواهیم و می ه خود آن را میچ نامحدود است و آن

دانید که محدود در برابر نا محدود صفری و یا عددی بسیار ضعیف و ناچیز بیشتر  می

رسد و اگر  گویند اگر محدود بر نامحدود قسمت شود خارج قسمت به صفر می نیست. می

رسد. امام چهارم که خود  مینهایت  نا محدود بر محدود تقسیم گردد خارج قسمت به بی

کند و برای خود مقدر  چه خود انتخاب می داند و یقین دارد که آن را مخلوقی محدود می

نهایت لطف و کرم الهی، در حد صفر  نماید محدود است و این محدود در برابر بی می

این گوید: پروردگارا تو در  نماید و می است حدود همت و نیت خود را به خدا واگذار می

میدان مسابقه نیت و همت مرا وافر و زیاد گردان. وفور نیت خود را به اراده خدا 

 سپارد.  می

ی بیشتر و ها نعمتوفور در این جا به معنای کثرت عددی نیست که از خدا تقاضای 

نهایت کم است هرچقدر زیاد باشد، بلکه وفور به معنای  زیادتر بنماید زیرا عدد در بی

نهایت است. یعنی از خداوند  به بی ها تیفیک، و از ها تیفیکه سوی کشش و امتداد ب

کند به کیفیّتی که دائم در حرکت به سوی  متعال نعمت هائی نامتناهی خواهش می

نامتناهی و نامحدود باشد. زیرا اگر انسان احساس کند که در حرکات خود به جائی 

بعد راهی و جائی نیست احساس  رسد که در آنجا بایستی متوقف گردد و از آنجا به می

آورد. پس  کند و زندگی او را به صورت حبس خانه در می این توقف، انسان را ناراحت می



  

     

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 

تعیین نیت و همت خود را به  علیه السالمامام چهارم ؛ لذا شود ن، ساخته و میسر نمیانسا

گوید: پروردگارا به لطف و کرم خود همت مرا عالی و نیت مرا  کند و می خدا واگذار می

 وافر گردان. 

کند  جمله دوم در این تقاضا و خواهش تصحیح یقین است. از خداوند متعال خواهش می

دانم و اعتقاد دارم  گار متعال یقین مرا تصحیح کن، آنچنان که هرچه را میکه ای پرورد

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. 

ها را به یأس و هالکت  است و انسانیکی از مسائلی که از نظر روانی مضر و خطرناک 

کشاند معتقد بودن و یقین پیدا کردن به چیزی است که خالف واقع باشد. مانند  می

و عقیده دارد در متن این بیابان و یا انتهای آن شهر  کند یمانسانی که در بیابان حرکت 

و هرچه  کند با برکتی و یا چشمه آب حیاتی هست. طبق اعتقاد و عقیده خود حرکت می

شود از  بیند به جز سراب چیزی نیست. باالخره به یأس و ناامیدی منتقل می رود می می

گردد، زیرا در همان ابتدای حرکت  خوابد و هالک می ماند و در همانجا می حرکت باز می

برخالف واقعیت و حقیقت اعتقاد پیدا کرده بود؛ یعنی یقین به وجود شهری داشت که 

بیابان آفریده نشده بوده. اگر از همان ابتدای حرکت عقیده به چنین  چنان شهری در این

شد بهتر بود از این که این همه نیرو صرف کند  شهری نداشت و در جای خود متوقف می

 و به جائی نرسد. 

ها بایستی به آن خدائی اعتقاد و یقین  حرکات تکاملی هم به همین کیفیت است. انسان

و یک واقعیت باشد؛ و همچنین در راهی به سوی او حرکت پیدا کنند که یک حقیقت 

را به شهر با برکت لطف و کرم الهی برساند؛ مبادا طالب  ها آنکنند که صد در صد 



  

مجهول مطلق باشند و یا این که راه راست را به سوی معلومِ مطلق از دست بدهند و در 

دین و عقیده و  خط انحرافی حرکت کنند، که در این صورت از کوشش و تالش و

شوند. دراین  گیرند و از نظر روانی به یأس و نا امیدی مبتال می معلومات خود نتیجه نمی

فرماید: به شما خبر دهم چه کسی از  رابطه خداوند متعال در آیه ای از سوره کهف می

بیند؟ همان انسانی که در خط انحرافی به سوی هدفی مجهول  همه بیشتر خسارت می

د و این طور عقیده و یقین پیدا کرده است که در راه راست، صد در صد به کن حرکت می

. قهراً در انتها پس از آن که سرمایه 0کند سوی مقصدی معلوم و مطابق واقع حرکت می

 شود.  عمر خود را به باد فنا داده است به یأس و نومیدی مبتال می

ستند که در بیابانی خشک و ها در ابتدای خطوط علم و عقیده مانند افرادی ه انسان

دانند  آمده است. می ها آنسوزان، دور نمائی از چشمه آب حیات و شهر با برکت به نظر 

دانند کجا و در کدام  در سطح کره زمین یک چنین چشمه آب حیاتی هست اما نمی

کنند تا آن چشمه را  به حساب خیاالت و فرضیات حرکت می ها یبعضجهت است. 

در اختیار یک راهبر و راهنمای بصیر و بینا و آگاه به تمام نقاط کره  ها یبعضبیابند، و 

زمین و انتخاب خط مستقیم به سوی نقطه معین. در این جا فقط کسانی به مقصد 

گیرند که در اختیار آن راهبر بصیر و بینا باشند، و دیگران که بر  رسند و نتیجه می می

در میلیون و میلیارد هم به نتیجه  یک اند کردهطبق خیاالت و فرضیات حرکت 

خواهد  رسند. )تصحیح یقین( در بیان امام چهارم، به همین معنا است که از خدا می نمی

و  ها تیواقعزمام حرکات فکری و تکاملی او را به عهده بگیرد و خط حرکت به سوی 

تا مبادا را ترسیم کند و خود، رهبر و راهنمای فکر و علم امام چهارم باشد  ها قتیحق

ی تکاملی او در خالف جهت باشد که به ها قدمثانیه ای از عمر امام چهارم و یا قدمی از 
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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

کند که ای خدا با قدرت قاهره  ز خداوند تقاضا میجمله سوم در این فراز این است که ا

 چه از اعمال من که فاسد و تباه بوده است به صالح تبدیل کن.  خود، آن

که کلمۀ )صُلح( از باب استفعال آورده شده، این حقیقت « استصالح»با توجه به کلمۀ 

 ود آورد. خواهد تا از عمل فاسد او صالح به وج از خدا می )ع(شود که امام  کشف می

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 

کند که عمل فاسد  میا شود. حضرت از خدا تقاض می« جعل محال»و یا « قلب ماهیت»به 

یا از عمل فاسد او صالح به وجود آورد، با این که اصالح عمل فاسد و او را اصالح کند و 

ها  یا خارج کردن صالح از عمل فاسد شاید محال و ممتنع باشد. اعمال و اخالق انسان

هم مانند سایر نهادهای طبیعت است. در طبیعت چیزهائی هست که صالح آفریده شده 

گردد و از  سد است صالح ظاهر نمیچه فا و چیزهائی هست که فاسد خلق شده؛ از آن

بخواهیم با  ها گرگشود. مانند این است که از  چه صالح است فساد پیدا نمی آن

یا از گوسفندها بخواهیم عمل ؛ و مهربان باشند ها آنگوسفندها و آهوها آشتی کنند و با 

 درندگی و سبعیت انجام دهند، که البته یکچنین تقاضائی خالف واقعیت است، زیرا

شود؛  و از درندگان به جز فساد و درندگی چیزی ظاهر نمی اند درندهدر آفرینش  ها گرگ

گردد و اگر از خدا  و همچنین از گوسفندان به جز اعمال گوسفندی چیزی ظاهر نمی

بخواهیم قلب ماهیت کند، یعنی هندسه خلقت گوسفند را به هم بزند و دو مرتبه آن 



  

بسازد، و یا هندسه وجودی گرگ را به هم بزند و  حیوان را به خاصیت و طبیعت گرگ

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 

ه خود آن حیوان را هم در این قلب ماهیت گوسفند است، مگر این که خدا با قدرت قاهر

مهار کند. خدا همانطور که از هر نوع ماده ای به هر شکلی که بخواهد مخلوقی 

تواند بعضی از مخلوقات را تغییر خلقت دهد؛ چرنده ای در طبیعتِ  آفریند، می می

ها هم از این قبیل است. هرگز  درندگان، و یا درنده ای در طبیعت چرندگان. اعمال انسان

غ و دروغگوئی را قلب ماهیت کرد تا منافع راست و راستگوئی داشته باشد. توان درو نمی

دروغ، با همان شرایطی که دروغ است حتما منشاء فساد خواهد بود. راستگوئی هم با 

و  ها امانتباشد منشاء صالح خواهد بود. همچنین  می همان شرایطی که راستگوئی

مصلحت پیدا شود و قلب ماهیت شود  . چگونه ممکن است از یک عمل خائنانهها انتیخ

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؟ 

ممکن نیست که  ها تیماهی مشخّص و معینی دارند و بر اساس همین ها تیماهاعمال، 

گناه زندگی بهشتی و سعادت پیدا شود و یا از ایمان و تقوی، زندگی جهنمی و  از کفر و

شقاوت ظاهر گردد. به همین مناسبت گناه کاران تا توبه نکنند و از خط کفر و گناه به 

وجود ندارد و  ها آنخط ایمان و تقوی منتقل نشوند امکان پیدایش سعادت برای 

گناه کار را از خط کفر و گناه به زندگی بهشتی  توان از خدا تقاضا کرد که کافر و نمی

منتقل کند به کیفیتی که نتایج کفر و گناه او از نوع خوشبختی و سعادت باشد، یا به 

بدبختی و شقاوت انسان گردد؛ به  آیۀعکس، از ایمان و تقوی نتایجی به وجود آید که م

ت بدارد و ایمان و تقوی را این صورت که خداوند کفر و گناه را مانند ایمان و تقوی دوس

و تقاضاها به معنای قلب ماهیت و  ها خواهشمانند کفر و گناه دشمن بدارد. یک چنین 

شود که هر دو در تقدیر خداوند متعال جایز نیست، و شاید هم  یا فعل محال تلقّی می



  

     

قواعد علم و حکمت آن را قبول نکند. اگر یک چنین قلب ماهیتی در تقدیر خدا جایز 

توانند از کفر و گناه خود همانقدر به خدا امیدوار بوده و  توان گفت که کفار می اشد میب

انتطار داشته باشند که مؤمنین از ایمان و تقوای خود منتظر و امیدوار هستند. در این 

خورد. با این که قاعده و قانون  به هم می ها حسابو  ها قانونو  ها قاعده همۀصورت 

 همه چیز حاکمیت دارد.  علمی بر همه کس و

توبه کاران  ۀشریفه، در کتاب خدا آیه ای هست که خداوند در بار جملۀنظیر این 

م َحس نات»فرماید:  می د ُل هللُا َسيدئاِتد يَن يَُبدِّد یعنی آن گروه کسانی هستند « 0اولئدَک اذل 

 کند.  می ها یکوکارینرا تبدیل به نیکوئی ها و  ها آنی ها یبدکارو  ها یبدکه خداوند 

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 

توانند نتایج نیکان و نیکوکاران را به دست آورند و یا به عکس، نیکان  یو بدکاری خود م

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 

از خداوند تقاضا  )ع(بینیم امام معصوم  ن جا میدر ای !؟یا از عمل صالح فساد پیدا شود

کند که ای خدا از آن اعمال فاسد من صالح استخراج کن و هر عملی از من که فاسد  می

 انجام گرفته است تو آن را به صالح تبدیل کن.

قرآنی دارد. اشاره به همان آیهه ای اسهت    ۀتقاضای امام چهارم در این دعای شریف ریش

کند. ولهیکن مها    خداوند اعمال بد بعضی اقوام را به عمل نیک تبدیل میکه ذکر شد، که 

باشیم. این که آنجا که خدا سیئات را  این جا در راه جستن دالئل علمی و تربیتی آن می

                                                           
َل   :91فرقان،  0

ِ
لُ  فَأ ْولئدكَ  صالدحاً  ََعًَلً  ََعدلَ  وَ  أ َمنَ  وَ  اتَب  َمنْ  ا ُ  يَُبدِّد دمْ  اَّلل  ِّدئاُّتد ناٍت  َسي ُ  َكنَ  وَ  َحس َ  غَُفوراً  اَّلل 

 َرحاميً 



  

کند چگونه و چطور، تحت چه شرایطی یهک چنهین علمهی انجهام      به حسنات تبدیل می

 گیرد؟  می

توانیم در سه جهت اندازه گیری کنیم که در دو جهت  در این جا انسان و اعمال او را می

انجامد.  ازاین جهات سه گانه عمل انسان فاسد است و در یک جهت دیگر به صالح می

انسان. جهت دوّم اعمال دینی به صورت  ۀجهت اوّل دوران کودکی و اعمال جاهالن

و رهبری  خودرأیی و خود مختاری. جهت سوّم اعمال و اخالق دینی در شعاع هدایت

خداوند متعال. اعمال در دو جهت اوّل فساد آور است و یا الاقل صالح آور نیست و در 

 شود.  جهت سوّم منشاء صالح و مصلحت بوده و منتج به نتایج سودمندی می

کار و فعالیت انسان؛ اولین دوره تا روزی است که به عقل و عرفان برسد و  ۀدوران سه گان

ند؛ در واقع حرکت و فعالیت انسان تا بلوغ به عقل و دانش، چنان وابستگی به خدا پیدا ک

عقلی که وجود خدا را درک کند، ایمان به خدا بیاورد و در خط ایمان و تقوی مسیر 

 قبلی خود را تغییر دهد.

گویند دختران در نه  باشد، که می بلوغ عقلی در اینجا غیر از بلوغ معمولی و سنّی می

گویند پسر و دختر در هیجده  یا می؛ و و پسران در پانزده سالگیشوند  سالگی بالغ می

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 

ی دیگر رسیده است، که بایستی نماز بخواند ها بادتعپانزده ساله به قانون نماز و روزه و 

همچنین دختران در نه سالگی یا بیشتر، ولیکن ممکن است پسر و ؛ و و روزه بگیرد

دختر، چنان عقل و معرفتی پیدا نکنند که معنی نماز و عبادت را بفهمند. یعنی عظمت 

سلیم شوند. بلوغ به عقل خدا را چنان احساس نکرده اند که در اثر آن، وادار به سجود و ت

گویند که انسان به عقل و دانش خود عظمت خدا را درک کرده و خدا و راه  دورانی را می

خدا را انتخاب کرده است؛ یک چنان وضع فکری و عقلی که هرگز گمراهی برای او قابل 



  

     

شود و امّا کسانی که بلوغ  تصوّر نیست. کسی که بلوغ عقلی پیدا کند هرگز گمراه نمی

ممکن است گمراه شده و به گناه و معصیت آلوده شوند.  اند کردهسنّی و قانونی پیدا 

ی سالم و اجتماعات مذهبی و علمی دختران در سنین سی تا چهل ها طیمحتقریبا در 

رسند؛ همین طور مردان در سنّ چهل سالگی. سال چهلم را  سالگی به عقل و عرفان می

دانند یعنی در چهل سالگی اگر زن و مرد نتوانستند  برای زن و مرد سال بلوغ عقلی می

ی بعد ها سالعظمت خدا و لزوم اطاعت او را و معنای بهشت و جهنّم را درک کنند، در 

ابتدائی  ۀتا دوران پیری خیلی مشکل است که به عقل و عرفان برسند. این دوره دور

 باشد. های مؤمن و صالح می انسان

، خود رأی و خود مختارند و یا این که به تبعیت و تقلید از پیش از بلوغ به عقل و عرفان

ها پیش از بلوغ  کنند. کار و حرکت انسان کنند فعالیت می جامعه ای که در آن زندگی می

به عقل و عرفان اگر هم از نوع اعمال نیک و شایسته باشد باز هم عمل دینی و اطاعت 

قصد قربت الزم دارد. قصد قربت آن فعل  ها عبادتگویند  آید. مثال می خدا به حساب نمی

گویند که انسان عابد عظمت خدا را درک نموده و به قصد تقرّب و جلب  و حالی را می

کند. عملی که روی تقلید و یا حاکمیت محیط باشد یک چنین  رضایت خدا عبادت می

ست؛ روزه خواند و از خدا غافل ا حالتی را که قصد قربت باشد به همراه ندارد. نماز می

کند، و همین طور کارهای نیک دیگر. کفار هم گرچه  گیرد و تقرّب به خدا پیدا نمی می

زند. گر چه  سر می ها آنرحم و احسان به مردم از  ۀکافرند ولیکن اعمال نیکی مانند صل

ولیکن مستحقّ اجر الهی و آخرتی نیستند زیرا آن خدمات  اند کردهبه جامعه خدمت 

کنند، نه از  و یا تقلید از جامعه ای بوده است که در آن زندگی می روی حاکمیت محیط

گویند از  در ارشادات خود می )ع(ائمۀ اطهار روی اطاعت و بندگی خدا. به همین مناسبت 

ی شما آن حاالتی قبول است که توجّه به خدا دارید و عظمت او را درک ها عبادتنماز و 

است که اقبال قلبی به همراه اقبال بدنی دارید. اگر کنید. از نماز شما آن قدری قبول  می

تن شما رو به قبله باشد ولیکن از مسیر قلب و نیت به یاد خدا نباشید، نماز شما قبول 



  

کنید. به همین کیفیت در تمامی  نیست؛ با یک چنین نمازی تقرّب به خدا پیدا نمی

که توجّه قلبی شما به خدا و  ندا دادهو مراسم نماز و نیاز و حجّ و روزه تذکر  ها عبادت

 ادراکات عقلی دلیل تقرّب است. 

فرماید: آیا  گوید می سخن می« شبلی»آنجا که با یک حاجی به نام  علیه الساّلمامام چهارم 

آن جا که غسل احرام کردی و تن خود را برای پوشیدن لباس احرام شستی چنان نیتی 

و گرد و غبار غفلت و معصیت از دل تو  کردی که دل و روح تو از گناهان شسته شود

گوید نه! فقط لباس پوشیدم و غسل کردم و چنین نیتی  برداشته شود؟ حاجی می

 نداشتم. 

بعد فرمود: آنگاه که طواف ؛ و فرماید: پس تو غسل نکردی و احرام نپوشیدی حضرت می

و کردی و دور خانه گردیدی آیا چنین نیت کردی که قلب تو مجذوب خدا باشد 

همچون پروانه ای به دور شمع خدا بگردد؟ عرض کرد نه! دور خانه خدا طواف کردم ولی 

 قلبی نداشتم.  رابطۀیکچنین 

فرماید: پس تو طواف نکردی. همین طور در برابر هر ذکری و دعائی و عملی  حضرت می

 رابطۀفرماید: هر عبادتی که توأم با  کند و می قلبی عابد را با خدا مطرح می رابطۀآن 

کند و اگر فاقد این رابطه باشد صورت بی محتوائی  قلبی باشد انسان را به خدا نزدیک می

و حرکات نیک و بد از روابط  ها عبادتکلّی صورت اعمال و  به طوربیشتر نیست. پس 

قلبی و ادراکات عقلی جدا است. گناه و معصیت هم به همین صورت است. گاهی انسان 

بی اعتنائی و جرأت و جسارت به خدا و پیغمبران، و گاهی کند به قصد  معصیت می

کند به دلیل حاکمیت محیط فساد و گناه، و قصد بی اعتنائی به خدا و اولیاء  معصیت می

کشانند معاصی نوع اوّل  خدا را ندارد. معاصی خطرناک که انسان را به کفر و شرک می

باشد، جری و جسور باشد؛ نه به است که انسان به عظمت خدا و اولیاء خدا بی اعتناء 

 کیفیت نوع دوّم که تحت تأثیر محیط کفر و فساد واقع شده باشد. 



  

     

اوّل حرکات تکاملی انسان است که در مقایسه با دورۀ دوّم، یک کودکستان  ۀاین دور

است و انسان در این دوره یک کودک شناخته شده است. همانطور که کودکان در دوران 

کنند ولیکن این  سرپیچی می ها آنکنند و از دستورات  را اذیت می کودکی پدر و مادر

کند و شاید از  و پدر و مادر عداوت و دشمنی ایجاد نمی ها آنبین  ها یگریبازو  ها تیاذ

ها در این دوران قبل از بلوغ به  کاهد، اعمال خوب و بد انسان هم نمی ها آنمحبوبیت 

نه در  ها آنآورد زیرا  وت و دشمنی به وجود نمیو خدا عدا ها آنعقل و عرفان هم بین 

و نه هم در گناه  اند کردهاطاعت و عبادت خود قصد تقرّب داشته و عظمت خدا را درک 

یک چنین ادراکاتی به  ها آن. در واقع، در نهاد اند داشتهو معصیت قصد تجرّی و جسارت 

به اطاعت و ترک معصیت را وادار  ها آننام عقل پیدا نشده است که یک عامل داخلی 

کند، بلکه در یک دوران بی تفاوتی هستند، گرچه از روی تقلید و عادت اعمال بد و 

که آن یک نیروئی  اند گفتهشوند. به همین مناسبت در تعریف عقل  خوبی را مرتکب می

کند. امام صادق  است که انسان عاقل را وادار به اطاعت خدا و کسب مقامات آخرتی می

َالَعقُل ما »فرماید:  در حدیثی که در کتاب کافی از آن حضرت نقل شده است می ساّلمعلیه ال

َب بدهد اجلَنان َحُن َو اکتُسد ُعبَد بدهد الر 
1

یعنی عقل نیروئی است که به کمک آن انسان  .«

روی  ها اطاعتو  ها عبادتآورد. پس  کند و مقامات بهشتی به دست می خدا را عبادت می

و حاکمیت محیط، یک عبادت عاقالنه نیست و در دین هم برای آن ارزش  عادت و تقلید

نه ارزش وجودی. یعنی عبادت به تقلید و حاکمیت محیط همین  اند شدهمقدماتی قائل 

کشاند به خط عبادت و اطاعتی که توأم با عقل و عرفان  ارزد که انسان را می قدر می

شده، عبادت انسان عابد به کفر و گناه باشد، و اگر از وصول به عقل و عرفان منقطع 

نامند و خداوند  می« حبط اعمال»رود که آن را  برگردد، آن ارزش مقدماتی هم از بین می

 .«َحبدَطت َاعاملُهُم»فرماید:  می ها آن ۀدربار

                                                           
1

دَ  َما قَالَ  الَْعْقلُ  َما هَلُ  قُلُْت  قَالَ :  00: ص ،0 ج الکافی،     َْحَنُ  بدهد  ُعبد بَ  وَ  الر  نَا بدهد  اْكتُسد   نالْجد

 



  

گویند که به  در این جا ممکن است سؤال و جوابی مطرح شود که اگر عبادت آن را می

یت هم عملی که به عامل تجرّی باشد، یعنی انسان عظمت خدا عامل عقل باشد و معص

را درک کند و او را عبادت کند و یا عظمت خدا را درک کند و او را معصیت نماید، اگر 

گوییم کسانی که به عقل خود  شود، می اطاعت و معصیت به این کیفیت مطرح می

سانی هستند که بعد از از جمله ک اند نمودهعظمت خدا را درک کرده و او را معصیت 

، با این که در سطور گذشته مطرح شد که هرکس به اند شدهبلوغ به عقل و عرفان گمراه 

عقل و عرفان برسد هرگز گمراه نخواهد شد. چگونه ممکن است کسی عظمت خدا را 

توانیم در این رابطه بگوییم که کفار و  درک کند و باز هم به خط کفر و گناه برود؟ آیا می

 ؟ اند شدهو گمراه  اند دهیرسو یا  اند دهینرسه کاران یا به عقل و عرفان گنا

گوییم البتّه چنین است و در اخبار و روایات هم تأیید شده است  در جواب سؤال باال می

ایمانی و عقلی گردد یعنی در نهاد خود  ۀکه هرکس از جانب خداوند متعال مستحقّ بهر

د برگشت او از این خط به خط کفر و گناه ممکن و وجود خود به عقل و ایمان برس

نیست و اگر هم گناهی از او سر زند به این دلیل است که تحت تأثیر محیط واقع شده، و 

کسب و  ۀنتیجه کند. عقل و ایمان بخششی است الهی. اگر چ بالفاصله خود را مالمت می

شود. عقل و  ن افاضه میاو به انسا ارادۀفعّالیت انسان است ولیکن از جانب خدا و به 

ی دیگر، در حالی که انسان ها تیفعالو  ها تجربهایمان به دانش آموزی و دانشجوئی و 

 همۀشود. به همین مناسبت کفار گرچه  باشد، حاصل نمی خدا می ارادۀمنقطع از لطف و 

و  اند دهینرسعمر در خط تجربه و دانش هستند ولیکن هرگز از این راه به عقل و ایمان 

و فعّالیت هائی است که تؤام با اطاعت و  ها یکاسب ۀنخواهند رسید. عقل و ایمان نتیج

خواند عالوه بر عالم شدن، عاقل  باشد. مثال کسی که برای خدا درس می عبادت خدا می

شود یا اشتغال به تجربه و  شود و کسی که برای خدا به خدمت مردم مشغول می هم می

کند. در این جا خداوند اولین  شدن عقل و ایمان هم پیدا می آزمایش دارد عالوه بر عالم

کند که توجّه به او دارد و  فیض خود را که نیروی عقل و ایمان است به انسانی افاضه می



  

     

ی آسمانی را قبول کرده است. زیرا از طریق آیات و روایات و ها کتابدعوت پیغمبران و 

عقل و ایمان فقط به دست خداوند با تجربه های تاریخی ثابت شده است که فیض 

توانند به شاگردان خود عقل و  متعال است. آموزگاران، گرچه امام و پیغمبر باشند نمی

علم و دانش بیاموزند. خداوند در آیات قرآن  ها آنتوانند به  ایمان تعلیم دهند، گرچه می

دایت کنی، فقط توانی دوستان خود را ه تو هرگز نمی»فرماید:  می )ص(به پیغمبر اکرم 

توانی به کران  فرماید: تو هرگز نمی و در آیات دیگر می« 0کند را هدایت می ها آنخدا 

ُع َمن يَشاء َو ما »بشنوائی و به کوران بنمائی و قرآن را به مردگان بیاموزی:  ادن  هللا يُسمد

ٍ َمن ِفد الُقبُور ع َانَت بدُمسمد
، همان کسانی منظور از این کران و کوران یا مردگان«. 4

باشند گرچه به زندگی دنیا و مادّی خود خیلی  هستند که فاقد نیروی عقل و ایمان می

 آگاهی و بینائی دارند. 

به طورکلّی نیروی عقل و ایمان مانند روح حیات است که از خط ارتباط با خدا حاصل 

افاضه نشد  شود و به هر انسانی که عقل و ایمان افاضه شد، قابل سلب نیست، و اگر می

)تغییر مقدرّات( گفته شده است « بِداء»باشد. به همین مناسبت در اخبار  قابل اثبات نمی

دهد ولیکن مقدرّات  که خداوند مقدرّات شقی را بسوی سعادت و خوشبختی تغییر می

دهد. یعنی ممکن است خدا کافر را به خط  سعید را بسوی شقاوت و بدبختی تغییر نمی

؛ لذا رد ولیکن ممکن نیست که مؤمن را به خط کفر و گناه برگرداندایمان و تقوی بب

و تا آخر عمر به ظلم و گناه و  اند ماندهگوییم کسانی که در خط کفر و گناه باقی  می

و روح ایمان که به صورت عقل  اند دهینرسفسق و فجور مشغولند هرگز به عقل و ایمان 

  دمیده نشده است. ها آنکند در دل  جلوه می

                                                           
0
ن كَ  :01قصص،   

ِ
َ  لكدن   وَ  َأْحَبْبَت  َمنْ  َُّتْدي َل ا لُْمهْتَدينَ  َأعَّْلَُ  ُهوَ  وَ  يَشاءُ  َمنْ  َُيْدي اَّلل   ِبد

تَودي ما وَ  :44فاطر،  4  ن   اْْلَْمواُت  َلَ  وَ  اْْلَْحياءُ  يَس ْ
ِ
َ  ا عُ  اَّلل  عٍ  َأنَْت  ما وَ  يَشاءُ  َمنْ  يُْسمد  الُْقُبورد  ِفد  َمنْ  بدُمْسمد



  

پس این سؤال باقیست که اگر کفار بلوغ عقلی پیدا نکرده اند و به عقل و ایمان 

شوند؟؛ چنان  مانند کودکان در برابر اعمال خود مستحّق کیفر و مجازات نمی اند دهینرس

بد َخطا» :اند گفتهکه  ب َو ََعُد الص  َع القَََّلُ َعن الص  یعنی قلم تکلیف از کودک  «.ُرفد

است و کارهای عمدی کودک مانند کارهای خطا و اشتباه است، و با این  برداشته شده

را در  ها آنهای کافر در سنین باال بلوغ عقلی پیدا نکرده اند چگونه خدا  حساب اگر انسان

 کند؟  برابر کفر و گناه معذب می

در برابر کفر و گناه بر دو قسم است. یک قسم به معنای  ها عذابجواب این است که 

فر و مجازات به امر خداوند متعال. قسم دوم به معنای روبرو شدن با نتایج اعمال و کی

ی نوع اول مانند حدود و دیات و ها عذاببرگشت اعمال همراه نتایج آن به صاحب عمل. 

گیرد و به آن  قصاص و کفارات است که طبق حکم قرآن و اسالم گناه کاران را فرا می

کند و قتل عمدی را  یا امام دست سارق را قطع می شوند. پیغمبر خدا و معذب می

کند، خواه قاتل و یا سارق به عقل و ایمان رسیده باشد یا نرسیده باشد. همان  قصاص می

ی سنی و ابتدائی، یعنی بلوغ به زندگی و قانون برای اجرای حدود و قصاص کافی ها بلوغ

شدن به نتیجه عمل است. مثال  اما عذاب نوع دوم در واقع به معنای گرفتار؛ و باشد می

کند  دهد و کسی که ظلم می گوید ارزش و اعتبار خود را از دست می کسی که دروغ می

گیرد و مظلومین خواهی نخواهی روزی بر او غلبه  در خط انتقام مظلومین قرار می

کند، در میان همان چاه  گیرند و یا کسی که برای مردم چاهی می کنند و انتقام می می

گردد.  ی آخرتی نتیجه اعمال است که به کافر و گناه کار بر میها عذابشود.  س میحب

کافر و گناه کار در خط تسلط بیشتر بر ضعفا و ظلم بر بندگان خدا خود را به نیروی 

سوزاند.  سازد که خود و بندگان خدا را در آن می می کند و با آن جهنمی آتش مجهز می

های بی گناه و بندگان مظلوم را از آن  عذاب، خداوند انسانپس از ابتالء به این آتش و 

نماید. گرچه  دهد و کافر و ظالم را در همان آتش به حال خود واگذار می آتش نجات می

که کودک را در برابر اعمال کودکانه مجازات  اند شدهپدر و مادر و یا آموزگاران ضامن 



  

     

زند و گاهی میان دره ای  د را آتش میبگذرند ولیکن گاهی کودک، خو ها آننکنند و از 

اندازد که در این صورت  ی کودکانه، خود را به هالکت میها یبازکند و یا با  سقوط می

گردد یعنی در آتشی که روشن کرده  ی نوع دوم، گرچه کودک است به او بر میها عذاب

ند از نوع شو ی آخرتی که کافران و گناه کاران به آن معذب میها عذابسوزد.  است می

و یا انتقام  اند کردهدوم است یعنی مبتال شدن کفار به آتش هائی که خود آن را روشن 

. خداوند به کافر و گناه کار کاری ندارد؛ او را اند کردههائی که خود موجبات آن را فراهم 

کند ولیکن آن یک خطی است که عاقبتِ آن جهنم سازی و  در خط کفر و گناه رها می

ی آخرتی خط عمل و حرکت کفار است نه ها عذابباشد. عامل  ش جهنم میسقوط درآت

 اراده و اجرای خداوند متعال. 

بنابراین کافر و گناه کار به دلیل این که بلوغ عقلی و ایمانی پیدا نکرده است از آتش و 

ی نوع اول که غالبا از نوع تنبیهات است ممکن ها عذابعذاب معاف نخواهد بود. ولیکن 

 از کفار برداشته شود، چنان که از امت پیغمبر اسالم برداشته شده است.است 

ها، بلوغ به عقل و ایمان و حرکت در خط دین به حالت خودمختاری و  حالت دوم انسان

خودرأیی است. در این جا بایستی به این حقیقت اعتراف کنیم که دین داری و 

گیرد: اول، به اراده و آزادی و  میی عاقالنه و مؤمنانه به دو کیفیت انجام ها حرکت

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 

ن ه َكَن ظلومًا ْجوَلً »فرماید:  کند و می مالمت می این انسان بسیار جاهل و ظالم یعنی  .«اد

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 

 گوید:  می



  

 آسمان بار امانت نتواست کشید             قرعه فال به نام من دیوانه زدند

نتوانستند بردارند به دوش این انسان دیوانه گذارد و  ها آسمانعنی خداوند باری را که ی

مجبورش کرد که بردارد. اگر خدا به حافظ بگوید که چنین قرعه ای نزدم و چنین باری 

حافظ به جواب واقعی شعر خود خواهد رسید. این بار امانت  ام نگذاشتهبه دوش تو 

خط تکامل است؛ انسان آنچنان در خط دین حرکت  حرکت در خط دین و حرکت در

کند که تمامی اعمال و اقوالش مطابق تقدیر و نقشه تکاملی خدا باشد. این خط آنقدر 

: خطی است از مویی اند فرمودهدر معرفی آن  )ع(مجهول و دقیق است که ائمه اطهار 

توانند با علم و  الم میهای صد در صد عاقل و ع و از شمشیر برنده تر. آیا انسان تر کیبار

عقل خود در این خط حرکت کنند؟ جواب منفی است. یعنی دقت و باریکی خط تکامل 

این  ها آنهای صد در صد عاقل، دلیل عقل کامل  فوق نیروی عقل و دانش است. انسان

نیست که با دقت و احتیاط در این خط حرکت کنند بلکه عالمت عقل کامل این است 

ر دست خدا نهند و کار خود را به خدا واگذار کنند و از خدا بخواهند که دست خود را د

را از این خط باریک عبور دهد و به کمال برساند. در این تفویض و واگذاری که  ها آنکه 

تواند صد  نمایند، انسان می می« فنای فی اهلل»شاید عرفای اصیل و حکیم از آن تعبیر به 

قصد واقعی که همان کمال مطلق است برسد. ولیکن در صد یقین داشته باشد که به م

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 

ز آن دو کیفیت مطلوب خدا نیست و اگر هم در این کیفیت، کسی به گیرد که یکی ا می

ساحل نجات برسد از عفو خدا استفاده کرده است ولیکن کیفیت دوم صد در صد مطلوب 

باشد و نجات انسان در این کیفیت، صد در صد حتمیت دارد زیرا  و محبوب خدا می

که در برابر حمل بار  ها آسمانو  ها کوهمسئولیت به خدا واگذار شده و انسان مانند همان 



  

     

َنا» :اند گفتهامانت  لها َو نَشَفُق مد انسان هم چنین منطقی دارد که در برابر ، «َابَينا َان ََنمد

موات وَ » گوید: این خط باریک می اََلرض  َاللِّهَُم ادِنِّ َابَيُت َان َاََحَل َامانَتََک َال ِت َابتد الس 

لََنا وَ  بال ان حَیمد َنا َو اجلد یعنی پروردگارا من مانند همان آسمان و زمین و «. َاشَفقَن مد

که از حمل بار امانت ترسیدند و کنار رفتند، ترسیدم و کنار رفتم، حرکت دراین  ها کوه

خواهی مرا  خط را به تو واگذار کردم و دست خود را به دست تو دادم؛ تو آنچنان که می

خواهی تند ببر و یا با کندی ببر. من کار  اگر می خواهی مرا متوقف کن، ببر، یا اگر می

بادد »خود را به تو واگذار کردم:  لعد ُض َامري اديَل هللاد ادن  هللَا بَصرُي ِبد اگر انسان بتواند «. ُافَوِّ

این طور مقدرات خود را به خدا بسپارد و فانی در اراده و فعل خداوند متعال گردد، یک 

سته سوم است که اقوال و اعمال او صد در صد منتج نتیجه های د چنین انسانی از انسان

شود، به مقام  رسد، خطاها و اشتباهات از علم و عمل او برداشته می شود و به ثمر می می

رسد. ولی اگر در حاالت و حرکات پیش از این باشد، هرچند که آن حاالت و  عصمت می

خواند  داند؛ نماز می میا ین خدحرکات دینی بوده و انسان خود را عامل حرکت در خط د

کند ولیکن هنوز به آن حال تسلیم و  گیرد و یا به بندگان خدا خدمت می و روزه می

ها دراین حرکتِ مؤمنانه و عاقالنه مطلوب و محبوب  تفویض نرسیده است. گرچه انسان

خدا هستند که دوران کودکی و کودکستانی خود را رها نموده به دوران عقل و ایمان 

، ولیکن هرگز در حسن عمل و کیفیت اعمال و حرکات دینی و اند کردهانتقال پیدا 

خوانیم؛ ائمه معصوم  ها نماز می رسند. ما انسان تکاملی به پایه اهل عصمت و تفویض نمی

گیرند؛ به همین کیفیت در  هم روزه می ها آنگیریم و  خوانند. ما روزه می هم نماز می

 ها آنداریم ولی هرگز چنین نیستیم که  ها آنشباهت به  بسیاری از اعمال و اقوال

. اند دهیفهم ها آنکه  میا دهینفهمو چنان  اند دهیرس ها آنکه  میا دهینرسهستند و به آنجا 

 ها آنکنیم که شباهت به  های کامل هستند و ما افتخار می اولیاء کامل خدا و انسان ها آن

 :اند فرمودهکنیم. در همین رابطه را تقلید  ها آنداشته باشیم و حرکات 



  

های کامل  . یعنی ما انسان«ََنُن الناس و ش يَعُتنا َاش باُه الناس َو سايدُر الناس نَس ناس» 

کنند ولیکن  و مطلق هستیم و شیعیان ما شباهت به ما دارند و درخط ما حرکت می

گویند  میسایر مردم که از خط مکتب ما خارجند نصف انسانند و یک دوم آدمند؛ که 

نصف ناس بوده است، یعنی یک دوم انسان. مثال کودکان انسانند؛ پدر و « نسناس»کلمه 

مادر هم انسانند ولیکن کودکان یک دهم یا یک پنجم پدر و مادر هستند. با این حساب 

کنند ولیکن در تسلیم و  گرچه پیروان پیغمبران و ائمه در خط دین خدا حرکت می

شوند که  رسند و چنان نمی نمی ها آننشوند، به مقصد  ها آنمانند و  ها آنتفویض تا مثل 

 . اند شده ها آن

این هم دسته دوم که در قیاس با گروه اول مانند قیاس با سواد و بی سواد و قیاس 

های گروه اول از  باشد. یعنی انسان دانش آموز با کودکان خارج از مکتب و مدرسه می

تشان کودکانه و ظالمانه است، گرچه بسیاری از اعمال مکتب دین خارجند، تمامی حرکا

داند و دوره زندگی  را کودک می ها آننافع به زندگی مالی و مادی بشر باشد. خدا  ها آن

َذرُُه يأ َُكوا َو يتََمت عوا َو »فرماید:  شناسد و به پیغمبر اکرم می را کودکستان می ها آن

هدم يَلَعبون»اید: فرم جای دیگر می؛ و «يُلهدهدُم اََلَمل َما »فرماید:  و باز می« َذرُُه ِف َخوضد

ٌب و لهو نيا الا لَعد این است که خداوند، به پیغمبر  0که حاصل هر سه آیه«. احلياُة اِلذ

فرماید: کفار و منافقین را رها کن تا در این زندگی به بازی و بازیگری و لهو و لعب  می

 کودکستانی بیشتر نیست.  ها آنمشغول باشند و این دنیا برای 

؛ در حوزه اند دهیرسو اما گروه دوم دوران کودکی خود را رها کرده، به عقل و ایمان 

را بپسندد و  ها آنولیکن باز هم چنان نیستند که خدا  اند گرفتهتعلیم و تربیت خدا قرار 

عالم و همچون یک پدر  )ع(اعمالشان صد در صد مطلوب خدا باشد. خداوند و ائمه اطهار 

 کنند تا روزی که به ثمر برسند.  مدارا می ها آنمربی با 
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هایی که در خط عصمت و در شعاع  های کامل هستند. انسان و اما گروه سوم، انسان

 کنند.  والیت و تربیت مستقیم خدا انجام وظیفه می

های کامل بوده، و یا این که در مسیر حرکت به کمال  های مرحله سوم، انسان انسان

در رحم مادر و یا  ها بچهافرادی هستند که در زندگی خود مانند  ها آنرسند.  مطلق می

مانند سایر موجودات طبیعت در زمین و آسمان و کوه و دریا و صحرا از خود سلب 

را  ها آن؛ به کیفیتی که خدا اند کردهاختیار و اراده نموده، اراده و انتخاب را به خدا واگذار 

را  ها آندارد و  را به پا می ها آنخود حرکت کنند و بروند. خدا  ها آنکه  سازد، نه این می

کند و باالخره اسباب و ابزار کامل  اراده می ها آنو به اراده  دیگو یم ها آنبرد؛ به زبان  می

 اراده و انتخاب خداوند متعال هستند. 

د براین که شاید کسی بگوید که حرکت به این کیفیت جبر مطلق است و داللت دار

انسان از خود سلب آزادی و اختیار نموده، حرکت و اختیارات را به خداوند متعال واگذار 

خود را  منکنم،  در خط دین حرکت می منکرده است. آزادی به معنای این است که 

آورم؛ و جبر به معنای این  خوانم و یا حج خانه خدا به جا می نماز می منپرورانم و  می

دهد و خدا عامل وادار کننده به نماز و  برد و خدا مرا پرورش می مرا میاست که خدا 

ی قرآن مردود شناخته شده، آیات همه ها قضاوتباشد. جبر در  روزه و حج جهاد من می

باشد، چنان که  کند بر این که انسان در انتخابات و اختیارات آزاد مطلق می جا داللت می

ن َو َمن شاَء »فرماید:  خداوند در سوره کهف می ِّدُُك فَمن شاَء فَليؤمد ن َرب َو قُلد احلَُق مد

ا کَفورااِ»فرماید:  یا در سوره دهر می؛ و «0فَلَيکُفر مِّ ا شاکدرا َو اد مِّ
2

 .» 
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خواهد  تو راه حق را بنما و راه حق را بگو. هرکس مایل است ایمان بیاورد و هرکس می

داللت بر آزادی و اختیار انسان  )ص(د کافر شود. همه جا آیات قرآن و احادیث آل محم

 کند. کند و حرکات جبری را محکوم می می

جواب این است که اوال آزادی انسان در انتخاب است نه در حرکت. همه جا اختیار و 

ها  باشد. چنان که گفته شد، انسان انتخاب به آزادی بوده و حرکت به جبر و اکراه می

گیرند؛ دو راهی حق و باطل. در این دو  هی قرار میهمه جا در مسیر زندگی بر سر دو را

واگذار شده است فقط انتخاب است نه حرکت. برای تفکیک انتخاب  ها آنچه به  راهی آن

ها را در ارتباط با حالل و حرام قرار دهیم و ببینیم که آزادی  توانیم انسان از حرکت می

 جدا شده است. باشد و چگونه انتخاب از حرکت  انسان به چه کیفیت می

های تشنه و گرسنه و نیازمند به هر چیز دیگر از قبیل غذا و مسکن و زن و  انسان

شوند. غذای  الزم است، با حالل و حرام روبرو می ها آنحیات  ۀچه برای ادام زندگی؛ آن

قرار گرفته است.  ها آندر برابر  ها یازمندینمشروع و نامشروع و به همین کیفیت سایر 

را حرام کرده و نوع دیگر را حالل؛ و هر  ها خوراکتعال نوعی از این غذاها و خداوند م

تواند از راه مشروع و یا نامشروع به زندگی خود ادامه دهد. در این جا مشاهده  کس می

حیات الزم است یک عامل  ۀچه برای ادام کنید که احتیاجات انسان و نیاز او به آن می

توانند از آشامیدن آب  باشد. تشنگان نمی برای زندگی می او ۀوادار کننده و حرکت دهند

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 

ازات نماید که چرا خوردی و انسان را وادار به خوردن و آشامیدن کند و سپس او را مج

چرا آشامیدی. به همین مناسبت در آیات قرآن و احادیث وارده در موارد اضطرار تکلیف 

شود. گرسنه و تشنه و برهنه و سایر نیازمندان برای رفع نیاز  از انسان برداشته می

امل توانند از محرّمات استفاده کنند زیرا نیاز آنها به غذا و خوراک و مسکن یک ع می

 کند.  برداری مجبور می را به بهره ها آنجبری است که 



  

     

تواند انسان را به ترک محرمات مکلف نماید که در برابر هر نوع  خداوند در صورتی می

غذا و خوراکی که بر او حرام کرده، غذا و خوراک حالل قرار دهد. مثال دو ظرف آب، 

زندگی، یکی مشروع و دیگری  ۀامیکی حالل و دیگری حرام، و یا دو نوع حرکت برای اد

یا این که تبعیت از دو پیشوا، یکی بر حق و دیگری بر باطل. در یک چنین ؛ و نا مشروع

ی خود را از طریق حالل و مشروع تأمین نماید ها یازمندینتواند  مواردی که انسان می

گرسنگی  شود که به راه نامشروع نرود و از محرمات استفاده ننماید. تشنگی و مکلف می

کند و انسان مکلف نشده است که از خوردن آب  انسان را به خوردن آب و غذا مجبور می

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 

روی این قاعده، حرکت اضطراری و اجباری بوده، انسان متوقف و بدون  همین مناسبت و

حرکت در تاریخ پیدا نشده است که نه در راه حق حرکت کند و نه در راه باطل، بلکه 

زندگی هستند؛ خواه  ۀحیات مجبور به ادام ۀها به عامل طبیعت برای ادام تمامی انسان

دهد که هر دو گروه حق و باطل  قرآن خبر می خداوند در؛ و در راه حق و یا در راه باطل

دِّ هؤَلء و هؤَلء »برسند: د کند که به مقاصد مشروع و نامشروع خو را کمک می لُُکً نُمد

ن َعطاءد َربَِّک َو ما َكَن َعطاُء َربَِّک َمحظورا مد
هر دو گروه حق و باطل را ا یعنی م« 0

دو گروه از بخشش و کرم الهی کنیم تا به مقصد خود برسند و هیچ یک از این  کمک می

 محروم نشده اند. 

با این مقدمه خیلی روشن است که آزادی انسان در انتخاب است نه در حرکت، و انسان 

های  شود که سر دو راهی قرار گیرد. انسان در موردی مکلف به اجرای دستور الهی می

با یکدیگر مقایسه یکنواختی که نتوانسته اند حق و باطل را تجربه کنند و آن دو را 
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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.

شوند که چرا به جای حق، باطل را اختیار  های مکلف مورد مالمت واقع می انسان 

. اند کردهو زندگی  اند دهیآشامو  اند هخوردکند که چرا  را مالمت نمی ها آن. کسی اند کرده

در این جا که اختیار و انتخاب فقط به انسان واگذار شده است سه نوع انتخاب به فکر 

 نوع انتخاب است.  نیتر کاملانسان عرضه شده، که نوع سوم آن بهترین و 

آن سه نوع انتخاب عبارت است از یک، انتخاب زندگی به هوی و هوس و خود رائی و 

ود مختاری منهای ارتباط به دین خدا و یا حرکت در خط اولیاء خدا. دو، حرکت در خ

زندگی در مسیر دین  ۀخط دین خدا و قبول حاکمیت دین و حاکمیت اولیاء خدا و ادام

و پیروی از اولیاء خدا و پیغمبران. سه، ارتباط کامل و مستقیم به خداوند متعال و 

خدا بر تمامی حرکات و سکنات و  ارادۀو حاکمیت دادن انتخاب او و تفویض کارها به او 

و او را به  اند کردههای نوع سوم خدا را به پیشوائی و رهبری انتخاب  قیام و قعود. انسان

 . اند دادهخود حاکمیت  ارادۀفکر و 

های نوع دوم وظیقه دارند که پیغمبران و ائمه را به  گوییم که اگر انسان در این جا می

حرکت نمایند، پیغمبران و ائمه اطهار که  ها آنانتخاب کنند و درخط پیشوائی 

های کامل هستند چه کسی را به پیشوائی اختیار نموده و از او علم و دانش  انسان

؟ امت هر پیغمبری پیغمبر خود را بین خود و خدا واسطه قرار داده است؛ اند آموخته

آموزد؟  چه مکتبی علم و دانش می دهد و از شخص پیغمبر چه کسی را واسطه قرار می

مسلماً پیغمبر بدون واسطه به خدا مربوط شده و خدا را بر خود حاکمیت داده است 

. به همین دلیل اند شدهولیکن سایر مردم پیغمبر را واسطه قرار داده و به او متوسل 

 . اند شدهپیغمبران از تمامی امت خود برتر و باالتر شناخته 



  

     

سوم از آزادی خود استفاده نموده مستقیما به خدا مربوط شده و  های نوع پس انسان

را در این انتخاب مجبور کنند،  ها آننه این که  اند دادهخدا را بر خود حاکمیت  ارادۀ

زندگی برای هر سه گروه چه به اجبار و چه اکراه  ۀولیکن بعد از انتخاب، حرکت و ادام

تخاب به آزادی، و حرکت به اضطرار انجام گیرد زیرا چنان که گفته شد ان انجام می

 گیرد؛ خواه به سوی بهشت و خواه به سوی جهنم. می

این سه نوع حرکت که در واقع سه نوع تحول و یا تحوالت سه گانه در زندگی انسان به 

، شود؛ همچون ترتیب شمارش اعدادِ یکم، دوم رود در طول یکدیگر واقع می شمار می

عدد اول و دوم قابل ظهور نیست؛ همچنین عدد دوم بدون عدد سوم، که عدد سوم بدون 

اول و  ۀی انسان در دو مرحلها تیفعالدر انتقال و تحول سوم تمامی حرکات و ؛ و اول

 آید.  رسد و بهترین نتیجه به دست می دوم به ثمر می

ه هر کند ک که در این جمله از خداوند متعال تقاضا می علیه السّالمفرمایش امام چهارم 

 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 

حرکات و سکنات و اعمال و افعال و افکار چه در  ۀدانشجو، در این مدرسه و مکتب کلی

باطل، در واقع الفبای زندگی انسان است. از هرحرکتی  جهت حق و چه در جهت

گیرد تا روزی که  آید و انسان از هر حادثه ای پند و موعظه ای می آموزشی به وجود می

دانید که ارزش اعمال و افعال و  شما می؛ و آخرین نتیجه را از زندگی خود به دست آورد

اعت یا یک درخت که ظرف شش ماه شود. مانند یک زر حرکات ابتدائی در انتها پیدا می

رسد؛  یا چند سال در حرکت و تکامل است و فقط در چند روز آخر زندگی به ثمر می

کند.  تمامی حرکات چند ساله و یا چند ماهه آن در همان روزهای آخر ارزش پیدا می

اگر میوه های درخت یک روز یا دو روز مانده به این که پخته شوند قطع گردد ارزش 

ماند. انسان هم درست  دهد و تمامی حرکات قبلی بدون نتیجه می را از دست میخود 



  

رسد. ثمرات تمامی این  است که در انتها به ثمر می ها زراعتمانند همین اشجار و 

روزی است که انسان عظمت خدا را درک نموده، خود  ها نوشتنو  ها دانستنو  ها خواندن

د. در این واگذاری، تمامی حوادث گذشته که مانند و زندگی خود را به خدا واگذار نمای

در این رابطه  علیه الساّلمرسد. موالی متقیان  پله های نردبان بوده است به ثمر می

کند و  یعنی هر کاری در انتها ارزش پیدا می« وَ اِنَّما یعتَبِرُ االموُرُ بِاخِرِها»فرماید:  می

 شود.  معتبر شناخته می

لی و هر انسانی صالح و شایستگی خود را در آخر کار به دست با این حساب هر عم

آورد. اگر در مسافرت، نزدیک به آخرِ راه متوقف شود و خود را و اعمال خود را به ثمر  می

نرساند و یا از آنجا به قهقراء برگردد در این توقف و قهقراء تمامی عمر او و اعمال او هدر 

گردد. یک چنین انسانی را در فرهنگ اسالم مرتد  ضایع می ها تجربهشود و تمامی  می

خوانند؛ که مرتدین از کفار بدترند. در قانون اسالم، کفار در خط کفر و در حال کفر  می

حق ادامه حیات و زندگی دارند ولیکن مرتدین، کسانی که مدتی در خط اسالم حرکت 

محکوم به  اند برگشتهنموده و پیش از آن که اعمال اسالمی آنها به ثمر برسد به کفر 

اعدام هستند. پس در واقع اگر تمامی عمر و زندگی و کلیه اعمال و افعال انسان را پیش 

کنیم که  از وصول به آخر و پیش از وصول به ثمره و نتیجه در نظر بگیریم، مشاهده می

یوه شود؛ مانند م تمامی آن اعمال و افعال، با توقف یا برگشت به قهقراء فاسد و تباه می

و اعمال  ها تجربهشود. فقط در صورتی آن  های نارسی است که روی زمین ریخته می

کند که انسان در مسیر زندگی، خود را به خدا برساند و  صالحیت و شایستگی پیدا می

در دایره حکومت و والیت او قرار گیرد. در این دایره، خداوند کلیه اعمال گذشته او را که 

 ها گذشتهدهد. پس ما اگر  رساند و نتیجه می ی بوده است به ثمر میدر واقع الفبای زندگ

مربوط کنیم و تا  ها ندهیآبینیم و اگر به  را فاسد و تباه می ها آنجدا کنیم  ها ندهیآرا از 

 کند.  آخر کار کنیم و زندگی خود را ادامه بدهیم صالح و ثواب پیدا می



  

     

از خداوند متعال خواهش « اس تَصلح بدُقدَرتدَک  وَ »در جملۀ:  )ع(در این رابطه امام چهارم 

کند که اعمال و اخالق گذشته او را، که اگر به خود واگذار شود فاسد و تباه است، به  می

 ثمر برساند و نتیجه مطلوب را از شجره زندگی او ظاهر سازد. 

ت شود که طرح آن برای تفهیم واقعی در خاتمه این بحث باز سئوال و جوابی مطرح می

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 

توانیم بگوییم که تمامی این  و ثمره ای ندارد، می ردیگ یملعب که وقت و عمر انسان را 

ثمرات و نتایج  ها یبازی زندگی انسان است، ممکن است عاقبت از همین اعمال الفبا

ارزشمندی در ارتباط با اراده خدا ظاهر گردد؛ الاقل به میزانی که انسان در انتهای کمال، 

و لهو و لعب بیشتر  ها یبازدوره گذشته زندگی خود را درک کند و ببیند که یک سلسله 

ز خداوند متعال بخواهد که دوران آینده زندگی او را نبوده، و براساس همین ادراکات ا

 اند بودهعالمانه و حکیمانه قرار دهد. ولیکن اعمالی که از نوع گناهان صغیره و یا کبیره 

ی دروغ و اعمال منافی عفت و عقوق والدین؛ چگونه ها قسممانند قتل نفس و سرقت و 

مال فاسد او را اصالح کند و از تواند از خدا بخواهد که اع صاحب یک چنین اعمالی می

 این همه فساد، صالح به وجود آورد؟

ها چه مطیع باشند چه عاصی، حق دارند محتوای دعای مکارم  مسلماً تمامی انسان

االخالق را بدانند و مندرجات آن را از خدا بخواهند. حال، انسانی که صاحب یک چنان 

هد که اعمال فاسد او را به صالح تبدیل گناهانی کبیره ای بوده است چگونه از خدا بخوا

 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 

شود. گناه  دا میصغیره و کبیره، خواهی نخواهی آموزنده است. از هر عملی علمی پی

 ها یبدو از آن  اند کردهکنند که بد  کاران پس از برخورد به نتایج بد گناه آگاهی پیدا می



  

برند. انواع اعمالی که از نوع بازی و لهو و لعب است نیز به همین کیفیت،  به خدا پناه می

مین دهد که بازی و لهو و لعب ثمره ای و فایده ای ندارد؛ و ه انسان را آموزش می

گردد که گناه کاران از گناه خود توبه کرده و بازیگران به اعمال  موجب می ها یآگاه

حکیمانه و عالمانه برگردند. همین برگشت به سوی خدا که در واقع نتیجه ضربه هائی 

گردد که از آن همه  موجب می اند دهیدو گناه های کوچک و بزرگ  ها یبازاست که از 

باشد این است که انسان به خدا  چه مهم می اب به وجود آید. آنفساد و خرابی صالح و ثو

پناهنده شود و از خط کفر و گناه برگردد که در این صورت خدا وعده داده است دوران 

 های صالح و مؤمن به ثمر برساند.  زندگی توبه کار را مانند دوران زندگی انسان

 

 یقش صلوات در ارتحاط با دعاها

فراز دوم ابتدا الزم است در اطراف صلوات هائی که در ابتدای دعا و یا  قبل از پرداختن به

گیرد مختصری توضیح بدهیم که نقش صلوات در  در ابتدای فرازهای دعائی قرار می

غالبا  علیه الساّلمکنیم که امام چهارم  باشد. مشاهده می ارتباط با دعاها چیست و چه می

و باز دنباله هر شرح و بیانی و در هر فراز و  کند دعاهای خود را با صلوات شروع می

کند. از آن جمله درهمین دعای مکارم االخالق. در فوائد  قسمتی، صلوات را تکرار می

که اگر دعای خود را با صلوات شروع کنی و یا خواهش خود را بین  اند گفتهذکر صلوات 

د و اگر دعا توأم با شو دو صلوات قرار بدهی حتما آن دعا به برکت صلوات مستجاب می

صلوات نباشد استجابت آن معلوم نیست، زیرا صلوات، خواهشی است مخصوص پیغمبر 

کند و از خدا  که انسان از خدا خواهش رحمت و برکت برای رسول خدا می )ص(م اکر

کند که به این شجره خیر و برکت بدهد. یک چنین تقاضائی صد در صد  تقاضا می

استحقاق هر نوع و تا  اجمعین علیهم السالمدا و ائمه معصومین مستجاب است زیرا رسول خ

شجره ای هستند که  ها آننهایت رحمت و برکت را از خداوند متعال دارند. گرچه  بی



  

     

توان گفت  متوقف به خواستن مردم نیست؛ نمی ها آننزول رحمت خدا بر شجره وجود 

شود و در صورت عدم  می رحمت خدا در اثر تقاضای مردم بیشترشامل حال رسول خدا

تقاضای مردم کمتر؛ تصور یک چنین مسئله ای به معنای این است که رسول خدا و اهل 

و برکات الهی از  ها نعمتبیت او استحقاق شخصی ندارند بلکه بایستی برای رسیدن به 

از  ها آنفیض و برکتی خواهش کنند  ها آندیگران کمک بگیرند که اگر مردم برای 

های  کنند. انسان شوند و اگر خواهش نکنند محرومیت پیدا می ی بهره مند میبرکات اله

مستحق فیض ابدی و نامتناهی  اند دهیرسکامل که به مقام والیت مطلقه و خالفت الهی 

مالک اقیانوس فیض و رحمت خدا هستند. تقاضای دیگران و یا عدم  ها آن؛ اند شدهخدا 

کند زیرا آنها به کمال مطلق رسیده و کسی که به  میچیزی کم و زیاد ن ها آنتقاضا برای 

کنیم که در احادیث  شود. مشاهده می کمال مطلق برسد مالک فیض نامتناهی خدا می

و در آفرینش توئی  ام خواستهفرماید که: من فقط تو را  معراج، خداوند به رسول خود می

. ام دهیآفررای تو که مطلوب واقعی من هستی؛ دیگران هر که هستند و هرچه هست ب

بنابراین اگر تمامی اهل عالم رسول خدا را نفرین کنند و یا برای او دعا کنند آن دعاها و 

ها در  ذره ای در مقدرات رسول خدا و اولیاء خدا تأثیر ندارد. ولیکن با همه این ها نینفر

ا برای پیغمبر و که بندگان خد اند دادهدستور  علیهم الساّلمکتاب خدا و در فقه ائمه اطهار 

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

ن   »فرماید:  خداوند می
ِ
َ  ا ِّد  عىََل  يَُصلذونَ  َمًلکدَكتَهُ  وَ  اَّلل  َا اي الن بد ينَ  َأَيذ  وَ  عَلَْيهد  َصلذوا أ َمنُوا اذل 

تَْسلاميً  َسلِّدُموا
1

فرستند؛ شما هم بر این پیغمبر  بر پیغمبر صلوات می خدا و فرشتگان« 

 صلوات بفرستید و تسلیم حکم او شوید. 

ها خود را وابسته به دین خدا و پیغمبر و اهل بیت  صلوات به معنای این است که انسان

گردد زیرا وقتی من  او کنند. در واقع صلوات دعائی است که نفع آن به خود انسان بر می
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ا و اولیاء خدا دعا کنم، این دعا و خواهش بین من و خدا و بین من و برای رسول خد

کند که براساس آن رابطه، محبت به خدا و رسول خدا  رسول خدا رابطه ای ایجاد می

کنم. این محبت، سرمایه آخرت من است و دین خدا به همین منظور به وجود  پیدا می

جود آورد تا من نیز برگی از شجره آمده که بین انسان و خدا و پیغمبران محبت به و

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. 

ها  ین بوده است که انسانی قلبی و درونی رسول خدا اها خواهشاز طرف دیگر یکی از 

هرچه بیشتر به آن حضرت و دین او وابستگی پیدا کنند و همراه او در خط دین او 

ها در قیاس با پیغمبران و پیغمبر اسالم  حرکت کنند تا به زندگی بهشتی برسند. انسان

مانند کودکان در ارتباط با پدر و مادر هستند. هر فرزندی که خود را بدبخت کند ضرری 

را ضایع  ها آنم به پدر و مادر خود زده است از آنجا که ثمره ای از ثمرات زندگی ه

کرده، و هر فرزندی که خود را خوشبخت کند به پدر و مادر خود خدمت کرده که ثمره 

را حفظ کرده است. هر انسانی که خود را به جهنم بکشاند به میزان خود،  ها آنزندگی 

زده که خود را ضایع کرده و هرانسانی که خود را به یک نفر به امت پیغمبران ضرر 

بهشت بکشاند به میزان یک نفر، شجره زندگی رسول خدا را زینت داده که وابسته به آن 

شوند و ناراحتند از این که یک انسانی  شجره شده است. پیغمبران هرگز راضی نمی

 تی شده است. شود و از طرف دیگر خیلی خوشحالند که یک انسانی بهش جهنمی می

شود، که این وابستگی برای خدا و  رمز صلوات این است که انسان وابسته به دین خدا می

اولیاء خدا ارزش دارد، بعالوه، خود انسان صلوات گو از شقاوت و بدبختی نجات پیدا 

 کند.  می



  

     

ائمه  و )ص(این است که رسول خدا  ها خواهشیکی دیگر از دالیل ذکر صلوات در افتتاح 

شجره خیر و برکت هستند که تمامی برکات و فیوضات الهی در دنیا و در  )ع(ر اطها

 گیرد.  در اختیار مردم قرار می ها آنآخرت به وسیله 

را در قرآن به عنوان یک شجره  ها آنباشند که خداوند  وسایط تکوینی، برکات الهی می

يَبًة کََشَجَرٍه َطيَبٍه َاصلُها َثبدٌت َو طَ  َكمۀَضََب هللُا َمثًًَل » فرماید: کند و می معرفی می

ا ذند َرّبِّد د امءد تُؤت ُاَُكَها ُُکَ حٍي ِبد فَرُعها ِف الس 
زند که  یعنی خداوند برای شما مثل می«. 0

های هدایت کننده مانند درخت هائی هستند که  ی طیب و طاهر و انسانها یراهنمائاین 

گذارند؛ چنان درخت هائی که به اعماق  یمیوه های طیب و طاهر در اختیار شما م

سر کشیده است. این شجره به رسول خدا و ائمه  ها آسمانریشه دوانیده و از  ها نیزم

تفسیر شده است. وقتی یک باغبان برای رسیدن به میوه های  و السالم ۀعلیهم الصلواطهار 

 ها درختگارا از این گوید پرورد کند و می ی باغ خود دعا میها درختبهتر و بیشتر برای 

به زندگی من برکت  ها درختمیوه های بهتر و بیشتری به من عنایت کن و از این 

ی باغ است ولیکن در واقع باغبان برای خودش ها درختمرحمت فرما، گرچه دعا برای 

بهتر و بیشتر باشد ثروت او زیادتر است و هرچه  ها درختکند زیرا هرچه میوه  دعا می

ثروت او کمتر است. شجره وجود رسول خدا و ائمه اطهار آن درخت تناور و  کمتر و بدتر،

ها زندگی بهشتی و سعادت آخرتی به وجود  باروری است که از ثمرات خود برای انسان

آورد. ما هرچه بیشتر از خدا تقاضا کنیم که به این شجره طیبه برکت بدهد در واقع  می

توانیم از برکات  و ما هستیم که بهتر و بیشترمیگردد  برکات آن شجره به خود ما بر می

دعا برای خود  ها درختاستفاده کنیم. پس همانطور که دعای باغبان برای  ها آنوجودی 

دعاهائی است که نتایج آن به  )ع(ر باشد دعاهای ما هم برای رسول خدا و ائمه اطها می

بیشتر  ها آند وابستگان به بیشتر عظمت و عزت پیدا کنن ها آنگردد. هرچه  خود ما برمی
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هم کمتر. پس در  ها آنکمتر، وابستگان به  ها آنکنند و هر چه  عظمت و عزت پیدا می

ردد که صلوات گ شود به همان انسانی بر می واقع تمام برکاتی که بوسیله صلوات پیدا می

 فرستاده است.

برکت و سعادت آخرت  ها در صورتی عزت و دانیم که خداوند متعال به انسان و این را می

با  ها آندهد که وابسته به شجره انبیاء و اولیاء باشند. اگر این وابستگی نباشد رابطۀ  می

 ها آنشوند. به تعبیر دیگر  شود و با قطع رابطه، از برکات الهی محروم می خدا قطع می

. همانطور باشند می ها آنها فرزندان روحانی  پدر و مادر های روحانی بشر هستند و انسان

که اگر کودکان رابطه خود را از پدر و مادر قطع کنند و از خانواده خود بگریزند از فیض 

از پدر و  ها آنشوند، فرزندان روحانی ائمه اطهار هم چنینند. اگر رابطه  خدا محروم می

مادر روحانی قطع شود و از خانوادۀ دین فرار کنند از برکات وجودی خانواده هم محروم 

 وند، و این محرومیت به معنای سقوط در جهنم است. ش می

  



  

     

 

لِن بدام تَس ئَلُِن غَدًا  د َو أ هلد َو اکفدِن ما يَشغَلُِند اَلدهتدامُم بدهد َواس تَعمد اللِّهم َصلد عيَل ُمَحم 

َک َو َل تَفتدِنِّ  زقد ع عيَل  ِف رد يم فامي َخلَقتَِن هَلُ َو َاغندِن َو َاوسد َظَظرد َعنُه َواس تَفردغ َاايِّ لن   ِبد

لُعجبد َو َاجرد لدلنِّاسد عيل  باَدت ِبد د عد دِن لََک َو َل تُفسد لکدَبد َو َعبِّد ِن َوَل تَبتَليِنِّ ِبد ز  َوَاعد

َن الفخرد  مِن مد ملَنِّد َو َهب يل َمعايَل اََلخًلقد َو اعصد  .يَدَي اخلرََي َوَل تَمَحقُه ِبد

 

 خحادر واگذاری کارها به  )ع(بیایات علمی امام 

در واگذاری کارها به خدا، دنباله صلوات دوم در فراز دوم ذکر  علیه السالمجمالتی که امام 

 دارد:  کند این است که عرضه می می

کند و قدرت انجام آن را ندارم، خود  پروردگارا کارهای مهمی که فکر مرا تسخیر می

که فردای قیامت مسئول  عهده دار آن باش، و مرا کفایت کن، و مرا به کارهائی وادار کن

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 

خودپسندی عبادت مرا فاسد نکن. خیر مردم را بر دست من جاری کن و با منت و  با

اذیت آن خدمات را ضایع نکن. بهترین اخالق شایسته را به من مرحمت فرما و مرا از 

 تفاخر و خود بینی حفاظت کن. 

نقدر کنند آ در این فراز از خداوند متعال تقاضا می علیه السّالمخواهش هائی که امام چهارم 

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. 

در راه رسیدن به  ها هیسرمااول: کشف علت غائی خلقت انسان و مصرف شدن وجود و 

 آن علت. 

رار گیرد که کسی از او بهتر و باالتر نباشدتا فریفته آن مراتب بهتر و دوم: در وضعی ق

 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 

را قبول کند که به  ها آنذارد بلکه منت سرمایه بشناسد؛ منتی بر سرمردم نگ نیتر بزرگ

 .اند دادهخدمت ق او توفی

 در اطراف مطلب اول:

کند که عمر و سرمایه های وجودی او در راهی مصرف  حضرت از خداوند متعال تقاضا می

شود که برای آن خلق شده است؛ یعنی الزم است انسان و یا هر موجود دیگر در راه 

خود تالش کند. علت غائی هر موجود همان است که  رسیدن به علت غائی از خلقت

وجود خود خلق شده است. در واقع علت  ۀبرای رسیدن به آن، و یا ظهور آن از شجر

غائی مانند مقصد حرکت در مسافرت است. انسان مسافر در خط مسافرت آن همه تالش 

د رسید فکر و کوشش و حرکت دارد تا خود را به مقصد برساند. به محض این که به مقص

ی او به ثمر رسیده است. پس مقصد در مسافرت ها کوششکند که تمامی تالش و  می

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 

مزرعه که برای رسیدن به خوشه تالش  گردد؛ مثل بذر گندم در ضایع می اش یزندگ



  

     

توانیم در عالم چیزی پیدا کنیم  کند تا آن را تقدیم زارع کند. به همین کیفیت نمی می

گویند وجود هر چیزی چهار علت دارد که  که بدون علت غائی خلق شده باشد. حکما می

علت تامه برای ظهور شیء، علت تامه است؛ یعنی هر کدام به تنهائی  ها آنهر یک از 

نباشد ظهور شیء  ها آنباشد و یکی از  ها علتاست نه چهارتا با هم. اگر سه علت از این 

گردد، نه این که سه چهارم شیء موجود گردد و یک چهارم آن در گرو علت  محال می

توانیم علت  چهارم باشد. یکی از این علل تامه، علت غائی شیء و یا شخص است. ما می

هر طبیعت را کشف کنیم. مثال خورشید برای این است که برای ما غائی هریک از مظا

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. 

گویند انسان  کشفی که درباره علت غائی خلقت انسان شده این است که می نیتر بزرگ

برای عبادت خدا و رسیدن به معرفت خلق شده است. این کشف بر اساس آیه ای از 

ن  َو اَلدنَس ادَلِّ لديعُبدون»فرماید:  آیات قرآن است که می که تفسیر به «.0و ما َخلَقُت اجلد

. اند ق شدهشده است. یعنی جن و انس برای عبادت و یا برای معرفت خل« لیعرفون»

ادت در این آیه شریفه و آیات دیگری نظیر آن، خط حرکت به سوی علت غائی ولیکن عب

باشد نه این که علت غائی باشد. علت غائی، آن دانائی و توانائی است که در انسان به  می

تواند مانند  شود و می آید که بر اساس آن دانائی و توانائی، خلیفه خدا می وجود می

ان را اداره کند. پیدایش یک چنین دانائی و توانائی در خداوند متعال زندگی خود و دیگر

انسان همان بهشت موعود است که مقصد واقعی و اصلی از حرکت انسان در دنیا و 

باشد. این دانائی و توانائی ثمره وجود انسان است؛ همچنان که دانه و خوشه  آخرت می

شد. انسان در مسیر عبادت با می ها درختثمرۀ زراعت گندم، و یا میوه های رسیده ثمرۀ 

رسد، یعنی خدا و حکمت خدا را در خلقت جهان و  و اطاعت خدا به علم و معرفت می

کند. براساس همین علم و معرفت توانائی بر ساختن و آفریدن و زندگی  انسان کشف می
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کند. چنان که خداوند ضمن یک  کردن و اداره نمودن زندگی خود و دیگران پیدا می

و مستحبات دیگر به من نزدیک  ها نافلهبندۀ من به وسیله »فرماید:  میحدیث قدسی 

شود آنچنان که گوش شنوای او و چشم بینای او و دست توانای او، من هستم و مانند  می

شود. همانطور که من هر چه بخواهم به محض خواستن و اراده کردن خلق  من می

هد به محض خواستن و اراده کردن شود که هر چه بخوا کنم، بندۀ من هم چنان می می

  .«آفریند می

پیدایش یک چنین علمی که مساوی با علم خدا است؛ چنان علمی که از آن تعبیر به 

شود آنچنان که از وجود خدا  شود و خطا و اشتباه از انسان برداشته می عصمت می

حکمت است، برداشته شده است، و به همراه آن علم و عصمت، توانائی و قدرتِ توأم با 

که در  اند شدهها به همین منظور خلق  باشد. یعنی انسان علت غائی خلقت انسان می

توانند خلیفه خدا باشند و  یکچنین حالی و مقامی قرار گیرند؛ که در این حال و مقام می

َو اکفدِن ما »کنند. جملۀ:  در خط عبادت و اطاعت حرکت می اند دهینرستا به این حالت 

 درارتباط به رسیدن به همین مقام است. « .يَشغَلُِن.

لطیفه ای که در این جمله قرار گرفته است حرکت انسان در خط تکامل و عبور از صراط 

باشد. چنان که  مستقیم است، که این حرکت و عبور، همان علت غائی آفرینش انسان می

باشد؛  و مقصد میگفته شد انسان خود راه است و خود، مسافرِ این راه، و همچنین خود ا

رسد که  یعنی حرکت ما به وسیله خود ما در میدان وجود ما آغاز شده و به انتهائی می

باز هم آن انتها خود ما هستیم. بعد از رسیدن به انتها خواهیم دانست که همه کس و 

، نهایت، در ابتدای حرکت و یا پیش از حرکت خود را گم کرده میا بودههمه چیز خود ما 

و به خود نرسیده بودیم اما پس از پیدایش حرکت و جهت گیری، خود را یافتیم و بودیم 

 باشیم. دیدیم که خود همه چیز می



  

     

گوید که  خداوند انسان را برای آفرینش خلق کرده است و در شناخت انسان اینطور می

فرماید:  ؛ چنان که میانفسو دیگری  آفاق ها آندو جهان نامتناهی آفریده، یکی از 

هدم» م أ ايتدنا ِفد الافاقد َو ِف َانُفسد ما آیات عظمت و قدرت خود را در نفوس و آفاق « 0َسُُنَيد

به انسان نمایش خواهیم داد. گرچه ظاهرا در آیه شریفه انسان برابر عالَم شناخته شده 

 انسان باالتر از اند سرودهو در اشعاری که  علیه الساّلمولیکن در تفسیر موالی متقیان علی 

که عالَم بزرگ در وجود انسان است نه این  اند فرمودهجهان شناخته شده است و ایشان 

خواهیم و به آن نیاز  که انسان در جهانِ بزرگ باشد. براساس این تفسیر ما هرچه می

ها بایستی در وجود خود ما و به وسیلۀ  داریم و بایستی در تکامل به آن برسیم، همۀ این

از ما و احتیاجات ما در بیرون وجود ما باشد که ما به غیر خود خود ما باشد. اگر نی

و بهتر و باالتر خواهد بود زیرا در این  تر کاملنیازمند باشیم پس آن غیر قهرا از خود ما 

است و این فرضیه با برتری انسان از همه چیز  تر بزرگصورت، محتاجٌ الیه از محتاج 

ی انسان نیازمند به انسان است نه این که انسان منافات دارد. پس بایستی بگوییم ماسوا

 نیازمند به ماسوای خود باشد. 

دلیل برتری انسان از آفرینش همین است که راه خدا جوئی و خدا یابی به وسیله انسان 

یابد و از خود به  در وجود خود انسان ترسیم شده است. یعنی انسان خدا را در خود می

شود. وجود  عاقبت در وجود خود به خدای خود مربوط میکند و  سوی خدا راه پیدا می

رساند. آیا کسانی که  انسان یگانه ماشین یا وسیله است که انسان را به معراج کمال می

خدا را  ها آسمانو یا صحراها و  ها ابانیب، در اند کردهو با خدا رابطه پیدا  اند افتهخدا را ی

و در وجود خود با خدا رابطه پیدا  اند افتهدا را یدر وجود خود خ ها آن! یا اند کردهپیدا 

؟ و به تعبیر دیگر، راهنمایان طریقه توحید که آدرس وجود خدا را به انسان داده اند کرده

یا در  ها آسمان؟ در اند دادهدر کجا آدرس خدا را  اند دادهو او را به سوی خدا حرکت 

و به  اند دادهد خود انسان آدرس خدا را در وجو ها آنو یا در مشرق و مغرب؟ نه!  ها نیزم
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. حدیث قدسی دراین رابطه اند نمودهوسیله خود انسان راه خداجوئی و خدایابی را ترسیم 

َعِند  وَ  َأْرضد  ََل  وَ  مَسَايئد  يََسْعِند  لَمْ  »گوید:  می ي قَلْبُ  َوسد ن َعْبدد الُْمْؤمد
1

یعنی زمین و « 

رف وجود من باشد و مرا در خود جای دهد آسمان با این بزرگی لیاقت ندارد که ظ

دهد. این حدیث که  ولیکن قلب بنده مؤمن چنین لیاقتی را دارد و مرا در خود جای می

دهد که راه به سوی خدا از خود  نمونه های بسیاری در احادیث دیگر دارد نشان می

جلوگاه  تواند شود و فقط قلب انسان مؤمن است که می انسان و از قلب مؤمن شروع می

نَد »فرماید:  وجود خدا باشد و خدا خود را به انسان نمایش دهد. در حدیث دیگر می َاََن عد

ه َ قُلوبد املُنَکَسد
2

ی شکسته هستم. پس همه جا خداوند آدرس وجود ها دلمن نزدیک « 

 دهد.  خود و راه حرکت به سوی خود را از دل انسان و سِرّ وجود انسان می

خواهد خود را  یوه کال و نارس را در نظر بگیرید که این میوه میبرای نمونه شما یک م

خود را  ها وهیمپرسیم آن لطافت و شیرینی کجا است تا  به شیرینی و لطافت برساند. می

و  ها ینیریشو  ها مزهچه الزم دارند و تمامی  به آن برسانند؟ خواهید دید که تمامی آن

 ها آنی خود را در داخله وجود خود به که بایست هاست آندر وجود خود  ها ارزش

چه  و یا سایر پدیده های طبیعت هستند که آن ها وهیمها نیز مانند  برسانند. انسان

خواهند، از آن جمله لطف خدا و اراده حکیمانه او و ارتباط مستقیم با خدا و پیدایش  می

در خود فرو روند و . بایستی هاست آنها در داخله وجود خود  حالت لقاء اللهی، همه این

ها  های حرکت به سوی خدا را در وجود خود کشف کنند و از آن راه خود را بیابند و راه

به سوی خدای خود حرکت کنند و در انتها خدای خود و ماسوای خود و تمامی خواسته 

فهمند که هر چه به شرق و  های خود را در خود و به وسیله خود بیابند. در آن موقع می

ها انحراف از خط خداجوئی و  همه این اند رفتهو یا به شمال و جنوب  اند زدهلم غرب عا
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شود؛ که چون  خدایابی بوده است. پس این حرکت، در خود و به سوی خود آغاز می

کاری است بسیار مشکل، و در واقع حرکت از همان خط باریکی است که از موی 

اهد که عهده دار یک چنین تحریک و تحرکی خو از خدا می علیه السّالماست امام  تر کیبار

گوید:  بشود. خدا انسان را برساند نه این که انسان را به یک چنین حرکتی مأمور کند. می

گمارم و بایستی که خود را به آن برسانم تو مرا کفایت کن.  چه همت می پروردگارا بر آن

 یعنی تو مرا برسان و مرا به خودم واگذار نکن.

 

 یسان، ساخت تربیتی او استساخت دوم ا

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

لَيَس »روایت شده است که فرمودند:  )ص(. از پیامبر اکرم اند کردهآن به تولد دوم تعبیر 

تي نِّا َمن لَم يُوَِل َمر  واده عصمت نیست. کسی که مرتبه دوم تولد پیدا نکند از ما خان« مد

شود مربوط به ساخت بدن و  تولد اول، که انسان از عالم صلب و رحم وارد دنیا می

تجهیزاتی است که در آینده پایۀ تکامل انسان خواهد بود. خداوند انسان را در رحم 

شجره ای و از هر نوع زراعتی، خواه از نوع مادیات باشد و یا ر سازد که از ه چنان می

چه که هست و بایستی باشد بذری در وجود  ضیلت و حکمت، از تمامی آنمعنویات و ف

 کارد.  انسان می

و دواها و داروها  ها تیخاصانسان هنگام تولد از مادر یک معجونی است که جامع تمامی 

در وجود انسان نهفته شده است.  ها مرضو داروی همه  ها مرضبوده و ریشه تمامی 

شود. باز این کره زمین و عالم طبیعت و این  در متولد میانسان با چنین وضعیتی از ما

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 



  

کند؛ که این  لد پیدا میشناخته شود. با این تجهیزات از طبیعت، در ماوراء طبیعت تو

شود. در این تولد دوم، انسان مؤمن است، مسلمان است؛  تولد، تولد دوم نامیده می

شود و هر چیزی را در این عالم به صورت یک  راستگو و صادق است. چشم عقل او باز می

بیند. اساسا خود را برای خدا و برای آخرت  چه در ماوراء طبیعت است می نمونه از آن

 داند که خود او با این تجهیزات مناسب زندگی مادی دنیایی نیست.  بیند و می می

کنیم که حکایت کنندۀ یک واقعیت  در اینجا داستانی را از زبان عرفا و اهل دل نقل می

گویند آنجا که فرشتۀ آفریننده و سازنده انسان در رحم مادر برای طفل دست و  است. می

گام ساخت هر عضوی در معرض سئوال و اعتراض جنین سازد، هن پا و اعضای دیگر می

پرسد که کی  سازد، بچه از فرشته می گیرد. آنجا که برای جنین دست و پا می قرار می

و برای تو دست و پا درست  ام فرشتهدهد که  کنی؟ جواب می هستی و چه کار می

گوید: پاها  گوید: دست و پا برای چه و برای چه کاری؟ فرشته می کنم. کودک می می

برای جنگ و  ها دستو  ها دانیمو  ها کوچهو  ها ابانیخبرای جست و خیز و دویدن در 

کند که کو  خندد و فرشته را مسخره می میل مبارزه با عوامل طبیعت. جنین به این عم

میدان، کو خیابان و بیابان، کو جنگ و جنگیدن؟ چرا این فرشته مزاحم مادر من 

پرسد که چه کار  سازد، جنین می که فرشته چشم و گوش میشود! و باز آنجا  می

سازم تا مناظر عالم را ببینی و صداها را  گوید: برای تو عینک و سمعک می کنی؟ می می

و کجاست سر و  ها ستارهکند که کو مناظر و کو  بشنوی. جنین فرشته را مسخره می

دهد زیرا  عتراض قرار میصداها؟ همین طور در برابر ساخت هر عضوی فرشته را مورد ا

 ها آنبیند هیچ یک از این اجزاء و اعضای بدن در دنیای رحم الزم نیست؛ همه  که می

کند که در دنیای رحم اگر به وزن یک گرم  بی فایده و زیادی است! این طور فکر می

باشد بهتر است که به وزن دو گرم و ده گرم باشد. پس از آن که به این عالم وارد 

بیند که ارزش هر عضوی از این اعضاء مساوی با  رسد می و به عقل و هوش می شود می



  

     

کند که اگر نابینا، ناشنوا و لنگ و چالق بود چه  باشد، و فکر می حیات و سعادت او می

 سرنوشتی داشت. همین طور است برای تولد دوم.

را  ها آنخودشان که به نظر  اند کردهها در صحنه زندگی به اعمالی مأموریت پیدا  انسان

دانند. مثال نماز  را الزم نمی ها آندانند و برای زندگی مادی و دنیائی خود  لغو و عبث می

و روزه و یا حج و جهاد، ایمان و تقوا و یا عقل و فضیلت، و صفات و اعمال دیگری که 

مورد  ها کند؛ همه این کند بلکه کم می ارزش مادی دنیائی ندارد؛ پول و ثروت را زیاد نمی

شود که دین چیست و به چه منظوری آمده! شاید وسیله ای  اعتراض انسان واقع می

کند و یا به اصطالح مادیون، دین برای جامعه  است که مردم را سر بند و سرگردان می

 افیونی بیشترنیست. 

حقیقتا عقاید و مسائل دینی دخل دنیائی ندارد و برای زندگی دنیائی الزم نیست. به 

مناسبت مادیون عالم که همه جا به دنبال مال و ثروت هستند دین را مزاحم همین 

دانند که مسائل دینی، علوم و  کنند ولیکن نمی بینند و آن را رها می مید زندگی خو

ها مربوط به ساخت دوم و تولد دوم انسان است.  عقاید دینی و اعمال دینی، همه این

روحانیت انسان برای زندگی  ها آنضمن اجرای  ها اعمال و دستوراتی است که یعنی این

شود، آنچنان که جسمانیت انسان برای زندگانی دنیا ساخته شده است.  آخرت ساخته می

ها بر مسائل و معالم دینی درست مانند اعتراض جنین بر فرشتۀ  ایراد و اعتراض انسان

ر دستور اخالقی که خدا سازد. با هر حکمی و از هر آیه و از ه رحم مادر است که او را می

شود، که اگر یکی از این  عضوی از اعضاء آخرتی ما ساخته می اند دادهو پیغمبران به ما 

دستورات را کم داشته باشیم و آن را تمرین نکنیم، به همان میزان یک نقص عضو 

کنیم که در این دنیا محسوس نیست بلکه در تولد دوم به ماوراء طبیعت  روحی پیدا می

شود. پس ما به همان کیفیت که در عالم رحم  تقال به عالم آخرت محسوس میو ان

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 



  

زندگی آخرتی کم و کسری نداشته باشیم. این است که چنان بسازد و مجهز کند که در 

فرماید در تولد دوم، مربوط به ما خانواده هستید؛ که دراین تولد شناسنامه دینی  امام می

. نظر به این دیا کردهکنید نه در تولد اول که شناسنامه مملکتی دریافت  و قرآنی پیدا می

از  تر مشکلوحی و ایمانی او خیلی که ساخت دوم انسان در زندگی دنیا یعنی ساخت ر

از خدا درخواست  )ع(باشد، در این جمالت امام چهارم  ساخت بدنی و جسمانی او می

کند که امور او را کفایت کند؛ امر زندگی او را خود به دست بگیرد و علی ابن  می

کار بزند که ساخت  آنجاهاببرد و در  آنجاهاالحسین را به خودش واگذار نکند. او را به 

 خدائی و آخرتی پیدا کند تا دیگر مسئولیتی در خط وصول به علت غائی نداشته باشد. 

 

 به علت غائیل استخحام ایسان در خط وصو

جمله دوم در این فراز، به کار افتادن انسان در آن خطوط و مسائلی است که در آفرینش 

ها کار  دارد: مرا در آن کارها و راه میمسئولیت آن را پیدا کرده است. در این جا عرضه 

بزن که روز قیامت مسئولیت آن را دارم و تو از من بازخواست خواهی کرد. روزگار و عمر 

. این دو جمله 0ها و اعمالی صرف کن که برای انجام آن اعمال مرا آفریدی مرا در آن راه

طه با مبحث گذشته، شود، که در راب زیبا هم مربوط به علت غائی از خلقت انسان می

 یعنی تولد دوم انسان و آفرینش روحانی او است. 

حکمت چهار اصل است؛ هر کس  اند فرمودهعلت غائی یکی از کلمات حکمت است، که 

این چهار اصل را بشناسد در مکتب خدا فارغ التحصیل شده و به مقام خالفت الهی 

 رسیده است.

 خالق جهان و انسان. کلمه اول، شناخت آفریننده. یعنی شناختن 

                                                           
1
می فامي خلَقتیَن هَل    لین مبا تَس ئلین غدًا عنُه َواس تَفردغ اايِّ  واس تَعمد



  

     

چه انسان  کلمه دوم، شناخت مصالح ساختمانی آفرینش؛ یعنی شناخت روح و ماده و آن

 و جهان از آن به وجود آمده و از آن ترکیب یافته است.

که بر  ها فرمولو فن و  ها قانونو  ها قاعدهکلمه سوم، شناخت هندسه خلقت؛ یعنی آن 

 شوند.  ودات دیگر ساخته میاساس آن انسان و یا مخلوقات و موج

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 

باشد. اصل آفریننده خود دهقان است و اصل دوم، مواد اولیه  دهقان و باغبان مینظر 

کند. اصل سوم،  آفرینشِ طبیعت است، که از آب و هوا و نور و حرارت استفاده می

اصل چهارم، ثمره؛ میوه هائی که از ؛ و هندسه کاشت درخت و یا ساخت درخت است

اصل همراه خلقت موجودات و مخلوقات  آید. دو اصل از این چهار درخت به وجود می

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 

که  خلقت خالیق است که بایستی خود را به آن دو اصل برسانند تا در نتیجه، چهار اصل

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 

باشد. خلقت ما دلیل وجود اوست، که همه جا دلیل از  ما و غیر از هندسۀ خلقت ما می

اما اصل چهارم، ثمرات وجودی انسان است؛ که انسان بایستی در باشد.  مدلول جدا می

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 

و ماه  ها سالشود، درآن  رسد و وارد مکتب آفرینش می ش میآن که انسان به عقل و دان



  

کند که برتر و باالتر از سایر مخلوقات  شناسد، و درک می هائی که خود را به انسانیت می

کند.  و موجودات است دور نمائی هم از علت غائی خلقت در نظر او نمایش پیدا می

این زندگی مادی دنیائی خلق  داند که فقط برای خوردن و خوابیدن و فهمد و می می

نشده بلکه خداوند از خلقت او چیز دیگری سوای مادیات خواسته است. این دورنما از 

شود و همه جا  علت غائی به وسیله پیغمبران و راهنمایان طریقه توحید تأکید و تأئید می

ت و شود که تو ای انسان برای رسیدن به علم و معرفت در خط اطاع به انسان گفته می

بندگی خدا ساخته شده ای. ثمرات وجودی تو رسیدن به علم و دانش و معرفت خداوند 

و حرکت به سوی  ها مفسدهمتعال و شناخت مصالح و مفاسد اعمال و پرهیز از 

 باشد.  می ها مصلحت

انسان شجره ای است که سوای علم و حکمت و معرفت به خدا محصول ارزشمندی 

چه موجودات دیگر در آن مورد و محل مصرف  و محلی از آن ندارد. انسان در هیچ مورد

چه در طبیعت  شوند قابل صرف نیست. یعنی کارِ هیچ مخلوق و موجودی از آن می

 ها آنهست، از انسان ساخته نیست. مثال آیا انسان مانند حیوانات است که به جای 

های دیگر؟ انسان، یک مصرف شود؟ یا مانند جمادات و نباتات و یا ماه و ستارگان و چیز

موجود ناشناخته و مستقلی است که در آفرینش نمونه و نظیر ندارد تا خود را با آن 

هستیم که برگ و باری داشته  ها درختمصرف شود. آیا ما مثل  ها آنقیاس کند و جای 

باشیم و یا مانند آب و غذاها که تشنگی و گرسنگی کسی یا چیزی را برطرف کنیم؟ 

توانیم مثل او و مانند او باشیم  ر چیزی که مقایسه کنیم غیر او هستیم و نمیخود را با ه

که عمل او را تقلید کنیم. نه یک ماشین هستیم به جای ماشین آالت، و نه یک حیوان 

و یا حیوانات باربر. هیچ  ها نیماشبه جای حیوانات، و نه هم یک کارگر و باربر به جای 

از ما کار بکشند. روی این حساب هرکس در تاریخ  ها آنجای نیستیم تا به  ها آنکدام از 

که خواسته است انسان را مانند متاع و مال و ثروت استثمار کند با موانع بزرگی روبرو 

کشند و مزاحمتی ایجاد  شده است. حیوانات بارکش در تمام عمر خود بار انسان را می



  

     

ز و استثمارگر است. روی همین حساب کنند، اما انسان بارکش هر روز مزاحم باراندا نمی

که انسان در آفرینش نمونه و نظیر ندارد جای هیچ یک از این موجودات و مخلوقات هم 

افتد. در این جا بایستی بگوییم که انسان فقط و فقط  شود و به کار نمی به کار گرفته نمی

ستن و ابزار درک و معرفت و شجره علم و حکمت است. انسان فقط به منظور دان

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. 

ه شده است که انسان گرچه از طریق آیات و روایات و کلمات حکماء و دانشمندان گفت

مَا »برای عبادت و اطاعت خدا خلق شده است، و خداوند هم در قرآن فرموده است: 

ولیکن این عبادت و اطاعت خدا هم خط حرکت به « خَلَقتُ الجِنّ و االِنسَ ااِلّ لِیعبُدون

ها را برای  سوی مقصد است نه این که به تنهائی مقصد باشد. یعنی خداوند ما انسان

به دانائی و توانائی آفریده است که بعد از رسیدن به دانائی و توانائی کامل در مقام  وصول

شود. ولیکن راه  گیریم، کار ما و آفرینش به خود ما واگذار می خالفت اللهی قرار می

باشد. در صورتی ما به  میا وصول به یکچنین مقصد و حرکتی فقط عبادت و اطاعت خد

رسیم که پرورش ما به نهایت برسد و این پرورش فقط و فقط  یدانائی و توانائی کامل م

کنیم که در  باشد و ما در صورتی تربیت الهی پیدا می به دست آفریننده ما و خالق ما می

خط اطاعت و بندگی خدا باشیم. این خط عبادت و اطاعت، مکتب خداست و بدون ورود 

قصد خلقت انسان حرکت و شود. بنابراین م به مکتب، آموزش و پرورش حاصل نمی

وصول به علم و معرفت کامل است. عبادت و اطاعت خدا خط حرکت به سوی این مقصد 

ها کار بزن و  دارد: پروردگارا مرا در آن راه عرضه می علیه الساّلمباشد. در این رابطه امام  می

. به راه بیانداز که فردای قیامت از من پرسش خواهی کرد که چرا چنین و چنان نشدی

اعمالی مرا مشغول کن تا ضمن انجام آن اعمال چنان شوم و چنان باشم که تو 



  

شوم و تو مرا  تر کینزدهائی مصرف کن که هر روز به تو  خواهی، و عمر مرا در آن راه می

 برای آن خلق فرموده ای. 

اه کند عمر و سرمایه های وجودی او در ر به دنباله سئواالت باال، که از خدا خواهش می

کند.  رسیدن به علت غائی مصرف شود، از خداوند متعال غنا و وسعت روزی طلب می

که آفریده ای به من وسعت  ها یروزدارد: پروردگارا مرا بی نیاز کن و از آن  عرضه می

بده. چنان نباشد که با پیدایش غرور و تکبر آزمایش شوم. خدایا به من عزت عطا فرما و 

ت خود قرار بده و این اطاعت و عبادت مرا با عجب و ریا فاسد مرا در خط اطاعت و عباد

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. 

و مصرف شدن در راه  این جمالت زیبا تماما در ارتباط با پیدایش غنا و بی نیازی از خلق

پیدایش غنا و بی نیازی و نابودی  ها تیموفقباشد. اساس همه  وصول به علت غائی می

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 

و یا برای رفع گرسنگی و برهنگی از غذا و لباس صرفنظر کند، به  نخورد و آب نطلبد

دانند که انسان به  برهنگی و گرسنگی عادت کند. بعضی غنا و بی نیازی را در این می

چه نیاز دارد بی اعتنا باشد. مثال دنبال آب و غذا و ثروت نرود؛ که از این بی اعتنایی  آن

دانند که  پیدایش غنا و بی نیازی را به این می ها یض؛ و بعکنند تعبیر به زهد و قناعت می

ها کسب قدرت  انسان مال و ثروت جمع کند و برای خود از طریق جلب و جذب انسان

 نماید. 

ولیکن حقیقت این است که هیچ یک از این دو رقم، غنا و بی نیازی نیست. زیرا اساسا 

و همه چیز آفریده است و این  خداوند انسان را در ذات خود محتاج و فقیر به همه کس

چه نیاز دارد برسد  احتیاج و نیاز از وجود انسان قابل رفع نیست مگر در صورتی که به آن



  

     

چه نیاز دارد صرف نظر کند. پس بی نیازی به این نیست که ازآب و غذا  نه این که از آن

همین ؛ و کنیم صرف نظر کنیم، بلکه به این است که به آب و غذا برسیم و از آن استفاده

ها نیازمندیم؛ این فقر  طور سایر چیزهائی که نیازمند به آن هستیم. ما به جامعه انسان

و  ها آنزندگی کنیم و از محبت  ها آنها باشیم و با  وجودی ماست که بایستی با انسان

های جامعه بر طرف  استفاده کنیم. درصورتی نیاز از ما از جامعه ما و انسان ها آنخدمات 

ها کناره  ها بخواهیم برای ما حاصل شود نه این که از انسان چه از انسان شود که آن می

بگیریم و به جائی برویم که انسان نباشد و با انسانی روبرو نشویم. بنابراین، تفسیر غنا به 

چه نیازمند به آن هستیم غلط است بلکه به  معنای بی اعتنایی و صرفنظر کردن از آن

 چه به آن نیازمند هستیم، درست است.  داری از آنبر معنای بهره

فکر  ها یبعضو امّا تفسیر دوّم غنا به معنای جمع آوری مال و ثروت و قدرت، که 

کنند در صورتی غنی هستند که ثروت زیادی الاقل تا آخر عمر داشته باشند و یا  می

استثمار خود  باشند به میزانی که عده ای را به هر کیفیت، دراستخدام و قدرتمند

درآورند و ازآنها کار و خدمت بکشند. بدیهی است که با پیدایش یک چنین ثروت و 

چه برای خود  توانیم از آن قدرت کاذبی باز هم نیاز وجودی ما قابل رفع نیست و نمی

در معرض فنا و نابودی قرار  ها رهیذخاستفاده کنیم. زیرا اواّل این  میا نمودهذخیره 

کند. چنان که  نابود می میا نمودهچه را ما تهیه  ت و حوادث آن، آنگیرد، طبیع می

توانند در  . یعنی حوادث طبیعت یا دزدها می«مالت به شبی و عمرت به تبی»گویند:  می

تو را نابود کنند، و یا با یک تب سالمتی تو را از بین ببرند. شاعر عرب  ۀیک شب ذخیر

. یعنی برای مردن متولّد شوید و برای خراب شدن «رابیلِدو لِلمَوت وَابنوا لِلخَ»گوید:  می

کند و باز فقر ما به جای خود و  بسازید. حقیقتا جمع مال و ثروت نیاز ما را برطرف نمی

شاید هم ثروتمندان و قدرتمندان از ضعفا و بیچارگان بیشتر ؛ لذا به حال خود باقی است

یا د )ده درویش در گلیمی بخسبن: »گوید . سعدی شیرازی میاند بودهفقیر و نیازمند 

یعنی این ده فقیر از آن دو سلطان قدرتمند  «.دو پادشاه در اقلیمی نگنجند د( وبگنجن



  

ها، غنا و  بی نیازترند. بنابراین جمع مال و ثروت و یا کسب قدرت از خطّ استثمار انسان

رده و آن آورند؛ که ثروت را عوامل مرگ و مرض از بین ب بی نیازی به وجود نمی

های خدمت گزار و استثمار شده هرکدام قاتل مال و ثروت خواهند بود. پس این  انسان

 شود. دو فرضیه منشاء پیدایش غنا و بی نیازی نمی

 علیه السّالمراه کسب غنا و بی نیازی همین است که امام چهارم حضرت علی بن الحسین 

ثروت و قدرت مربوط کند و در آنجا منبع  نیتر بزرگفرماید. یعنی انسان خود را به  می

منبع ثروت و قدرت، ثروت آفرین است نه ثروت خواه؛ قدرت  نیتر بزرگبیمه شود، و آن 

 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 

او شده است وعده داده که همه جا نیاز او را  ۀسانی که بیمشود. خدا به ان خدا می ۀبیم

کند برساند. او را در  برداری می چه نیازمند است و از آن بهره برطرف کند و او را به آن

ها انس و آشنائی به وجود آورد تا هرکس  ها محبوب کند. بین او و انسان نظر انسان

همچنین ؛ و انس و محبت داشته باشد افتخار کند که در خدمت او قرار گیرد و به او

خود از طریق انجام وظائفی که به او محوّل شده  ۀوعده داده است که همه جا برای بند

چه الزم دارد بیآفریند و تهیه کند. فقط در همین ارتباط است که خیال انسان  است، آن

اهد و نیازمند خو چه می کند و یقین دارد که به آن شود و آرامش قلبی پیدا می راحت می

باشد خواهد رسید. یکی از وعده هائی که خداوند به انسان وظیفه شناس داده  به آن می

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. 

شود و این غنا و بی نیازی  خطّ سوّم، حالت غنا و بی نیازی پیدا می لذا فقط از همین

و مخصوصا در عالم آخرت، انسان به  ها ندهیآکند که در  آنقدر وسعت و گسترش پیدا می

خواهد و الزم دارد با اراده و قدرت خود  چه را می شود که آن علم و نیروئی مجهّز می



  

     

غنای خود را به معنای سوّم تفسیر  علیه الساّلممام ا؛ لذا کند بدون رنج و زحمت فراهم می

چه آفریده ای بی نیاز کن؛  آن ازگوید که خدایا مرا  خواهد. نمی کند و آن را از خدا می می

بندگان مسلّط کن، یا قدرت جمع مال و ثروت  برگوید خدایا مرا  مانند تفسیر اوّل، و نمی

 و درید تو به من غنا و بی نیازی مرحمت کن گو عنایت فرما؛ مانند تفسیر دوّم، بلکه می

 که آفریده ای به من گشایش بده. ها یروزچه از  آن

کند.  جمالت بعد در همین رابطه، همراه هر خواهش و سئوالی ضدّ آن را یادآوری می

برساند و از  ها مثبتکند که او را به  یعنی در مقابل هر مثبت و منفی از خدا تقاضا می

گوید در زندگی من وسعت و گشایش بده تا هرچه بخواهم  ت کند. میحفاظ ها یمنف

چه دارم سوء استفاده کنم و  فراهم باشد و در برابر، مبتال به غرور و تکبر نشوم تا از آن

خود را به هالکت اندازم. به من نیرو و عزت مرحمت کن و مرا به نخوت و تکبر مبتال 

غزت و قدرت است مبتال نکن و مرا در خط  ننما. یا مرا به پیری و فرسودگی که ضدّ

ی مرا با عجب و ریا فاسد و نابود نکن که عجب ها ؛ و عبادتعبادت و اطاعت خود قرار ده

آورد و این خود خواهی، انسان را از لطف  و ریا خود خواهی و خود محوری به وجود می

 کند.  خدا محروم می

گوید:  محبت منشاء قدرت انسان باشند میها، تا از طریق  و باز برای جلب محبت انسان

پروردگارا خیر مردم و نیاز مردم را بر دست من جاری کن. چنان باشم که برای هرکس 

از وجود خود بهره  ها آنها خدمت کنم و به  منشاء خیر و برکت باشم و بتوانم به انسان

بود نکن. زیرا اگر در ای برسانم، و این خدمات را با منّت گذاری و اذیت به بندگان خدا نا

بگذاری و ازآنها چیزی بخواهی و انتظاری داشته  ها آنبرابر خدمت به مردم منّت بر سر 

شود و از آن سلب خاصیت  باشی، با این انتظار و منّت گذاری خدمت شما ضایع می

گردد. چنان هستی که در برابر برداشتن پر کاهی از دوش مردم کوهی سنگین به  می

را ملزم کرده ای که بار تو را به دوش بکشند. بدیهی است  ها آنگذاشته ای و  ها آن ۀگرد



  

برد و بجای این که انسان با این خدمت جلب  که منّت، خاصیت خدمت را از بین می

 کند.  محبت کند، کسب بغض و عداوت می

مشاهده خواهد که مجهّز به اخالق عالی باشد و از فخر و تکبّر در امان.  و باز از خدا می

کنید که تمامی معانی غنا و بی نیازی و شرایط غنای مطلق در جمالت باال، در  می

 ارتباط با پیدایش غنا به کمک خدا است.

 

 معایی غنا و شرایط غنای مطلق

ترین غنا  شود که بهترین و کامل غنا را اگر با تعبیرات مختلفی بیان کنیم معلوم می کلمۀ

غیراهلل. از این تعبیرات،  اهلل، غنای بغیراهلل و غنای عن عن کدام است. غنای باهلل، غنای

فقط غنای باهلل مطلوب است که خدا ما را به آن امر کرده است و همه جا در کتاب خود 

حرکت و زندگی خود قرار دهیم؛  آیۀموفقیت و سرم ۀما را تشویق فرموده که او را وسیل

هستیم برسیم. نه گرفتار محرومیت باشیم که چه نیازمند  او به آن ارادۀبه کمک او و به 

غیر خدائی داشته باشیم که آن وسیله، منشاء  ۀبه حوائج خود نرسیم و نه هم وسیل

اهلل که در واقع کفر مطلق است این است که انسان  امّا غنای عن؛ و شرک و کفر ما باشد

یازمند به خدا نشناسد، خود را بی نیاز از خدا بداند؛ به غیر خدا پناهنده شود و خود را ن

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 

انُت »فرماید:  ایم؛ چنان که خداوند می و خلقت خود را فراموش کرده میا شدهمرکب 

موفقیت قرار دادن. مال و  ۀو امّا غنای بغیراهلل یعنی غیر خدارا وسیل« 0ء ايل هللاالفقرا

ا هر ÷ها و یا چیزی سوای خدا را. هر کسی و ی موفقیت بدانم و یا انسان آیۀثروت را م
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چیزی را به عنوان عامل موفقیت بشناسم، خواهی نخواهی همان کس و یا همان چیز را 

زندگی من است با همه کس و با خدا  آیۀودیت او که سرمپرستم و برای حفظ موج می

امّا غنای ؛ و اند دهیجنگجنگم. به همین دلیل طاغوتیان برای حفظ طاغوت با خدا  هم می

 عن الخلق و غنای عن خلق اهلل دو صورت دارد:

و کناره  ها آنو نخواستن  ها آنصورت اوّل به معنای بی اعتنائی به خلق خدا؛ رها کردن 

. غنا به این صورت نامطلوب بوده، بر خالف تقدیر خداوند متعال است زیرا ها آنتن از گرف

خداوند جهان و انسان را به این منظور آفریده است که میدان فعالیت و کوشش انسان 

مند شود. هرکس و هرچیزی که در عالم خلق شده برای  بوده و بشریت بتواند از آن بهره

برداری  چه هست بهره نسان خلق شده است. غیر انسان از آنبرداری ا استفاده و بهره

توانیم  چه خود آفریده مستغنی است. نمی کند. خداوند متعال غنای ذاتی دارد؛ از آن نمی

بگوئیم که خدا روشنائی آفریده تا به وسیله روشنائی ببیند و یا چیزهای دیگر را، که از 

جوداتی نیستند که تغذیه داشته باشند، از فضا امّا فرشتگان هم مو؛ و برداری کند آن بهره

چه هست  نور مطلقند. فقط انسان است که از آن ها آنبرداری کنند؛ که  یا هوا بهره

برداری انسان آفریده  کند و خداوند همه کس و همه چیز را برای بهره برداری می بهره

 است. 

ت و فطرت انسان بوده و در با این حساب بی نیازی و بی اعتنائی به خلق خدا خالف خلق

و غذاها و هواها  ها آبماند. خداوند  ی خدا ضایع و معطّل میها نعمتشعاع این بی نیازی 

برداری کند. پس صورت  ها و همه چیز را به این منظور آفریده که انسان بهره و انسان

نسان در باشد. یعنی اگر ا برداری از همه کس و همه چیز به اراده خدا می مطلوب، بهره

برداری  شعاع رضایت و کمک و اراده خدا از همه کس و همه چیز استفاده کند، این بهره

مشروع است و قابل بقاء و دوام، و اگر خدا را رها نموده به خود بپردازد و به خود متکی 

برداری به این صورت حالت  برداری فراهم نیست بهره شود، ضمن این که امکان بهره

 آورد.  انسان به وجود می شرک و طغیان در



  

 (رظ)یبی ییاری و ضح آن، بَطَر

در این جا الزم است دراطراف جمالت دیگر این فراز، مختصری توضیح داده شود. 

کند  در برابر هر خواهشی که از خداوند متعال می علیه الساّلمکنیم امام چهارم  مشاهده می

کند. در  آید ذکر می به حساب می جمله ای را که با آن خواهش ضدیّت دارد یا نقیض آن

ی خود به من وسعت بده، ها یروزدارد: پروردگارا مرا بی نیاز کن و از  این جا عرضه می

مند شوم ولیکن  چه در دنیا و آخرت هست بهره چنان که از همه کس و همه چیز و آن

به آزمایش نشوم و مفتون « 0بَطَر»در برابر یک چنین گشایش عظیم و عجیب به صفت 

 بَطَر نگردم.

ی ها نعمتبَطَر، آن حالت خودبینی و خودمحوری و خودخواهی و استفاده بی اندازه از 

بیند و  آید از این که خود را به هر کاری موفق می خدا است که در انسان به وجود می

کند نزد  چنین حالتی از این جا است که فکر می همه چیز در اختیار دارد. پیدایش یک

تعال ارزش شخصی و وجودی دارد و از سایر بندگان خدا بهتر و باالتر است؛ خداوند م

خداوند حق بهتری و باالتریِ او را رعایت فرموده و براساس همان برتری، او را در زندگی 

چنین حالتی که  موفق نموده و این همه به او گشایش داده است. خداوند در معرّفی یک

کند بخشش  داند که به او داده شده است و فکر می یانسان خود را مستحقّ آن چیزی م

ا »فرماید:  الهی مربوط به ارزش وجودی اوست نه لطف و عنایت خدا، در سوره فجر می فَامِّ

َمُه فيقول رِبِّ َاکَرَمن ذه فَاکَرَمه و نَعِّ یعنی انسان چنان حالتی « 4الانساُن ادذا َما ابتًَلُه رب

گوید خداوند مرا بزرگوار  وسعت و گشایش بدهد، می دارد که اگر خداوند به زندگی او

چنین  داشته و دانسته و براساس بزرگی و بزرگواری من، به من وسعت داده است. یک
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طرز فکری که انسان برای خود ارزش وجودی قائل شود و فکر کند که خداوند او را به 

ر وسعت ندهد حق این ارزش شناخته و براساس آن به او وسعت داده است، چنان که اگ

نامند. انسان بایستی بداند که در  او ضایع شده است؛ یک چنین حالتی را )بطر( می

های دیگر تفاوت ندارد. هرگز خداوند در ماشین وجود یک  خلقت و آفرینش با انسان

انسان دستگاه مخصوصی کار نگذاشته تا براساس آن، ارزش پیدا کند و در نتیجه انسانی 

ز کند و در خلقت آن انسانِ دیگر، کسری به وجود آورد و او را مانند را در خلقت مجه

ها در خلقت با یکدیگر تفاوت داشته باشند و براساس این  دیگران مجهز ننماید. اگر انسان

مستحق  اند کردهتفاوت محرومیت و موفقیت پیدا کنند، نه کسانی که محرومیت پیدا 

مستحق مدح و ستایش هستند زیرا این  اند ردهکمجازاتند و نه کسانی که موفقیت پیدا 

نه مربوط به عمل و طرز فکر. ما  هاست آنموفقیت و عدم موفقیت مربوط به خلقت 

توانیم انسانی را بر بینائی ثنا بگوییم و آن دیگری را بر نابینائی مالمت کنیم، زیرا  نمی

لقت مربوط است به خدا چه به خ مربوط است و آن ها آناین بینائی و نابینائی به خلقت 

تواند ادعا کند که ارزش وجودی اضافی  شود. پس به طور کلی هیچ کس نمی مربوط می

باشد.  ی انسان مربوط به لطف و عنایت خدا میها تیموفقبر دیگران دارد بلکه تمامی 

هرکس بیشترخود را برای فیض گیری و استفاده از لطف خدا آماده کند بیشتر فیض 

مند شود بایستی شکر خدا  س کمتر، کمتر؛ و آن کس که از فیض خدا بهرهبرد و هرک می

تر گردد؛ بیش از پیش از خود  تر و خاشع را بجا آورد و در برابر خدا و بندگان خدا خاضع

در برابر خدا احساس حقارت کند و بیشتر به بندگان خدا خدمت نماید. در واقع بطر ضد 

شود خود را  ه بیشتر بهره مند و ثروتمند میتواضع است. متواضع کسی است که هرچ

بیند و هرگز راضی نیست که از وضع سایر بندگان خدا خارج گردد و بطر ضد  فروتر می

این تواضع است؛ یعنی خودبینی و خودمحوری، که انسان را از لطف خدا و بندگان خدا 

 کند.  محروم می

 



  

 عزت و ضح آن، کحر و غرور

دارد: پروردگارا به من عزت ببخش و مرا به کبر و  ز عرضه میدر جملۀ دیگر از این فرا

گویند که انسان در برابر تهاجمات طبیعی و  غرور مبتال نکن. عزت آن حالتی را می

انسانی و هر نوع عارضه ای که ممکن است او را از مقصد و هدف باز دارد ایستادگی و 

رار نگیرد که ممکن است او را از کند. کسی که تحت تأثیر عوامل و حوادثی ق مقاومت می

شود. در  حرکت به سوی هدف باز دارد، یک چنین حالت تأثیرناپذیری عزت نامیده می

کند تکبر و غرور است.  عاملی که از درون، عزت انسان را نابود می نیتر بزرگاین جا 

را گیرد و هوای نفس او از درون او  انسان متکبر تحت تأثیر هوای نفس خود قرار می

دارد.  کند و او را از حرکت به سوی هدف باز می پوساند؛ عزم و ارادۀ او را سست می می

نهایت، و موظف است که خود را  زیرا انسان بایستی احساس کند صفری است در برابر بی

چه هست و خدا  نهایت برساند؛ محبوب خدا و محبوب خلق خدا قرار گیرد و از آن به بی

ای هرچند بزرگ باشد در او اثر نگذارد؛ با این  اری کند، و هیچ حادثهبرد خلق فرموده بهره

کند و یا به قهقراء بر  حادثه که انسان را در خط تکامل متوقف می نیتر بزرگکه 

از  علیه السّالمامام ؛ لذا شود باشد، که از آن تعبیر به تکبر می بینی می گرداند خودبزرگ می

معنای این است که انسان وجود خود را در دایره  خواهد. عزت الهی به خدا عزت می

سپارد و  دهد و زمام امور و حرکت خود را بدست خدا می والیت و اطاعت خدا قرار می

این دایره، همان حصن محکم و متینی است که شیطان و شیطنت و نفس اماره در آن 

 تواند روی انسان اثر بگذارد.  راه ندارد و نمی

 بعحادت و ضح آن، عُج

دارد: پروردگارا مرا بندۀ خود قرار ده و عبادت مرا با عجب و ریا  در جمله دیگر عرضه می

طلبد و اراده خود را  بینیم امام هر دو طرف مثبت و منفی را از خدا می فاسد نگردان. می

با عجب و ریا  تومرا بنده خود قرار بده و  توداند. خدایا  در این میانه لغو و عبث می



  

     

خود را بنده خدا قرار دهد؟ و آیا  خودشتواند  ا فاسد نگردان! آیا انسان نمیعبادت مر

با عُجب  خودش تواند مکلف نشده است که بنده خدا باشد؟ و از آن طرف، آیا انسان نمی

و ریا مبارزه کند و حالت عُجب را از خود برطرف سازد؟ و آیا مکلف به ترک ریا و عجب 

دا بایستی انسان را بنده خود قرار دهد و خدا عجب و نشده است؟ در صورتی که فقط خ

ریا را از انسان دور کند، پس در این میان انسان چه کاره است و نقش او در عبادت و 

شود  ها کسی و چیزی نیستیم و کاری از ما ساخته نمی بندگی خدا چیست؟ اگر ما انسان

است؟ و اگر ما کسی و  پس چرا خدا ما را مکلف ساخته و از ما فعل و عمل خواسته

توانیم منشاء کار و عمل باشیم پس چرا امام چهارم در این جمالت  چیزی هستیم و می

 طلبد؟  کند و دو طرف مثبت و منفی قضیه را از خدا می ارادۀ خود را به کلی لغو می

گردد که در مقدمه این دعا  تمامی این جمالت به همان آیۀ )حمل بار امانت( برمی

ه است. خداوند از یک طرف ما را مکلف فرموده و از طرف دیگر ما را مأمور تفسیر شد

استفاده کنیم. ما  ها لهیوسترین  کرده است که برای کسب موفقیت از بهترین و کامل

توانیم خود را بنده خدا قرار دهیم و عجب و ریا را از خود دور سازیم و شاید اساتید و  می

بنده خدا قرار دهند و عجب و ریا را از ما دور کنند، ولی در  توانند ما را مربیان ما هم می

تواند ما را  ترین وسیله است. خدا هم می میان این همه وسائل، خدا نیز بهترین و کامل

بنده خود قرار دهد و آنچنان اراده خود را بر ما حاکم گرداند که ذره ای و یا لحظه ای از 

وسیله است و ما  نیتر بزرگاین همه وسائل، خدا  ما گناه و معصیت ظاهر نشود. در میان

وسیله استفاده کنیم. براساس همین انتخاب احسن  نیتر بزرگمأموریت داریم که از این 

نَه»فرماید:  است که خداوند می عون َاحس َ عوَن القَوَل فَيت بد ين يس تَمد بادَي اذل    .«0فَبرَشِّ عد

کند؛ اراده و تصمیم خود را کنار  یله استفاده میو بهترین وس نیتر بزرگاز  )ع(امام چهارم 

گذارد زیرا تصمیمِ یک بنده ناتوان است. همچنین اراده و تصمیم دیگران را کنار  می
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شود و  نیز مانند انسان ناتوان هستند. فقط متوسل به اراده خدا می ها آنگذارد، که  می

توانم، جز این که خود را در  یدانم و نم دارد: پروردگارا من از خود چیزی نمی عرضه می

اختیار تو قرار دهم. تو بهترین آفریننده و سازنده هستی، تو بهترین مدافع از شرور و 

باشی. پس با اراده حکیمانه و قاهرانه خود مرا بنده خود قرار بده و با همان اراده  آفات می

قاومت ندارم و یا حکیمانه عجب و ریا را از من دور کن که در برابر دیو عجب و ریا م

 مقاومتم بسیار ضعیف است. 

 

 یی ی به مردم و ضح آن، منّت

کند: پروردگارا خیر مردم را به دست من جاری کن و این  در جملۀ دیگر خواهش می

 خیر رسانی را با منت و اذیت زایل نگردان. 

و  یکی از عوامل بزرگ ضیاع اجر و ثواب عمل صالح شناخته شده« منت و اذیت» کلمات

ملَنِّد َو الاذي»فرماید:  در قرآن ذکر شده است که خداوند می لوا َصَدقاتدُُك ِبد « 0َل تُبطد

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؛ 

ر خدمت به خلق و یا اطاعت خدا را از خدا یا خلق خدا طلبکار باشد. به کیفیتی که اج

ای، و تا پیش از خدمت از او انتظاری نداشتی ولیکن بعد از  مثالً به انسانی خدمت کرده

یا این که ؛ و باشی دانی و در انتظار وصول طلب خود می خدمت، خود را از او طلبکار می

دانی و در انتظار وصول طلب هستی. این که  بکار میخود را از خدا در برابر اطاعت، طل

 نامند.  طلبی، منت می خدمت خود را نرخ گذاری نموده و قیمت آن را از مخدوم خود می
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باشد. اگر در برابر خدمت، خود را  عامل فساد و افساد عمل صالح می نیتر بزرگمنت، 

کنی نفعی به خدا  ل میای که خیا دانی از این جهت به اشتباه رفته طلبکار خدا می

ای با این که خدا غنی و بی نیاز  ای و خدا را محتاج به فوائد عمل خود دانسته رسانده

برد چه رسد به صنعت و خدمت انسان.  است. خدا از صنایع و خالیق خود نفعی نمی

رسد تا انسان در برابر  شود و نفعش به خدا می چه کاری است که از انسان صادر می آن

نفعت رسانی طلبکار خدا باشد؟ انسان و تمامی موجودیت او صنعت خدا است و این م

دهد تا از این خط  ها خداوند انسان را در خط اطاعت قرار می ملک مطلق او. با همه این

های دیگری که خدا برای او خلق کرده است برسد. اطاعت  به نتایج اعمال خود و نعمت

گذارد.  رساند و آن ثمرات را در اختیار ما می ر میخدا خطی است که زندگی ما را به ثم

نهایت حرکت  ی بیها نعمتاگر ما در اطاعت خدا باشیم به سوی بهشت موعود و 

کنیم. رابطه ما با خدا و دین او رابطه کار و مزد نیست که ما از اطاعت خود، نفعی به  می

به معنای رشد دادن شجره  خدا برسانیم و در برابر، مزدی طلبکار شویم، بلکه این اطاعت

مند شویم.  باشد تا درختی شویم بارور و پرثمر، و بتوانیم از وجود خود بهره وجود ما می

شود که مولویت  گردد و باعث می پس منت ما بر خدا عامل محرومیت ما از لطف خدا می

عث های خدا برسیم. در واقع با و ربوبیت خدا را رها کنیم و تنها به نعمتی از نعمت

گردد که مال و ثروت و خواسته های دیگر را بیشتر از خدا دوست داشته باشیم، که  می

 کند.  این حالت ممکن است ما را به مال و ثروت برساند ولیکن از لطف خدا محروم می

که بعد از رانده شدن و مطرود شدن  اند کردهاز اخالق ابلیس، گمراه کننده آدم، نقل 

تو را اطاعت  ها سالی گذشته من کجا رفته که ها عبادتزد عرضه داشت پروردگارا م

خواهی؟ عرض کرد عمر طوالنی تا روز  ها چه می . خداوند فرمود: در برابر عبادت0کردم

                                                           
0
این کلمات از زبان ابلیس زبان حال است. شیطان ها اگر خدمتی کنند خود را طلبکار خدا  -  

ها در دنیا، دانند. آنها در خدماتشان خلوص و اخالص ندارند. لذا خداوند با مهلت و ثروت دادن به آن می

کند و آنها از این مهلت سوء استفاده نموده بندگان خدا را گمراه  زبان انتظار و اعتراض آنها را قطع می



  

ها را گمراه کنم. خداوند فرمود: تو را تا روز قیامت مهلت دادم.  قیامت، تا بتوانم انسان

اله گرفت ولیکن از لطف خدا و محبت ابلیس در نتیجۀ عبادت، مهلت عمر چند هزار س

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 

بشر  چه روح و جان زندگی ها. آن کرده نه برای لطف خدا و همچنین خدمت به انسان

شود. تمام لذت و خوشی فرزندان از محبت  ها پیدا می است محبتی است که بین انسان

پدر و مادر است نه از آب و نان، و همچنین تمام آسایش پدر و مادر از محبت و عالقه 

جا که دو نفر  استفاده کنند. به همین کیفیت آن ها آنفرزندان است نه آب و نانی که از 

کنند، همه  برند و نشاط و آرامش پیدا می معاشرت با یکدیگر لذت می انسان در ارتباط و

ها  مولود محبت آنها به یکدیگر است. اگر لطف و محبت از میان انسان ها یخوشآن 

رسد و تمدن آنها به زندگی بیابان و جنگل. تنها  برداشته شود آسایش آنها به صفر می

هرکس به کسی یا چیزی خدمت عامل جلب محبت، احسان و خدمت به مردم است. 

کند. شما به زمین یا درختی که  کند براساس همان خدمت، محبت به آن پیدا می

کنید. درختِ باغچه خود را از بیابان و  کنید عالقه پیدا می دهید و آباد می پرورش می

و به درختِ جنگل  دیا کردهجنگل بیشتر دوست دارید زیرا به درختِ باغچه خود خدمت 

ها را  داوند برای پیدایش این محبت که اساس سعادت و آسایش بشر است انساننه. خ

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. 

ت کند و به جای این که بین دو نفر انسان در اثر خدم تنها عاملی که محبت را فاسد می

گذاری بر انسان مخدوم است. اگر به  شود، منت محبت به وجود آید عداوت پیدا می

انسانی خدمت کردی بایستی به او بفهمانی که این احسان و خدمت به منظور احترام به 

                                                                                                                                                    

کنند. گناه گمراه شدن به گردن خود گمراه شدگان است زیرا آنها که به مکتب خدا و اولیاء خدا بی  می

 به هدایت خدا مالزم ضاللت است.  شوند. بی اعتنائی اعتنا هستند قهرا بوسیله شیاطین صید می



  

     

انسانیت تو است. به دلیل این که تو را دوست دارم، نه به انتظار اجر و پاداشی که در 

نه این که این مطالب را اظهار کنی، بلکه او از ؛ و فاده کنمبرابر این خدمت از تو است

گزاری  قیافه تو و عمل تو چنین دریافت کند. انسان مخدوم اگر خادم را در خدمت

پروراند؛ تمامی هدف و همت  کارد و می خالص و بی ریا ببیند بذر محبت او را در دل می

ادم خدمت کند و در برابر احسان به دهد که بتواند به آن انسان خ خود را چنان قرار می

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 

رد بلکه آو کند و محبت به وجود نمی خدمت در دل انسان مخدوم استقرار پیدا نمی

بیند که از انسان خادم  انسان مخدوم همه وقت و همه جا خود را زیر فشار مسئولیتی می

دارد: پروردگارا به من  عرضه می )ع(دراین فراز امام چهارم ؛ لذا به او تحمیل شده است

را بر دست من جاری ساز و خاصیت این  ها آنگزاری به مردم بده و خیر  توفیق خدمت

 گذاری زایل نگردان.  نتخدمات را با م

 

  



  

 اخالن عالی و ضح آن، بخر

دارد: پروردگارا به من اخالق عالی عنایت بفرما و از فخر  در جمله آخر این فراز عرضه می

 مرا حفظ کن. 

دهد. )مَعالی اخالق( آن  فخر و مفاخرت را فاسد کنندۀ اخالق عالی قرار می )ع(امام 

دهد. قهراً انسان خادم یک  سبت به دیگران برتری میاعمال و اخالقی است که به انسان ن

کند، که در این رابطه از رسول خدا پرسیدند چه  برتری طبیعی بر انسان مخدوم پیدا می

ُمهُم»کنند؟ حضرت جواب دادند:  کسانی سیادت بر مردم پیدا می يُِّد القَوم خادد س َ
0 »

ادنِّ : »اند فرمودهر حدیث دیگر د؛ و کند سیادت پیدا می ها آنخدمت گزار به جامعه، بر 

لَيُُك  ن ندَعمد هللاد تَعايل عَلَيُُك َحوائدُج النِّاسد اد مد
یعنی آنجا که نیازمندی برای رفع نیاز به « 4

خواهد، این یک نعمتی است که به طرف شما  شود و از شما کمک می شما پناهنده می

کنی و او یک  برتری پیدا میروی آورده، که وقتی شما حاجت او را برآوری قهراً بر او 

رسند، کسی که در این  کند. دو نفر که به یکدیگر می وابستگی طبیعی به شما پیدا می

کند  میا گیرد بر طرف مقابل حق پید اش بازتر است و سبقت به سالم می رویارویی قیافه

عالی( شود، و همینطور خدمات دیگر. در این جمله، )مَ و از او برتر و باالتر شناخته می

یا این که ؛ و اسم مکان است مانند مساجد که جمع مسجد است و یا مَقاتل، جمع مَقتَل

مَعالی جمع مِعلی، بر وزن مِفتاح باشد، اسم آلت؛ یعنی آن اخالقی که ابزار برتری 

 گردد.  می

شود و  مَعالی، نامی است برای اعمال و افعالی که باعث برتری انسان نسبت به دیگران می

شود، نه از مسیر  رسانی به دیگری دایر می ایش این برتری مستقیماً از مسیر فیضپید
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داری. مثالً ثروتمند به دلیل زیادی ثروت از دیگران باالتر نیست بلکه به دلیل  فیض

کند باالتر است. همچنین عالم و  مند می را بهره ها آنخدمت به دیگران که از ثروت خود 

انش برتر و باالتر از دیگران نیست بلکه به دلیل تعلیمات و دانشمند به دلیل علم و د

رسانی  رسانی از علم و دانش خود. به همین کیفیت مالک برتر شدن از دیگران، بهره بهره

کند و  باشد که خداوند در کتاب خود اهل تقوی را تعریف و توصیف می می ها آنبه 

ا َرَزقناُُه يُنفدقون وَ »فرماید:  می مِّ مد
چه دارند به دیگران بهره  ی اهل تقوی ازآنیعن« 0

رسانند. پس قاعده کلی در پیدایش برتری، که از آن به مَعالی اخالق و یا اخالق عالی  می

صِرف داشتن و دارا بودن، انسان را  ها یبعضرسانی به دیگران است.  شود بهره تعبیر می

اند؛ که چون فالنی  ی دانستهچه دارائی مالی قداشته باشد و چه علمی، دلیل مقام و برتر

ثروتمند است و آن دیگری دانشمند و دیگری هنرمند پس برتر و باالتر است؛ یعنی برای 

شوند! بلکه دلیل برتری، فیضی است که از  گنجی که زیر خاک دفن است ارزش قائل می

 ماند. پس معالی اخالق به رسد نه فیضی که در وجود شما پنهان می شما به دیگران می

کند، به این  هائی است که یکی را بر دیگری باالتر و برتر می ها و رابطه معنای آن مکان

شود.  رسانی از یک انسان به یک انسان دیگر می دلیل که منشاء ظهور فیض و بهره

گیرد و  و دانه های قیمتی وقتی است که در اختیار انسان قرار می ها گنجبنابراین ارزش 

رسانی نباشد گنج زیر خاک خیلی کمتر  چنین بهره د. اگر یککن به انسان خدمت می

 هائی که در خدمت انسان قرار گرفته است.  ارزش دارد از خاک

باشد، که در این جا رسول  می ها آنرسانی به  با این حساب مالک برتری بر دیگران بهره

ترین به  برترین مردم نافع« 4نِّاسفَضُل النِّاسد َانَفُعهُم لدل ا»فرمایند:  می صلی اهلل علیه و الهخدا 

نَد هللاد اِ»فرماید:  باشد. دلیل بهتر، آیه شریفه است که می می ها آنحال  ن  َاکَرَمُُك عد
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باشد. با توجه به کلمۀ )کَرَم، و اَکرَم(، این  بزرگوارترین شما با تقواترین شما می« 0َاتقيُُك 

مردم است زیرا کرم در جائی مفهوم  گزار به شود که بزرگوارتر، خدمت حقیقت معلوم می

رساند و مزد و منتی بر  کند که انسان از وجود خود به دیگران بهره می و معنی پیدا می

 خدمت کرده است.  ها آنکند که به  ندارد بلکه ذوق و شوق پیدا می ها آن

مبتال به رسان گاهی  شود، انسان برتر و بهره رسانی که برتری پیدا می اما بر اثر این بهره

شود. )فخر( در این جا عبارت است از اِعالم برتری شخص برتر. یعنی شما  فخر و تکبر می

ضمن خدمت و یا بعد از خدمت اگر چنان وانمود ساختید  دیا کردهکه به کسی خدمت 

که از مخدوم خود برتر و باالتر هستید؛ به او فهماندید که من از شما باالترم که برای 

، این اعالم برتری و یا اعتقاد به این برتری فخر است، ام شدهو خدمت  شما منشاء فیض

شود. یکچنین حالتی انسان را در افکار بندگان  که از آن به فخر فروشی هم تعبیر می

گزار  گرداند. بلکه در این جا انسان خدمت دهد و برتری انسان را ضایع می خدا تنزل می

نشاء خدمت شده است زیرا اگر مخدوم نبود شما بایستی از مخدوم خود تشکر کند که م

رفت. انسان  کردید و در نتیجه مقام و مرتبه شما باالتر نمی توفیق خدمت پیدا نمی

مخدوم و یا نیازمند به خدمت شما، مانند فضا و هوائی است که مایۀ پرورش خدمت شما 

، برتری انسان را رسانی و برتری شما شده است. پس فخر فروشی در برابر خدمات و بهره

فرماید: به من اخالق عالی  می علیه الساّلماست که در این جا امام  برد. این از بین می

 مرحمت کن و از فخر فروشی بر کنارم دار. 
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ثلَها َو  نَد نَفيس مد د َواهلد َو َل تَرفَعِن ِف الناسد َدَرجًة ادَلِّ َحَططتَِن عد اللهَُم َصلِّد عيَل ُمَحم 

قََدردها. َل َُتدد  نَد نَفيس بد نًَة عد ً ِبطد ّلِّ رًا ادَلِّ َاحَدثَت يل ذد ًا ظاهد زِّ  ث يل عد

 

 راه رسیحن به مقام، و م فوظ مایحن ار عوارض آن

دارد: پروردگارا  امام علیه السالم در این قسمت از دعای خود بعد از ذکر صلوات عرضه می

که مرا پیش خودم به همان میزان در افکار مردم درجه و مقام مرا باال نبری مگر این 

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. 

تواند از  هائی است که یک بنده آگاه و بصیر می این دو جمله شریفه از عجایب خواهش

کند که درجات و مقامات او را  شته باشد. اوالً از خدا خواهش میخدای آفرینندۀ خود دا

در میان مردم باال ببرد و او را به بهتری و برتری مشهور سازد. اصل درجه و مقام، نعمتی 

ها به همان دالئلی که آب و نان و غذا و  های بزرگ خداوند متعال است. انسان از نعمت

ند، بایستی درجه و مقام و منصب هم از خدا کن مال و ثروت از خدای خود خواهش می

برتری او بر  ۀدهد وعد به بندگان خود مید هائی که خداون خواهش کنند. یکی از وعده

)دهر( خداوند به اولیاء خود مُلکِ  سورۀباشد. در  سلطنت و پادشاهی می ۀدیگران و وعد

َ »فرماید:  دهد و می کبیر وعده می ذا َرأ يَت َُث  َرأ يَت ن اگر آن جا یعنی « 0عاميً َو ُملاکً کَبرياً َواد

ی فراوان و سلطنتی بس بزرگ برای تو ها نعمتزندگی بهشتی را ببینی خواهی دید که 

فرماید: ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت و سلطنتی  در سورۀ )نساء( می؛ و آماده است
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سلطنت بر  باز در سورۀ )صاد( خداوند به دوستان خود وعده؛ و ایم عظیم بخشیده

 وعده سلطنت بر زمین و اهل زمین داده است.  ها آندهد همانطور که به  می ها آسمان

های بزرگ خداوند متعال  به طور کلی مقام و منصب و سلطنت و پادشاهی یکی از نعمت

کنیم که در زندگی دنیا  است که به انسان مؤمن و صالح وعده داده است. مشاهده می

ها دائم  ها به وجود آمده، چگونه انسان نت و خالفت چه رقابتبرای اشغال کرسی سلط

و  ها جنگچه  ها رقابتکنند و در این  برای رسیدن به مقام و ریاست با یکدیگر رقابت می

کوشد خود را بر انسانی دیگر مسلط کند  قتل و کشتارها به وجود آمده است، هر یک می

. این رقابت برای رسیدن به ریاست بر ها را زیر سیطره و قدرت خود بکشاند و انسان

ها در ذات و خلقت خود  اساس خلقت و فطرت انسان به وجود آمده است. انسان

اند بر  را طوری خلق فرموده که مایل ها آنجویی دارند و خداوند  جوئی و سلطنت برتری

ماسوای خود حاکمیت پیدا کنند و فرمانروای مطلق باشند. انسان در فطرت خود 

پذیر باشد و یک مقامی برتر و باالتر بر او  جو بوده و هرگز حاضر نیست که ذلت عزت

ها حاضر نشده اند در  ای است که اکثریت انسان جوئی به پایه حکومت کند. این عزت

اطاعت خالق و آفریننده خود باشند و خدا را به ربوبیت بپذیرند. خداوند از سِرّ خلقت 

خواهد او را به مقام خالفت خود  اده است که میانسان در کتاب خود چنین خبر د

پس الزم است انسان را طوری آفریده  0برساند و انسان را در زمین، جانشین خود گرداند

جو باشد. بنابراین  طلب و ریاست باشد و یا بیآفریند که در خلقت و فطرت خود عزت

ه طوری که انسان جوئی و کسب جاه و مقام، عملی براساس خلقت و فطرت است ب برتری

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. 

های  ها وعده مقام و ریاست داده و زمینه براساس همین خلقت خداوند متعال به انسان
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جوئی را در زندگی او فراهم نموده است؛ در کتاب خود و  و ریاستخواهی  پرورش عزت

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 

د من پس از آن که آدم را آفریدم و فرمای گوید می که از خلقت آدم در بهشت سخن می

او را در یک زندگی بهشتی قرار دادم به تمامی فرشتگان دستور دادم که آدم را سجده 

؛ سرپیچی کردند ها آنکنند؛ به جن و شیاطین هم دستور دادم که آدم را سجده کنند و 

و ابلیس  دهد که خواهد توانست بر تمامی فرشتگان و جن در آینده به انسان وعده میو 

مسلط شود. در داستان سلطنت و حشمت سلیمان بن داود آمده  ها آنحکومت کند و بر 

نِّ »است که:  را مسخر سلیمان  ها سیابلما طایفه جن و شیاطین و « 0َو ََس رَن هَلُ اجلد

گردانیدیم. تمامی دیوان و جنیان در اطاعت او قرار گرفتند و هرکس از اطاعت او 

نَي ِف اََلصفاد»شد:  بند و زندان کشیده میکرد به  سرپیچی می  « َو أ َخريَن ُمقَرِّ

ی بزرگ خداوند متعال است. مقام و منصب به ها نعمتبنابراین مقام و منصب یکی از 

معنای این است که همه کس و همه چیز فرمانبر انسان باشد و حکم او بر همه کس و 

ن مقامی، که همه کس و همه چنی همه چیز ساری و جاری گردد. بدیهی است که یک

چه بخواهی برای تو فراهم کنند و  گزار شما و در استخدام شما باشد، آن چیز خدمت

ی ها نعمتچه بطلبی و تقاضا کنی برای تو آماده نمایند نعمت بزرگی است که تمامی  آن

های بزرگ این است  شود؛ و به عکس، یکی از مصیبت دیگر در شعاع آن نصیب انسان می

انسان محکوم به حکم انسان دیگر و یا فرمانبر فرمانروائی نظیر و نمونۀ خود باشد. که 

 کنند و به فرماندهی و فرمانروائی گرایش دارند.  ها از فرمانبری فرار می تمامی انسان

پس مطالبۀ ریاست و برتری، گناه نیست بلکه یک مطالبۀ مشروع است و یک حرکت بر 

 جا و مناسب از خداوند متعال.  ی بهاساس خلقت و فطرت و تقاضائ

                                                           
0
 آیاتی 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

جوئی  خواهی و ریاست های خود هرگز مزاحم ریاست دین اسالم در تعلیمات و پرورش

کند که خود را هر چه بهتر و زودتر  انسان نیست بلکه همه جا او را تشویق و ترغیب می

خود را در اوج عزت قرار داده و از حضیض ذلت برهاند؛ ای برساند؛  به مقام و مرتبه

ها و  فرمانده و فرمانروا باشد نه فرمانبر و مطیع. به همین مناسبت این همه راهنمائی

ها بتواند به  تعلیمات برای انسان به وجود آورده تا او از مسیر همین تعلیمات و راهنمائی

نصب برسد و از این نعمت بزرگ خدا یکی از نیازهای مهم وجودی خود یعنی مقام و م

 یعنی سلطنت و پادشاهی و فرمانروائی استفاده کند. 

چه لذتبخش  اسالم انسان را از نظر خلقت و فطرت در وضعی قرار داده که بایستی از آن

چه مضر است حاکمیت پیدا کند؛ حاکمیت بر عواملی که  است استفاده کند و بر آن

چه نافع به  باشند و تسلط بر آن با او در تضاد و تناقض میضدّحیات و زندگی او بوده و 

باشد و با خلقت و فطرت او مسالمت و مالیمت دارد. اسالم پیدایش مقام و  حال او می

رسانی مشروع  دهی و فیض منصب و رسیدن به سلطنت و پادشاهی را از مسیر فیض

بخش به ماسوای خود  رسانی و خدمات حیات دانسته و سرمایه منصب و سلطنت را فیض

کند. پس  داند. از این جهت ابتدا این انسان فقیر را به منابع فیض و قدرت مربوط می می

از آن که او را به منابع فیض و قدرت، مربوط ساخت و به علم و حکمتِ عالی و متعالی 

ت دهد و او را به این کیفی رسانی به ماسوای خود را به انسان می مجهز نمود، اجازه فیض

دهد. با این حساب  مبداء رحمت و مرجع تمامی حاجتمندان و نیازمندان قرار می

رسانی به نیازمندان دایر شده  گوییم مقام و منصب در اسالم از طریق خدمت و فیض می

 است. 

ها دستور خدمات اجتماعی و انفاق  این همه خداوند در کتاب آسمانی خود به انسان

گانه خود مثل بینائی و شنوائی،  مأموریت دارد از حواس پنجدهد به کیفیتی که انسان  می



  

     

و از علم و دانش خود و نیت و اراده و عواطف و محبت خود، به دیگران بهره برساند و به 

که درباره مردم نیت خیر داشته باشد؛ همه  اند کردهخدمت کند؛ انسان را تشویق  ها آن

ه دیگران برساند و بندگان خدا را بپروراند. ای ب وقت و همه جا به فکر این باشد که بهره

ها، فداکاری برای  و نذر و نذورات و باالتر از این یّتِ انفاق، به عناوین خمس و زکوةاین کل

ها جلوه کرده است که اگر انسان ثروت دارد از ثروت خود به  بقاء و موجودیت انسان

ر نزد قدرتمندان محبوبیت دارد ای برساند و همچنین اگر قدرت دارد و یا د دیگران بهره

تواند از این قدرت و محبوبیت به دیگران بهره ای برساند. تمامی این دستورات در  می

خدمت به مردم و بهره رسانی برای جلب محبت، و جلب محبت برای رسیدن به مقام و 

خواهش در این فراز از مکارم االخالق، از خدا  علیه الساّلمباشد. امام چهارم  ریاست می

؛ و کند که محبوبیت او را در میان مردم زیاد گرداند، درجه و مقام او را باال ببرد می

دنباله خواهش  دانیم که این محبوبیت اساس منصب و ریاست است. از این جهت به می

کند که مقام و  منصب، آفت درجه و مقام را یادآوری نموده و از خدای خود تقاضا می

گوید: پروردگارا به هر میزان که مقام و مرتبه  آفت محفوظ دارد. میمنصبِ او را از این 

بری مرا پیش خودم فرود آور تا به هر میزانی که مردم مرتبه مرا  مرا میان مردم باال می

کنم  بینند، من خودم را نازل ببینم، و به هر میزان که پیش مردم عزت پیدا می باال می

 پیش خود ذلت پیدا کنم. 

هائی که  در ارتباط با جمله اول، برای این است که مقام و مرتبۀ خود را از آفت این جمله

و  جوئی رتریبغیر از  ،برتر بودنممکن است آن را نابود کند محفوظ بدارد زیرا 

باشد و همینطور عزیر بودن، غیر از تظاهر به عزت و منصب است.  خواهی می برتری

باشد و در واقع، این صفت  و ریاست واقعی میبرتری جوئی و تظاهر به عزت، آفت عزت 

رفته شده، از باب تفاعل استعمال شده است ع( گضِه )وُضدّ تواضع است. تواضع که از کلم

به معنای این است که با هر کس روبرو شدی خود را در وضع و موقعیت او قرار دهی و 

اس نشود. فقیر، چنان چنان با او برخورد نمائی که بین تو و او یک برتری و بهتری احس



  

احساس کند که با فقیری همنشین شده و غنی، چنان فکر کند که با ثروتمندی مانند 

النّاس چنان وضعی پیدا کنی که مانند  خود روبرو شده است. در برخورد با جاهل و عوام

رخ او نکشی تا او تو را از خودش باالتر ببیند و  او جاهل و عوام هستی؛ دانش خود را به

فروشی، در واقع از نوع  جوئی و عزت ر برابر این باالتری، سرکوب گردد. چون این برترید

دیگران شناخته شده، باری سنگین به دوش دیگران است و  تحمیل عزت و ریاست به

خواهد  می علیه السّالمآید. امام چهارم  آفت عزت و ریاست طبیعی و حقیقی به حساب می

د که عزیر باشد و در خود احساس عزت نکند؛ و همچنین در ارتباط با مردم چنان باش

ها باشد ولیکن  ترینِ تمامی انسان باالتر باشد و از احساس این باالتری بر کنار ماند؛ عالم

همین کیفیت،  به؛ و تر، تحمیل بر جاهل گردد عنوان یک عالم تر نداند که به خود را عالم

ات محفوظ مانده بلکه در فکر و عقیده کند که از یک چنین احساس از خدا تقاضا می

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. 

ود که انسان ش این احساس تواضع و ادراک موجودیت واقعی خود در برابر خدا، باعث می

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 

رود. یا اگر خود را عالم و دانشمند  گردد و به دنبال مال و ثروت بیشتر نمی متوقف می

چنین اعتقادات،  رود. یک ین عقیده خود را متوقف، و به دنبال دانش بیشتر نمیبداند با ا

یعنی احساس غنای وجودی از علم و قدرت در واقع سد راه تکامل است و مانند سلسله 

دارد. حقیقت این  گیرد و او را از رفتن باز می جبال مرتفعی است که جلوی مسافر را می

ها مانند مسافر به  مامی حاالت و ادراکات و موجودیتاست که انسان در همه جا و در ت

هائی را که در خود اندوخته و ذخیره کرده  نهایت است؛ یعنی دانشجو دانش سوی بی

همچنین ثروتمند و قدرتمند به هر ؛ و دهد نهایت قرار می است، در قیاس به دانش بی

ر مقایسه با ثروت و مقامی از ثروت و قدرت که رسیده است آن ثروت و قدرتِ موجود د



  

     

نهایت است. پس انسان همه جا و همه وقت به سوی  قدرت نامتناهی، صفر در برابر بی

چنین انسانی به هر جا و هر مقامی برسد باز هم در  باشد و یک نهایت در حرکت می بی

رقمِ عزت و قدرت  نیتر بزرگنهایت، صفر است. بنابراین اعتقاد به این که من به  برابر بی

و اعتقاد به غنای وجودی از عزت و قدرت، یک اعتقاد خالف حقیقت و واقعیت  ام دهیرس

کند و این توقف و رکود منشاء فساد و تباهی  است؛ انسان را در خط حرکت متوقف می

وحشت دارد که خود را چنان از علم و مقام بی  )ع(م گردد. از این رو امام چهار انسان می

گوید پروردگارا مرا  نهایت باز ماند. می و از حرکت به سوی بی نیاز ببیند که متوقف گردد

چنین احساس و ادراکی که خود را عزیز و غنی بدانم حفظ کن. در خود بینی  از یک

چنان باشم که همه وقت و همه جا خود را صفر مطلق بدانم چنان که از ابتدای خلقت 

 . ام بودهصفر 

کند. در جمله اول عرضه  ری را تأئید و تأکید میاین دو جمله در فراز سوم، هرکدام دیگ

دارد: پروردگارا اگر با لطف و کرم خود مرا برای مردم منشاء خیر و برکت قرار دادی و  می

درجۀ مرا باال بردی به همان میزان مرا پیش خودم تنزل بده و پائین بیاور تا مبادا با 

دارد: هر وقت  در جمله دوم عرضه می؛ و غرور و تکبر، مقام و درجه خود را ضایع گردانم

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.

 

  



  

 

ُل بدهد َو َطريقَـهد َحـٍق َل اَ  ُدًي صالدٍح َل َاستَبدد د َو َمتِّعِن ّبد ٍد َو أ لد ُمَحم  للِّهَُم َصلد عيَل ُمَحم 

َازيُغ َعَنا َو نيِّهد ُرشٍد َل َاُشكذ فهيا َو ََعِّدرِن ما َكَن َُعري بدذَّلً ِف طاَعتدَك فَاذا َكَن َُعري 

لَيَك قَ  يطاند فََاقبدضِن اد . َاللِّهُـَم َمرتَعًا لدلش ِّ َ َعَضُبَك عيَلِّ َق َمقُتَك اديلِّ َاو يَس تَحُكد بَل َان يَس بد

ـنََتا َو َل ُا روَمـًه ِف   ـا ادَلِّ َحس  ـِن ادَل َاصـلَحََتا َو َل عائدَبـًه ُاَؤنَـُب ّبد َلتََدع َخصََلً تُعـاُب مد

 َنقَصًه ادَل َامتَمََتا.

 

 در علم و عمل راه رسیحن به هحایت کامل

دارد: پروردگهارا مهرا از دیهن و ههدایت      ارم، بعهد از ذکهر صهلوات عرضهه مهی     در فراز چه

ترین خطِ هدایت باشد و آن را به چیزی بهدل   مند کن که آخرین و کامل ای بهره شایسته

نکنم. در راه حقی قرار گیرم که از آن منحرف نشوم و از یهک نیهت و یقهین عاقالنهه ای     

پیدا نکنم. چنان عمری و روزگاری بهه مهن    بهره مند شوم که هرگز شک و شبهه در آن

مرحمت کن که تمام عمر من در خط هدایت تو صرف گردد و اگر در وضعی قرار گرفتم 

 هها  آنکه ممکن است عمر من چراگاهی برای شیطان و شیاطین گهردد و اسهباب بهازی    

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.

متعهال درخواسهت    ی خود از ابتدا تا انتها دو چیز از خداونهد ها خواهشدر این قسمت از 

کند. اوّل، آشنائی و یقین کامل به خطی و راهی که دارد؛ صد در صد حقانیهت آن را   می



  

     

ببیند و بداند و از شک شبهه بر کنار باشد. دوّم این که در آن خط روشن و راه راست به 

 ۀسوی مقاصد عالیه درحرکت باشد و چنان زندگی کند که مطلوب خهدا باشهد. مجموعه   

شود. علهم و عمهل در    ضرت در این فراز در علم و عملِ صالح متمرکز میی حها خواهش

توانهد بهه    واقع برای ترقی و تکامل، مانند دو بال برای مرغ است که با داشتن دو بال مهی 

سوی فضا پرواز کند و اگر یک بال بیشتر نداشته باشد و یا اصالً بال و پری نداشته باشهد  

علم و عمل مسئله ای اسهت کهه همنهام و همگهام در      گردد. پرواز او مشکل و ممتنع می

ها ابتدا به علم و دانش تشویق شده و به دنباله علم و  مکتب خدا مطرح شده است. انسان

. در واقهع علهم نقهش راهیهابی و     انهد  آوردهدانش، عمل به آن علم و دانشی که به دسهت  

هر را. مسهافری کهه   نقش حرکهت در راه بهه سهوی آن شه    ل کند و عم بینی را ایفا می راه

سهوی آن شههر را بدانهد و     خواسته باشد به شهری برود، در اولین مرتبه، بایسهتی راه بهه  

بیند راه به سوی مقصد است و بهه   ببیند و اطمینان کامل به دست آورد که راهی که می

راهیابی، بایستی حرکت کند تا به مقصد برسد. علم و دانش راه به سوی مقصهد را   ۀدنبال

کند. اگر کسی به علم  دهد و عمل به آن علوم، حرکت به سوی مقصد را ایفا می مینشان 

ماند که وسط راه نشسته و متوقف شهده اسهت و اگهر     خود عمل نکند مانند مسافری می

مانهد کهه از راه منحهرف شهده و بهه       برخالف اقتضای علم عمل کند مانند مسهافری مهی  

 راهه افتاده است.  بی

در تعریف علم و عمل روایات بسیاری وارد شهده و پهیش از روایهات،     در احادیث و اخبار

 ۀکند. آیه ای که پیهدایش علهم را نتیجه    ها را به علم و عمل تشویق می آیات قرآن انسان

يَن جاَهدُوا »فرماید:  باشد که خداوند می عنکبوت می سورۀمشهور  آیۀداند،  عمل می َو اذل 

ُبلَنا َو  ُم س ُ نيفينا لَََنديَن  یعنی هر کس در راه ما و به سهوی مها در   «. 0ادن  هللَا لََمَع املُحس د

های خیر و برکهت و   حرکت باشد و جهاد کند ما نیز در اثر این تالش و جهاد او را به راه
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کنیم. خدا همه جا با نیکوکاران است. روایت هم در تفسهیر همهین    سعادت راهنمائی می

ن ََعدَل بدام»فرماید:  آیه می َ َاعطاُه هللا عدََّل ما لَم يَعـَّلَ مد یعنی کسی که به معلومهات  «. 0 عََّلد

رساند. این آیه  اولیۀ خود عمل کند دنبالۀ این عمل، خداوند او را به علوم تازه و جدید می

و روایت که هردو مبیّن یکدیگر هستند علم و عمل را مالزم یکدیگر دانسته و هرکدام را 

تفسیر همین جمالت و آیه و حدیث دو بحث علمی و اساسهی   داند. در دیگری می ۀنتیج

 گردد.  آن، حقیقتِ علم و عمل روشن می ۀآید که شاید دنبال به وجود می

بر یکدیگر مقدم هستند؟ آیها   )علم و عمل( بحث اوّل دربارۀ این که، کدام یک از این دو

عمهل   ۀل صالح و بهه دنباله  آن عمل به علم و یا اوّل عم ۀشود و به دنبال اوّل علم پیدا می

قرآن پیدایش علهم   آیۀگردد؟ اگر درست در آیه و روایت دقت کنیم،  صالح علم ظاهر می

فرماید: کسهی   دارد زیرا می داند و عمل را بر علم مقدم می عمل و فرع بر آن می ۀرا نتیج

ت و شود. هدایت به معنهای علهم اسه    های ما هدایت می کند به راه که در راه ما جهاد می

امّها  ؛ و دانهد  عمهل مهی   ۀشریفه پیدایش علم را نتیجه  آیۀجهاد به معنای عمل. پس این 

َ »فرماید:  کند و می حدیث، عمل را به دنبال علم ذکر می ...، کسی کهه بهر   َمن ََعدَل بدام عَـَّلد

آن ذکهر   ۀدنباله  داند علم است که عمل به چه می ، پس آن«کند... داند عمل می چه می آن

 شده است. 

حقیقت این است که عمل بدون علم، شاید محال و یا الاقل بی فایده باشد زیرا چنانکهه  

باشد و عمل به معنهای حرکهت در آن راه.    بینی می گفته شد علم به معنای راهیابی و راه

حرکت، راهیابی و راه شناسی واجب است. یک چنان وجوبی که اگر راه را  ۀقهراً در مقدم

توانیم حرکت کنیم و حرکت اگر ههم واقهع شهود منشهاء ضهاللت و       نیابیم و نبینیم نمی
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داند که  شریفه هم در نهاد خود تقدمِ علم را بر عمل الزم می آیۀباشد. شاید  گمراهی می

علهم اسهت؛ یعنهی     ۀفرماید: کسی که در راه ما جهاد کند...، جهاد در راه خهدا نتیجه   می

د را درک کند، ببیند و بداند که در شخص مجاهد اوّل بایستی میدان جهاد و کوشش خو

شریفه مقید شده به ایهن کهه در راه    آیۀکند. جهاد در این  کجا و در چه راهی جهاد می

کند که  خدا باشد و کشف این قید به معنای علم است. یعنی خداوند بر مجاهد واجب می

آن جههاد کنهد.    ۀاوّل میدان جهاد را پیدا کند، که آن جهاد در راه خدا باشد و بهه دنباله  

کند که همه جا علم مقدم بر عمل  پس هم آیه و هم حدیث و هم دالئل عقلی ایجاب می

توانیم  توانم. می باشد؛ اوّل بدانم بعد بتوانم، تا ندانم نمی باشد و علم منشاء حیات عمل می

ئی بگوئیم که هر توانائی، دانا است زیرا به دلیل این که دانسته است توانسته اسهت. دانها  

باشد. گرچه در ابتدای امر، تقدم علم بر عمل یک ضهرورت اسهت ولهیکن     رمز توانائی می

شهوند کهه از    پس از حرکت کردن به سوی تکامل، علم و عمل آنچنان مالزم یکدیگر می

شود. درست مانند حرکهت در راه؛ دیهد    هر علمی، عملی و از هر عملی، علمی حاصل می

؛ در ابتدای حرکهت شهاید یکهی دو کیلهومتر از راه را     باشد شما به میزان حرکت شما می

بینید؛ دیدن بقیه راه و در انتها، دیدن مقصد توقف بر حرکهت دارد. ههر چهه     بیشتر نمی

بینی و اگر متوقف شوی بینائی  بینی و هرچه کمتر بروی کمتر می بیشتر بروی بیشتر می

تهوانیم   ر ببینی. بنهابراین مهی  شود زیرا جلوتر نرفته ای که بهتر و بیشت تو هم متوقف می

یکدیگر و مالزم یکدیگرنهد. از ههر عملهی، علمهی و از ههر       ۀبگوئیم که علم و عمل نتیج

 دهند.  شود و هر دو با هم انسان را تکامل می علمی، عملی پیدا می

خورد، بعد از مسئله تقدم  به چشم می علیه السالملطیفی که در این فراز از بیانات امام  ۀنکت

 ۀگردد و به دنباله  بر عمل، آگاهی به صحت علم و دانشی است که راهنمای عمل می علم

لطیف الزم است بهدانیم کهه علهم بهر      ۀاین نکت ۀگیرد. در مقدم آن، عمل صالح انجام می

کنند که حرکت خهود را در مسهیر دانهش     ها اجبار پیدا می انسان حاکمیت دارد و انسان

حجیّهت علهم، ذاتهی علهم     »گوینهد:   حاکمیت علم میخود تنظیم کنند. حکما در تعریف 



  

حاکمیهت علهم آزاد    ۀتواند خود را از دایر یعنی علم بر عالِم حاکم است و عالم نمی «است

 نماید. 

کننهد و ایهن اکثریهت در خهالف جههت       ها معصیت خدا مهی  دلیل این که اکثریت انسان

تهدا آدم ابوالبشهر را   هدایت خدا فعالیت دارند، همهین حاکمیهت علهم اسهت. خداونهد اب     

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   

بودند که با تو حسهودی کردنهد.    ها فرشتهرا از این درخت نهی نفرموده، بلکه که خدا تو 

ایهن تبلیهغ و تعلهیم     ۀشود. دنبال این درخت بچینی سند ابدیت تو امضاء می ۀاگر از میو

کنم. آدم از این تبلیغ و وسوسه علهم   قسم خورد که من تو را دوست دارم و نصیحت می

بینیم علم بر آدم حاکمیت پیدا  از آن شجره است. می پیدا کرد که سعادت او در استفاده

تواننهد   کرد و از اطاعت خدا منصرف و منحرف شد. این مسئله را پدران و مادران هم می

داننهد   در کودکان خود آزمایش کنند. پدر و مادر سعادت بچهه را در درس و دانهش مهی   

بینهیم   د. در این جا مهی ولیکن کودک سعادت خود را در بازی یا کارهای مطابقِ فکر خو

شهوند بها کهودک     که علم بر کودک حاکمیت دارد، نه پدر و مادر. پدر و مادر مجبور مهی 

خود هماهنگی کنند و همین قاعده بین انسهان و خهدا کلیّهت دارد. خهدا و اولیهاء خهدا       

و انسان هم در اطراف زنهدگی معلومهاتی پیهدا کهرده اسهت.       اند دادهدستوراتی به انسان 

را بهه انحهراف    هها  آنحاکمیهت دارد و   هها  آنها بهر   کنیم که معلومات انسان می مشاهده

ها مولود علمِ خالف حقیقت است نه جهل مطلق. جههل مطلهق    کشاند؛ انحراف انسان می

هها   سازد ولیکن انسهان  دهد و او را متوقف می انسان را در وضع جمادات و نباتات قرار می

، انهد  دانسهته ر اعمال و حرکاتی است کهه فهمیهده و   د ها آنفهمند که سعادت  چنین می

کشاند و انسان  هرچند خالف حکم خدا باشد. علم خالف حقیقت انسان را به گمراهی می

گهردد و شهاید در    پس از این که به اشتباه خود واقف شد دو مرتبه به خط دیگری برمی



  

     

، حرکت خود را درخهط  شود تا عاقبتۀ طول زندگی هزاران مرتبه با اشتباه خود روبرو می

هشهدار   علیهه السهالم  اطاعتِ خدا تنظیم کند. بر اساس همین حاکمیت علهم، امهام چههارم    

کند که در ابتدای حرکت، یک چنان معلوماتی پیدا کنهد کهه    دهد و از خدا تقاضا می می

دارد: پروردگارا چنان هدایتی عنایهت کهن    خالف واقع و خالف حقیقت نباشد. عرضه می

 ا ضاللت نباشد. که توأم ب

ها الزم است خود را در افکار و معلوماتی کهه در سهر    این مسئله یک واقعیت است. انسان

مطهابق واقهع و    انهد  دانستهچه را  متهم کنند؛ صد در صدِ آن اند آوردهدارند و یا به دست 

حقیقت ندانند و بایستی معلومات خود را با مقیاسات مخصهوصِ علهم شناسهی آزمهایش     

س از آن که صد در صد به صحت علم و یقین خود آگاهی پیدا کردنهد، بهه علهم    کنند. پ

کنهد. آگهاهی بهه     را راهنمائی می ها آنخود عمل کنند و به راهی بروند که علم و دانش، 

صحت علم و دانش در این جا درست مانند آگاهی و آشنائی به صحت و استقامت، راهی 

ر پیش از هرچیز بایستی یقین کند کهه ایهن   کنند. مساف است که درمسافرت انتخاب می

راه به مقصد ارتباط و اتصال دارد و حتماً در انتهای این راه، شهر مقصد خواهد بود؛ و نیز 

تهر و   تا آنجا که ممکن است به استقامت راه یقهین پیهدا کنهد، زیهرا هرچهه راه مسهتقیم      

هرچه کج و معوج و پر پیچ رساند و  تر او را به مقصد می تر باشد زودتر و کم زحمت راست

رساند. راهِ تکامل همین طور است  تر، رنج او را زیادتر کرده، دیرتر او را به مقصد می و خم

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. 

میزان در شناسائیِ راه سلوک و ارتباط آن با مقصهد، همهین راه اولیهاء     این جا مقیاس و

باشد. این همه دسهتورات اکیهد در ایهن کهه در اطاعهت       ی برجسته او میها حجتخدا و 

ایهن   همهۀ احتهرام بگذاریهد،    ها آندستور بگیرید و به راهنمائی  ها آنپیغمبران باشید، از 

انسان به صحت علم خود و عمل به آن یقین پیدا برای این است که  ها موعظهو  ها هیتوص

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 

 گوید:  خوب آن شاعر می

 هر چند سکندر جهانی         بی پیر مرو تو در ظالمات           

آب  ۀکند که هر دو بهه سهوی چشهم    خضر و ذوالقرنین را مطرح می ۀدر شعر خود افسان

حیات در ظلماتِ مطلق حرکت کردند. خضر از روحانیت و ایمهان خهود اسهتفاده کهرد و     

آب حیات را پیدا کرد، از آن آشامید و  ۀذوالقرنین از قدرت و دانش خود؛ خضر آن چشم

به هالکت رسید. هر انسهانی در   ها یکیتارابدی به دست آورد ولیکن ذوالقرنین در  حیات

آب حیات، اگر از قدرت خود استفاده کند، به جای ذوالقرنین است و  ۀارتباط با آن چشم

در این  )ع(امام چهارم ؛ لذا اگر از علم و ایمان خود استفاده کند، بجای خضر پیغمبر است

کند که در اولین قدم، علم و یقهین خهود و نیهت     نسان را متوجه میفراز از دعای خود، ا

 خود را با موازین الهی بسنجد و به صحت آن یقین کند.

 

 بریامۀ ت املی ایسان

دارد: پروردگارا هرآنگاه که عیبی در مهن دیهدی و    در قسمتی دیگر از این فراز عرضه می

د مگذار؛ آن را اصالح کن و اگر نقصی در فکر و عمل من مشاهده نمودی مرا به حال خو

نقصی در فکر و عمل من هست که بر اساس آن در آیندۀ زمان محکومیت یا محرومیهت  

کنم، آن صفتِ بد مرا نیکو گردان و اگر صفت نیک و فضهیلتی در مهن مشهاهده     پیدا می

کهنم   باشد، از تو خواهش مهی  کنی که گر چه فضیلت و کرامت است ولیکن ناقص می می

 را تکمیل نمایی. که آن 

کند. اسالم یک خهط   تکاملی اسالم را مطرح می ۀامام چهارم در این جمالت همان برنام

نمایهد. ههر    نهایت ترسیم می آغاز تا بی ۀتکاملی است که حرکات تکاملی انسان را از نقط



  

     

صفتی از صفات نیکِ انسان ممکن است در جهت افراط و یا تفریط قرار گیرد که این هر 

توانیم بگوئیم که هر صهفتی از صهفات    گردد. می نقصان آن صفت نیک می آیۀت مدو جه

شود و کمال آن توقف دارد بر این که از مرز این نقائص  نیک انسان، با سه نقص روبرو می

به سوی کمال بگذرد. ممکن است در این جا صفت احسان و یا صفت شجاعت و تقهوا را  

جهات نقص و کمال آن را بررسی نمائیم. مثالً تقهوا   مقیاس قرار دهیم و به عنوان نمونه،

خهود   گویند که انسان در اقدامات بدون اجازه و تنظیم از طرف موال، بهه  آن حالتی را می

فرمان ایست بدهد و حرکت بدون اجازه را ممنوع کند. جهان آفرینش مانند یک مؤسسه 

به انسهانی کهه از در ورودی   بسیار منظّم و مرتّبی است که همین نظام و ترتیبِ عجیب، 

وارد کهه داخهل یهک     دههد. یهک تهازه    شود فرمان ایست و توقف می وارد این مؤسسه می

گردد که  شود، دچار حیرت می منظم با تشکیالت و تأسیسات وسیع و عجیب می ۀمؤسس

کجا برود و چه کاری انجام دهد. بهترین عملی که موجبات امنیت و حفاظت تازه وارد را 

کند همین است که خود را متوقف نموده و حرکات خود را ضمن کسب اجازه  یتأمین م

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      

حجمهی از ظهروف آن ههزاران     نیتهر  کوچهک آنچنان لطیف و عظیم است که در داخهل  

 نیتر کوچکدستگاه عظیم و پیچیده براساس قواعدِ غیر قابل درک، نهفته شده است که 

وارد بهه ایهن دسهتگاه عظهیم و      شود. این تازه حرکتی با هزاران اشتباه و سقوط روبرو می

د تواند درک کن رسد نمی پیچیده، انسان است که در ابتدای ورود آنجا که به حد بلوغ می

چنین نظام عجیب و عظیم هماهنگ کند. قهراً بهتهرین   که چگونه حرکات خود را با یک

راه برای او این است که به خود فرمان ایست بدهد و حرکات خهود را در شهعاع ههدایت    

نامند؛ و ایهن فرمهان در    مدیر و مسئول مؤسسه آغاز کند. این فرمان ایست را )تقوی( می

کند، بهتهرین رمهز پیهروزی و سهعادت را بهه دسهت او        می عین حال که انسان را متوقف

دهد زیرا با همین توقف و فرمان ایست، خود را به صاحب مؤسسه، شخصی مهنظم و   می



  

گردد که نزد صاحب آن مؤسسه محبوبیهت پیهدا    کند. ادب او باعث می مؤدب معرفی می

ها را بهه تقهوی    کند که همان محبوبیت رمز موفقیت است. خداوند متعال همه جا انسان

شود گفت که تقوا پیش از اقدام به هر نهوع عبهادت و حرکتهی بهر      کند و می سفارش می

شود و در حرکات دینی و تکاملی اصالت دارد. ههرکس پهیش از تقهوا و     انسان واجب می

پیش از کسب اجازه، حرکات دینی خود را آغاز کند گرچه آن حرکات از نوع عبادت و یا 

باشد باز هم محکوم است. زیرا در انجام این اعمهال نیهک بهه کسهی      اعمال و افعال نیک

شهود و کارههای نیکهی ماننهد      شما وارد خانه و زندگی شهما مهی   ۀماند که بدون اجاز می

کنهد. گرچهه او کارههای     جاروب زدن خانه و یا تعمیرات و نقاشی منزل شما را شروع می

بی راهه وارد شهده و ماننهد صهاحب    نیکی انجام داده است ولیکن چون بدون اجازه و از 

 خانه کار کرده است محکوم است. 

ما همین صفت تقوا را که بهترین صفت از صفات مومنین بوده و نقش کلیهدی در تمهام   

توانیم با سه عامل نقص و عیب مشاهده کنهیم و بهدانیم    حرکات دینی و تکاملی دارد می

ه عیب بگذرد. اوّل، جههت تفهریط و یها    که کمالِ آن، توقف بر این دارد که از مرز این س

تقصیر در ورود به دانشگاه )که ما آفرینش را ماننهد یهک دانشهگاه بهرای تکمیهل انسهان       

 شناسیم(.  می

تقصیر و تفریط در تقوا این است که انسان از ورود به مکتب خودداری کند و خهود را بها   

ید. بهدیهی اسهت کهه ایهن     حرکات ناروا و ناهنجاری در بیرون از این مؤسسه مشغول نما

 دهد. جهت، ضدّ تکامل بوده انسان را در محکومیت و محرومیت قرار می

روی و حرکهات خهارج از حسهاب و هندسهه، هرچنهد       دوم، جهت افراط به معنای زیهاده 

نیک از نوع احسان و عبادت باشد؛ که انسان بعد از ورود به دانشگاه، خهودرأی و  ت حرکا

و  هها  کتهاب شهوا کارههای نیکهی از نهوع خوانهدن و ورق زدن      خودمختار بدون رهبر و پی

کارهای دیگر را شروع کند که این افراط کاران در تقوا عُبّاد و زهّادی هستند که به رأی 



  

     

، ماننهد  انهد  کهرده و فکر خود بدون رهبر و استاد حرکات دینی و تکاملی خهود را شهروع   

و ریاضاتِ  ها عبادتتمام عمر خود را به  هائی که الدنیا و انسان و راهبه های تارک ها راهب

بپرسی چه کسی برای شما یک چنین برنامه های عبادت  ها آنگذرانند. اگر از  روحی می

 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 

یدن به یک مقام و منصبِ کوچک و جزئیِ علمهی و ایمهانی متوقهف    ولیکن به محض رس

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  

گیرنهد   ی و در مکتهب انبیهاء قهرار مهی    ها که در خط تکامل دین عالیه برسد. بعضی انسان

کنند و به مقام کوچکی از مقامات روحهی و   مختصری خود را به عبادت و تقوا مجهّز می

دانند، متوقف  ترین آن می رسند که همان مقام کوچک را بهترین مقام و کامل ایمانی می

 آیهۀ ت ممانند. پیهدایش صهفت تقهوا در ایهن سهه جهه       شوند و از مقاصد عالیه باز می می

گردد. انسان سالک الی اهلل بایستی تقوا و حرکات دینی خهود   محرومیت و محکومیت می

 این سه جهت بگذراند و جهت چهارم را در نظر بگیرد.  ۀرا از دایر

جهت چهارم به این کیفیت است که وارد نظام طبیعت بشود، از تنبلی و کسالت بپرهیزد 

کننهد خهود را در    ن تعبیر به بلوغ دینی و عقلی میو بعد از ورود به نظام طبیعت که از آ

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   

 کمال خود را بگیرد. ۀیعنی خداوند متعال دانشنام

کند که نظهام حرکهات تکهاملی     مالت امام چهارم از خداوند متعال خواهش میدر این ج

نقهص محفهوظ    ۀخود را خود بدست گیرد تا در این حرکات از آن جههاتِ سهه گانه    ۀبند

دارد: پروردگارا، خصائل و فضهائل مهن    مانده و در آخرین حدّ تکامل قرار گیرد. عرضه می



  

ه باشد و اگر دارد، تو آن را اصهالح کنهی؛ و   بایستی چنان باشد که هیچگونه عیبی نداشت

ترین علماء مورد ایهراد و   صفات من بایستی چنان باشد که در هیچ علمی و در نظر کامل

ناقص رها ننمائی  به طورسرزنش قرار نگیرد و هیچ فضیلت و صفت کریمانه ای را در من 

 مگر این که آن را تکمیل نمائی.

 

د وَ  ـن حسـد  اللِّهُم َصلد عيَل ُمَحم  نَأ ند املََحبه و مد ن بدغَضةد َاهل الش َ لِن مد د و َابدد أ لد ُمَحم 

ن ُعقوقد  ن عَداوةد اََلدنَيد الَوَليَه و مد نِّةد اهلد الَصًلحد الثدقَه و مد ن ظد ه و مد اهلد الَبغيد املََودِّ

ـن ُحـبِّ املُـدا ذَلند اََلقَربيد الُنَّصه و مد ن خد ريَن تصـحيَح املدقَـه و َذودي اََلرحامد املَََبِّه و مد

ن َمرارةد خوفد الظاملي َحًلَوَة اََلَمنَه. رَشه و مد ن َردِّ املًُلبدسَي  رَم العد  مد

  

 به ا سن و م سّنات  سن ظن ۀمقابل

در فراز پنجم، مقابله با حسن در برابر صفات بد دیگران و محسنات حسن ظن به خهدا و  

دارد: پروردگارا، چنان باشهم کهه در    رضه میصلوات بر محمّد و آل محمّد ع ۀدنبالخلق، 

مودت و  ها آنمحبت کنم و در برابر حسدِ حسودان به  ها آنمقابله با دشمنیِ دشمنان به 

وثوق و اطمینان پیدا کنم  ها آنپیوستگی پیدا کنم و در برابر تهمتِ اهل صالح و تقوا به 

کهنم و در برابهر قطهعِ رحهمِ      را سرپرسهتی  ها آنو در برابر دشمنیِ نزدیکان و خویشان، 

را یهاری   هها  آنبها واگهذاریِ خویشهاوندان،     ۀمقابلنیکی نمایم و در  ها آنخویشاوندان، به 

نمایم و در برابر دوستیِ سازشکارانه نسبت به خود، دوستی خود را خالص و اصالح کهنم  

تلخهی و   و در برابر کسانی که تظاهر به دوستی من دارند خوش معاشرت باشم و در برابر

 برسانم.  ها آناز خود شیرینی امنیت به  ها آن ۀناگواریِ ناامنیِ ستم کاران، در ذائق



  

     

به مثل در برابر رفتار سهوء   ۀاالخالق در واقع ضد مقابل تمامی این جمالت از دعای مکارم

کننهد کهه    ها در ارتباط با یکدیگر سه حالت پیدا مهی  باشد. انسان دشمنان و بیگانگان می

داشته  مثل بهوظیفه اولیه اسالمی انسان، این باشد که در برابر این سه حالت مقابله شاید 

تفهاوتی و عهدم قبهول     ها، در ارتبهاط بها یکهدیگر، یکهی بهی      باشد. حاالت سه گانه انسان

کنهد و   مسئولیت نسبت به یکدیگر است؛ مانند عابری که در راه حرکت مهی  نیتر کوچک

بیند که زمین گیر شده و یا میان چاه و چالهه ای افتهاده، از    یک نفر از اهل کاروان را می

گذرد و او را در صحرا و بیابان و یا در مهلکه ای  آن رفیقِ هم کاروانی خود بی تفاوت می

کند. حالت دوم، برخورد خالف انتظار و خالف انسانیت، که انسان توانا و  که دارد رها می

اسهتفاده نمهوده و    ها آنناتوان از ضعف و ناتوانی های ضعیف و  موفق در برخورد با انسان

افزاید و  می ها آنرا در راه منافع خود استخدام و استثمار نموده، بر ضعف و ناتوانی  ها آن

زند. حالت سوم، انسهان توانها و موفهق از توانهائی و موفقیهت خهود در        لطمه می ها آنبه 

چهه   کنهد، از آن  کمک مهی  ها آنوده و به های ناتوان و ناموفق استفاده نم برخورد با انسان

 رساند.  دهد و به موفقیت خود می را حرکت می ها آنبخشد؛  می ها آندارد به 

به مثل است. کسی کهه   ۀدستورات اولیۀ قرآن و اسالم در برخورد با این سه طایفه، مقابل

کند،  قبول نمیتو  ۀکند، نسبت به تو بی تفاوت و هیچ مسئولیتی را دربار به تو اعتنا نمی

؛ و کند تو ههم او را رهها کهن    تو هم نسبت به او بی تفاوت باش و چنان که تو را رها می

خواهد تو را در راهِ مقاصد خود استثمار نمایهد، جلهوی    کند و می کسی که به تو ستم می

 پذیری و یا انظالم، خودداری نما و یا باالتر، آنچنان ظلم و ستم او ایستادگی کن و از ستم

که به تو ضربه زده است، ضربۀ خود را بهر او وارد کهن، و در برابهر احسهان، بهه احسهان       

، پاداش «0هل جزاُء الاحساند اَلِّ الاحسـان: »اند فرمودهکنندگان احسان کن؛ چنان که 

در مراتب اخالقی خود و در  علیه السالمنیکی به جز نیکی چیزی نیست. ولیکن امام چهارم 

کنند  و از خدا خواهش می اند رفتهبه مثل فراتر و باالتر  ۀزاین مقابلتکمیل حسن اخالق، ا
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تفاوتی دیگران حسن رفتهار داشهته و    به ایشان توفیقی بدهد تا در برابر بدرفتاری و یا بی

 های بی مسئولیت را قبول کند.  مسئولیت انسان

ح افکهار و  پس الزم است از نظر قضاوت عقلی، این مطلب بررسی شود که آیا برای اصهال 

هها در   پیدایش نظم و آرامش و یا ایجاد موجبات رشد و تربیت بشر الزم است که انسهان 

به مثهل داشهته باشهند؟ بها دیگهران       ۀحسن رفتار و یا سوء رفتار نسبت به یکدیگر مقابل

 ۀ؟ و یا از مقابلاند کردهو رفتار  اند بوده ها آنچنان باشند و چنان رفتار کنند که دیگران با 

محبت و حسن رفتار  ها آنه مثل قدری پائین تر بوده و کوتاه تر بیایند، آن چنان که از ب

محبت کنند و حسن رفتار کمتری داشته باشهند؟ و یها ایهن کهه      ها آن، کمتر به اند دهید

به مثل قدری باالتر و فراتر رفته، بیشتر از میزانی که محبت و حسن  ۀبهتر است از مقابل

 حبت کنند و حسن رفتار داشته باشند؟. اند م رفتار دیده

با رفتار دیگران پیدا  ۀها درمقابل شود گفت که حاالت چهار گانۀ بین انسان در این جا می

 شود، که دو حالت از این حاالت چهارگانه محکوم بوده و دو حالت دیگر مطلوب است.  می

عداوت نماید و  ها آنمحبت  حالت محکومِ اول، مقابلۀ با ضدّ رفتار دیگران، یعنی در برابر

در برابر حسن رفتار، بدرفتاری و در برابر خدمت دیگران، خیانت. به همین کیفیّت همهه  

 حسن و سوء، یا حسن رفتار و سوء رفتار به وجود آید.  ۀجا مقابل

حالت دوم، مقابله به چند درجه پائین تر از مقابله به مثل؛ یعنی به آن کیفیّتی که به او 

، کمتر محبت کند و حسن رفتار کمتری داشهته  اند داشتهه و با او حسن رفتار محبت شد

 بهه خصهوص  باشد. این دو حالت مسلماً از نظر دین خدا و قضاوت اسالم، محکهوم اسهت   

 حالت اول که خیانت در برابر خدمت و یا سوء رفتار در برابر حسن رفتار باشد. 

قرآن مطرح شده و انسهان مأموریهت پیهدا    و اما آن دو حالت مطلوب که در یکی از آیات 

کرده است که در یکی از آن دو حالت باشد، حالت مقابله به مثل در برابهر حسهن رفتهار    



  

     

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

َنا َاو ُردِّوها ادنِّ هللَا َكن و اذا ُحيِّيُُت بدتَحيِّه فََحيِّوا َِبح »فرماید:  نساء می سورۀ( 11) سند مد

شما و نسهبت بهه شهما اظههار حیهات       ۀیعنی دیگران وقتی دربار« عيَل ُکِّ شٍء َحسـيبا

دهند شما از مقابله بهه مثهل کمهی     کنند و شما را در برابر رفتار انسانی خود قرار می می

نسانی داشته باشهید؛ یها   باالتر و فراتر روید و به صورتی بهتر و نیکوتر نسبت به او رفتار ا

 به مثل کرده، مثل و مانند رفتار او را به او برگردانید.  ۀالاقل مقابل

شود که از آن تعبیر به ایثار یا مقابلۀ به حُسن رفتار در  در این جا حالت پنجمی پیدا می

باشد، که موضوع مندرجات این قسمت از دعای صحیفه اسهت. یعنهی    برابر سوء رفتار می

به من خیانت کرده، بهتر این است که من به او خدمت نمایم؛ و یا گر چه او به  گرچه او

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   

ل َمن قََطعَ : »اند فرموده یعنی با کسانی که با تو قطهع رابطهه   « 0َك و اعُف ََعِّن َظلََمكصد

از ایهن قبیهل   ؛ و در گهذر  انهد  کردهکنند رابطه داشته باش و از کسانی که به تو ستم  می

: احسان کنید نسبت به کسانی که بهه شهما بهد    اند فرمودهآیات و روایات بسیار است که 

 . اند کرده

  

                                                           
0
ذُُكْ عىََل َخرْيد   :933، ص: 11 بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج   د ص َأ ََل َأُدل قَاَل َرُسوُل اَّلل 

ي َمْن َحَرَمَك َو تَْعُفو ََع ْن َظلََمك ُل َمْن قََطَعَك َو تُْعطد َرةد تَصد نَْيا َو اْْل خد   َأْخًَلقد اِلذ



  

 ئج تربیتی داردربتار متقابل اولیای خحا یتا

ولیکن الزم است که ابتدا موارد حسن رفتار در برابر سوء رفتار شهناخته شهود تها نتهایج     

جنبه های تربیتهی   بدترهاو یا بهتر و  ها مثل به ۀبدی به وجود نیاید زیرا تمامی این مقابل

ان دارد، که خداوند ضمن این دستورات هریک از این افراد بشر را عامل تربیت برای دیگر

به مثهل و یها بهاالتر، رفتهار بهتهر و نیکهوتر؛ و یها خهوش          ۀقرار داده است. یعنی از مقابل

بایستی نتایج تربیتی حاصل گردد و طرف مقابهل از ایهن    ها یرفتاردر برابر بد  ها یرفتار

حسن رفتارها در برابر سوء رفتارها حالت قهقرائی پیدا نکند که بدتر و بدتر شود. چنهان  

و مورد احسان در برابر سوء رفتار مشخص گردد که طهرف مقابهل از سهوء    بایستی محل 

او را بهه خهط انسهانیت و     ،رفتار خود پشیمان شود و حسن رفتار در او اثر نیهک بگهذارد  

فضیلت درآورد و یا الاقل او را در سوء رفتار و حرکات قهقرائی متوقف گرداند. اگر طهرف  

رفتار شما و یا تواضع شما در برابهر تکبهر او    مقابل آنقدر بی حیا و جسور است که حسن

کنهد،   و جسورتر مهی  تر یجرگردد و او را در بدرفتاری  بیشتر منشاء جرأت و جسارت می

در این صورت الزم است که از احسان و خوش رفتهاری خهودداری کنیهد و از او فاصهله     

تِّ »فرموده است:  علیه السالمبگیرید. چنان که در این رابطه امام  لَيـهاد « 0قد َش  َمن َاحَسنَت اد

احسان کرده ای بپرهیز زیرا احسان تو در محهل و   ها آنیعنی گاهی از شرّ کسانی که به 

موقع مناسب جا نگرفته، بذری است که در جهای نامناسهب کاشهته شهده، کهه یها سهبز        

در هها   مرغوب ندارد. انسان ۀدهد، یا نتیج شود و یا اگر سبز شود به عکس نتیجه می نمی

پاشهی و   برابر حسن رفتار و یا احسان دیگران مانند زمین هائی هستند که در برابر تخهم 

گیرند. الزم اسهت زارع و دهقهاِن متخصهص کهه بهذر و نههال نیهک         کاری قرار می درخت

ی مرغوب و شایسته را انتخاب نموده و بذر و نهالِ خهود را  ها نیزمپروراند  کارد و می می
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زحمت او ضایع گردد و به عکس نتیجه بگیرد. به محض این کهه در   بکارد تا مبادا رنج و

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    

ی عالمانه و عاقالنه انجام دهید که آیا طرف باشید، بایستی ابتدا تفکراتی عمیق و مطالعات

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    

ر او چنهان  عداوت و دشمنی به سوی محبت و دوستی برگردد و یا الاقل متوقف شود؟ اگ

کنهد کهه از    شود و فکهر مهی   بی لیاقت است که برای احسان شما ارزش انسانی قائل نمی

داند که به او خدمت کنیهد   شما باالتر است و بر شما حق احسان دارد، شما را موظف می

خهود را   ۀکند که اگر به او احسان نکنید حق او را اداء ننمهوده و وظیفه   و چنین فکر می

! و باالتر از این، آن چنان بی شعور و بی عاطفه است که براسهاس تکبّهر و   دیا ندادهانجام 

خود! مسلماً در  ۀداند و شما را بنده و برد استکبار، خود را خدای شما و یا موالی شما می

دههد. در ایهن جها الزم اسهت      گردد و به عکس نتیجه می این مورد احسان شما ضایع می

ه باشید. اگر به شما تکبّر فروخته، شما نیز متکبّرانه بها او  نسبت به او مقابله به مثل داشت

کند و یا تصمیم به ظلم و خیانت دارد، در برابهر او   رفتار نمائید و اگر به شما جسارت می

ایستادگی نموده، اجازه ندهید که سوء نیت و سوء رفتار او در شما مؤثر گهردد و شهما را   

نـَد املتكـَبِّ : »انهد  فرمهوده ایهن رابطهه   خود قرار دهد؛ چنان که در  ۀتحت سیطر َُب عد َالتَكّـِ

باَده جهای  ؛ و هم ظلم پذیر نه ظالم باش و نه« َل تَُكن ظاملًا و َل مظلومـا: »اند فرمودهو « عد

ئاب: »اند فرمودهدیگر  َلِّ اَََكَتَك اذلدِّ ئبًا واد گهرگ بهاش و    هها  گرگیعنی تو در میان « 0ُكن ذد

خورند. بنابراین تشخیص مورد و محل احسان حائز اهمیت  یدرند و م تو را می ها آنگرنه 

منهد و برخهوردار    است. الاقل بایستی طرف مقابل، قدری از معارف و عواطف انسانی بهره
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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. 

و نقهیض،   ضهد  بهه  ۀدر این جمالت که در واقع به عنوان مقابله  )ع(م مایشات امام چهارفر

احسان با اسائه، و خدمت به خیانت، و حسن رفتار در برابر سوء رفتهار ایهراد    ۀیعنی مقابل

شده است در آن مواردی است که شما از عظمت و قدرت برخوردار باشید و در مقابله بها  

باشید که بر او مسلط بوده و یا الاقل نیازمند بهه او نیسهتید و   طرف، چنان وضعی داشته 

توانید با او مقابله به مثل داشهته، در برابهر سهوء     باشید؛ می در بزرگی و قدرت برابر او می

رفتار او بدرفتاری کنید و در برابر خیانت او، به او خیانت کنید، اما در عین حال از مقابله 

گیریهد.   عکس نسبت به او درخط احسان و خدمت قرار می به مثل منصرف شده، بلکه به

کنید و او تحت تهأثیر   گذرید و متقابالً نسبت به او حسن رفتار پیدا می های او می از بدی

و دسهتورات آن حضهرت در    علیهه السهالم  گیرد. فرمایشات امام چههارم   احسان شما قرار می

دارد که احسان و حسن رفتهار   ی اخالقی، اختصاص به مواردیها روشاِعمال یک چنین 

حاال الزم است یک یک جمهالت  ؛ و شما در طرف مقابل تأثیر گذاشته و او را تربیت کند

 این فراز قدری ترجمه و تفسیر شود تا ابهامی در کار نماند.

نَأ ن »دارد:  حضرت در این فراز، بین دو صلوات عرضه مهی  لِن مـن بدغضـةد اهـل الشـ َ و ابـدد

هاحملبِّه و من حسد  کنهیم کهه در ایهن فصهل، آن بزرگهوار       مشاهده می« اهل الَبغي املَـودِّ

شود، انتخاب فرموده، عرضهه   بین دو نفر انسان را از نوع پنجم، که ایثار نامیده می ۀمقابل

محبهت کهنم و در برابهر     ها آندارد: پروردگارا در برابر بغض و کینه توزی دشمنان به  می

کننهد و از   حسد خود برای نابودی من فعالیت مهی  حسد حسودان، آن جا که حسودان با

مودت داشته باشم و در برابر بدگمانیِ اهل صالح و تقوی به  ها آنگیرند به  من کناره می

بیشتر وثوق و اطمینان پیدا کنم. در برابر عداوت و دشمنی نزدیکان و خویشاوندان،  ها آن

را در شهعاع   هها  آنکننهد،   یکه مرا رها نموده، از بهذل محبهت و سرپرسهتی مضهایقه مه     



  

     

پدرانه رفتار نمایم و در برابهرِ قطهع رابطهه و     ها آنسرپرستی و محبت خود قرار داده و با 

پهدر و فرزنهدی، یها بهرادر و      رابطهۀ  هها  آنتضییع حقوق ذوی رحم و خویشاوندان که با 

خواهری دارم، کسانی که در روزگار کودکی و ضعف و نهاتوانی از خهدمت و محبهت مهن     

را رعایهت کهنم و در برابهر واگهذاری      هها  آنحسن رفتار داشهته، حقهوق    اند شدهمند  هرهب

نمایند و مرا بهه حهوادث و یها     خویشاوندانی که هر جا بایستی مرا یاری کنند، واگذار می

را یاری کنم و در حهوادث و میهدان جنهگ و مبهارزه بها       ها آنکنند،  دشمنان تسلیم می

یم و در برابر سازشکاریِ سازشهکاران، کسهانی کهه مهرا واقعهاً      را واگذار ننما ها آندشمن 

برداری و استفاده از من، بها مهن مهدارا و سازشهکاری      دارند ولیکن برای بهره دوست نمی

چنان باشم و چنان  ها آنداشته باشم؛ یعنی با  ها آندارند، محبت واقعی در رفتار خود با 

را دوسهت   ها آنبرداری خودم،  به خاطر بهره را دوست دارم نه این که ها آنکنم که خودِ 

پردازنهد   داشته باشم و در برابر کسانی که ضمن معاشرت با من فقط به ظاهرسهازی مهی  

معاشرتی کریمانه داشته باشم. گاهی بعضی افراد در معاشرت با انسان چنانند کهه ظهاهر   

خیلی دوست دارنهد  کنند که مرا  سازند؛ چنان وانمود می خود را خیلی فریبا و جالب می

واقعیت ندارد و یا الاقل محبتی کریمانه نیست؛ یعنی اگر هم به مهن   ها آنولیکن محبت 

محبت کنند در برابر بذل محبت، از مهن انتظهار مقابلهه بهه مثهل و پهاداش دارنهد؛ مهن         

چنین باشم، بلکه معاشرتی کریمانه داشته باشم؛ یعنی بذل محبهت و   ها آنخواهم با  نمی

ی هها  ینهاامن بدون توقع و انتظار؛ و چنان باشم که در برابهر تلخهی و نهاگواریِ    معاشرت، 

شیرینی و گوارائیِ امنیت خود را بچشانم؛ که در این جمله آن بزرگوار  ها آنستمکاران به 

کند که میوه ای تلهخ و نهاگواری دارد. از    ظالمین و ستم کاران را به شجره ای تشبیه می

 شیرینی امنیت و گوارائی را بچشاند.  ها آنشجره ای باشد که به کند چنان  خدا تقاضا می

  



  

 بغض و کینه توری خیرخواهی در مقابله با

دهیم. حضهرت   و اکنون در شرح مختصر هر قسمتی از این فرازها بحث خود را ادامه می

نَ اَ»دارد: پروردگهارا:   اول بعد از صلوات عرضه می جملۀدر  ـن بدغضـةد اهـل الشـ َ لِن مد أ ند بـدد

 « املَحبه

)بُغض(، به معنای عناد و دشمنی است؛ حالهت قلبهی کهه از آن بهه کینهه       ۀبِغضَه از کلم

هائی که نسبت به دیگران بغض و عناد دارند از خط فضیلت و  شود. انسان توزی تعبیر می

انسانیت دور هستند و حقیقتاً ضد بشراند. زیرا بغض انسان نسبت به انسان دیگر، کهه از  

و مصهیبت   هها  یبهدبخت چنان عداوتی کهه   شود، یک عداوت روانی و قلبی تعبیر میآن به 

نشاط و خرسندی کینه توز گردد؛ قلبی که  آیۀشود م هائی که متوجه طرف مقابل او می

باشد، هرچند که مبغوضِ او درایهن   واجد یک چنین خاصیت است از رحمت خدا دور می

ها با یکدیگر بایستی روی منطهق   ی انسانجا شخصی جانی و شریر باشد. عداوت و دشمن

شهود. کسهی کهه حهق مهرا ضهایع        و استدالل باشد، که از آن تعبیر به تضییع حقوق می

گزارده و در یکی از آن مراحل سه گانه به من تجاوز نموده، مهن حهق دارم کهه از خهود     

آشنا نمهایم  خود  ۀدفاع نمایم، مانع تجاوز او شوم و او را سر جای خود بنشانم و به وظیف

ولیکن حق ندارم با او عناد و دشمنی قلبی داشته باشم گرچه او اهل جهنم باشهد، زیهرا   

رسد مربوط بهه   ی دیگر که از مسیر تجاوز و تضییع حقوق به او میها عذابجهنمِ او و یا 

گردد و خواهی نخواهی هر کس به نتایج اعمهال خهود    اعمال اوست که به او برمی ۀنتیج

ها با یکدیگر برهانی ندارد زیرا این عناد و دشهمنی عهذاب    د و دشمنیِ انسانرسد. عنا می

تهوانیم   دهد. دراین جا می کند ولی کینه توز را آزار می متجاوزان را زیادتر و یا کمتر نمی

به حقیقت بگوئیم که پیغمبران و اولیاء خدا گر چه با منافقین و کفار در جنهگ و سهتیز   

، عنهاد و  هها  آندارنهد ولهیکن بها     را از تجاوز بهاز مهی   ها آند و یا کشن را می ها آنهستند، 

محبهت دارنهد. دلیهل محبهت آنهها بهه کفهار و         ها آندشمنی قلبی ندارند بلکه نسبت به 



  

     

 ها آنشوند و با دفاع از حقوق خود،  می ها آنمتجاوزین همین است که مانع کفر و تجاوزِ 

دست از کفهر و   ها آننان تشخیص دادند که سازند؛ و اگر چ را به وظائف خویش آشنا می

سهازند و هرگهز در    ، حقوق نوعی و انسانی را مابین خود برقرار میاند برداشتهتجاوز خود 

توانید بگوئید که خداوند متعال کافری و یا  نیستند. آیا شما می ها آنخط انتقام گیری از 

کنهد و بهه او    او را خلهق مهی   متجاوز و منافقی را دشمن دارد؟ اگر او را دشمن دارد چهرا 

دارد، بلکه همه را دوست دارد و به دلیل همهین   دهد؟ خدا کسی را دشمن نمی روزی می

فرسهتد و توبهه    پیغمبر و مربیانی مهی  ها آنگذارد، برای  دوستی سر به سر تمام مردم می

 هها  آنرخ را بهه   هها  آنکند و بعد از قبولی توبه، هرگز اعمال بدِ گذشته  را قبول می ها آن

پیهدا   هها  آنشوند که از کفهر و تجهاوز    کشد. کفار در این جا مبتال به عذاب هائی می نمی

سازد و عهذابی   جهنمی می ها آنگیری، سر راه  شده، نه این که خداوند متعال برای انتقام

کند. اولیاء خدا نیز چنین هستند. گاه گاهی مهوال امیهر المهومنین     درست می ها آنبرای 

ُاريـُد »فرمود:  گفت؛ از آن جمله می ابن ملجم قاتل خود سخنانی می ۀدربار ه السهالم علیعلی 

خواهم که این مرد زندگی کنهد و خوشهبختی داشهته     یعنی من می« 0َحياتَه و يُريُد قَتيل

خواهد و تصمیم دارد مرا بکشد؛ بها ایهن حسهاب پیغمبهران و      باشد ولیکن او قتل مرا می

خداوند متعال بها ههیچ کهس بغهض و عنهاد قلبهی و روانهی پیهدا          ها آناولیاء و در رأس 

و عذابِ دشمنان خود حالهت نشهاط در    ها بتیمصکنند و هرگز چنان نیستند که از  نمی

 خودِمردم هستند نه این که دشمن  اعمال بدحقیقتاً دشمن  ها آنآنها به وجود آید زیرا 

ون این که مهورد تجهاوز و تضهییع    ، بدها آنمردم باشند ولیکن کفار و منافقین به عکس 

حقوق قرار گیرند و بدون این که دلیل و برهانی برای دشمنی خود داشته باشند صرفاً از 

های صالح و پرهیزکار، عناد و  نظر روانی و قلبی در دل خود نسبت به اولیاء خدا و انسان

ضهه( شهده و   دشمنی و کینه توزی دارند که از این عناد و دشمنی تعبیر بهه )بغهض و بغ  

شود. شَنَآن به معنای تظاهر به یک سلسله جنایت و خیانت  براساس آن )شَنَأن( پیدا می
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دلیهل و   هها  تیه فعالباشد، بدون این کهه آن   عداوت قلبی می آیۀو بدگوئی و تجاوزها بر پ

برهانی داشته باشد. کفار نسبت به مؤمنین دارای شنآن و عداوت قلبی هستند یعنهی در  

ایمان را بدون دلیل دشمن دارند. به همین مناسبت درآیات قرآن خداونهد   دل خود اهل

لوا هـَو َاقـرُب لدلتِّقـوي»فرماید:  متعال می لوا ادعدد « 0و َل ََيردَمنُُِّك ش نأ ن قوٌم عيَل ان َل تَعدد

یعنی صرفاً دشمنی قلبی و کینه توزی دشمنان شما باعث نشود که شما از خط عهدالت  

دارید کسی را بر پایۀ دشهمنی قلبهی کهه بها شهما دارد مجهازات       خارج شوید؛ شما حق ن

را بگیریهد. بهه همهین     هها  آننمائید، بلکه حق دارید از خود دفاع نمهوده جلهوی تجهاوز    

خواههد   دراین جمله از خداوند متعال دل پاک و صافی مهی  علیه السالممناسبت امام چهارم 

جهز رحمهت و محبهت و خیرخهواهی      همانند ذات خدا و مانند دل اولیاء خدا که در آن به 

دارد که به جهای دشهمنی و عهداوت قلبهیِ      نسبت به نوع انسان چیزی نباشد. عرضه می

را دشمن داشهته باشهم گهر چهه از      ها آندشمنان من، به من محبت عنایت فرما تا مبادا 

 باشم.  ها آنحق خود دفاع نموده و مانع کفر و تجاوز 

 

 مودت قلحی در مقابله با  سح

دارد: در برابر حسد باغیان و یاغیهان، در دل و قلهب مهن مهودت      دوم عرضه می جملۀر د

اول، محبت را برابر  جملۀایجاد کن. در این جا مودت را با حسد برابر نموده، چنان که در 

کنید کهه دل اولیهاء خهدا از بخهل و      بغض و عناد قرار داده است. این جا نیز مشاهده می

هرگز با دشمنان خود حسودی ندارند، گرچه مأموریهت   ها آنشد. با حسد پاک و منزه می

پیدا کنند که روی وظیفه شرعی، آن دشمنان متجاوز را بهه قتهل برسهانند. حسهد یهک      

ی هها  مهرض شهود. ازآن   مرض روانی است که بعد از ظهور و بروز تبهدیل بهه )بَغهی( مهی    
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کنهد. حسهود کسهی را     می خطرناک است که حتماً انسان را از نظر روانی و ایمانی هالک

در جهات مهادی و معنهوی    ها آنگویند که از پیشرفت و خوشبختی مردم و موفقیت  می

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    

 :فرماید می

 حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است            توانم آن که نیازارم اندرون کسی

سوزد بدون این که از مهردم ظلهم و اذیتهی     یعنی حسود خود به خود در آتش حسد می

دیده باشد. این صفت هم مانند همان عداوت یک مرض روانی و قلبهی اسهت کهه در دل    

یاء خدا از آن مبرّا و منزهند. حسود آن جا کهه از مهرض   شود و اول کافر و منافق پیدا می

دههد، اولهین کهاری کهه      حسد پیروی نموده و برطبق مقتضیات حسد، عملی انجهام مهی  

سهازد.   برادریِ برادران و دوستیِ دوستان خود خارج مهی  ۀکند، شخص خود را از دایر می

ن حهزب یهک قهدرت فهوق     ها را به حزبی تشبیه کنیم و بگوئیم وحدت افراد ای اگر انسان

زند  باشد، در این جا حسود اولین ضرری که به حزبِ الهی می بزرگی می آیۀالعاده و سرم

دوستی و برادری و همکاری با افراد حزب خارج ساخته و با  ۀاین است که خود را از دایر

که کوشد  دوم می ۀدر مرحل؛ و سازد اخراج خود، اولین ضربه را به برادران حزبی وارد می

تمامی افراد وابسته به محسود را از اطراف او پراکنده نموده و حزب اهلل را متالشی سازد، 

مقابهل آن   ۀشود کهه درسهت کلمه    که از این متالشی کردن تعبیر به )بغی و خذالن( می

)مودت( است. مودت، حرکاتی است که انسان براساس محبت قلبی به نوع بشهر و افهراد   

قهرار گیهرد و بها     ها آنکند و در صف  ها آنبه  ۀکه خود را وابستکند  حزب اهلل، سعی می

بیافزایهد و خهود را بهه عنهوان یهک       ها آناضافه نمودنِ خود به لشکر خدا فردی بر افراد 

کوشد که بهین   دوم می ۀقرار دهد؛ و باز در مرحل ها آنسرمایه و نیروی انسانی در اختیار 

د وابسته به حزب اهلل را بیشتر و بیشتر کند تا آن افراد انسان وحدت به وجود آورد و افرا

جا که نگذارد حتی یهک نفهر ههم از جامعهه بشهریت اخهراج گهردد. از ایهن وابسهتگی و          



  

گیهرد. بهه    شود، که از محبهت سرچشهمه مهی    پیوستگی به لشگر خدا تعبیر به مودت می

کردنهد   همین مناسبت زمانی که عده ای از مسلمین خدمت رسول خدا رسیده و تقاضها 

قهرآن نهازل    آیهۀ او پولی بپردازند تا مزد خدمت پیغمبر باشد،  ۀکه در برابر خدمات ارزند

ه ِفد الُقرِب»شد، خداوند فرمود بگو:  َل َاس ئلُُك عَليه اجرًا اَلِّ املََودِّ
یعنی مزد رسالت من « 0

پول و ثروت نیست بلکه مودت است. هرکدام از شما که به من و دیهن مهن وابسهتگی و    

یوستگی پیدا کردید و در خط دین من، به سوی خدا و به سوی بهشت حرکت کردیهد  پ

تا این که عاقبت در زندگی بهشتی به من ملحق شدید، بها ایهن وابسهتگی و حرکهت در     

، ولهیکن  دیه ا نمهوده و حق پیغمبر و یا خدای خود را رعایت  دیا دادهخط، مزد رسالت مرا 

ضربه را  نیتر بزرگوستان و پیروان من خارج شدید اگر خود را کنار کشیدید و از عداد د

امهام چههارم در   ؛ لهذا  شود که هرگز با پول و مال شما جبران نمی دیا زدهبه پیغمبر خود 

خواههد تها    باشد، مودت مهی  برابر بغی و حسد که خاصیت روانی کفار و دشمنان خدا می

 وابسته به خدا و حزب اهلل شود. 
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 اهل صالح، در مقابل بحگمایی د بهخوش گمایی و اعتما

کند که به جای بدبینی و بدگمانی نسهبت بهه    متعال تقاضا مید سوم، از خداون جملۀدر 

دارد:  پیدا کند. عرضه می ها آناهل ایمان و تقوی، وثوق و اطمینان و یا خوش گمانی به 

 پروردگارا در برابر بدگمانی نسبت به اهل صالح، وثوق به من عنایت فرما. 

ر اخالق انسانیِ اسالم، سوء ظن و حسن ظن برابر یکدیگر دو صفت بسیار بد یها خهوب   د

شناخته شده است. به همان اندازه که سوء ظن و بد گمانی مورد نهی و ایراد قرار گرفته، 

هائی را که با  به حسن ظن دستور داده شده است. سوء ظن به معنای این است که انسان

کنم به یک میزانی دشمن خود بدانم  در جامعه زندگی می ها نآمحشور هستم و با  ها آن

های مجهاور مهن و    و یا الاقل بی تفاوت و بی خاصیت بشناسم. اینطور فکر کنم که انسان

یا محشور با من نسبت به من عناد و دشمنی دارنهد؛ اگهر بتواننهد، بهه مهن آزار و اذیهت       

فعی به من برسانند. بر اساس همین رسانند و یا حاضر نیستند به من خدمت کنند و ن می

ضرری و خطری و یا مضایقه ای نسبت به من  ها آنسوء ظن و بدگمانی، بدون این که از 

قرار دهم. از خدمات خود،  ها آناِعمال و ابراز شود، خود را در خط بی خاصیتی نسبت به 

اس همین سوء براس؛ و ضرر و خطری برسانم ها آنمضایقه کرده و یا در مواقع مقتضی به 

را نسبت به خود مغرضانه و با سوء نیهت   ها آنظن اعمال و رفتار عادی و بدون سوء نیت 

 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 

بیند و  که اگر عینک با شیشه سیاه باشد همه چیز را سیاه می گیرد، چنان انسان قرار می

بیند؛ با ایهن کهه واقعهاً     اگر به رنگ دیگر، سرخ و زرد باشد همه چیز را با همان رنگ می

کند. بدگمان در  بیند خالف آن رنگی است که با عینک خود مشاهده می چه را که می آن

شما در واقع دوست او باشهید؛ و آن فکهرِ   داند گرچه  فکر بدِ خود شما را دشمن خود می

حاکمیت فکر خود خارج شود. کمتهرین   ۀتواند از دایر دشمنی بر او حاکمیت دارد و نمی



  

کشهد،   ضررِ بدگمانی این است که انسان خود را از جمع دوستان و خویشاوندان کنار می

خهود دفهاع    چنهان اسهت کهه از    هها  آنکند و در برخورد خود با  وحشت پیدا می ها آناز 

نماید و سعی دارد ضررهای خیالی و یا احتمالی جامعه را از خود دفع نماید. سوء ظن  می

باشد و نسبت به جامعهه ههم کهیش و     نسبت به جامعه ای که در خط صالح و تقوی می

مسلمان از گناهان کبیره است، مخصوصا اگر بر انسان حاکمیت پیدا کند، او را در جامعه 

انسان بدگمان خدای خود و یا مربیان الهی خود را نسبت به خود مضر  نماید. منزوی می

گهذرد، گنهاه مهرا     گوید خدا از من نمهی  داند. مثالً می گر می و خطرناک و یا الاقل مضایقه

رساند؛ چرا مقدرات من ناجور شده است، چهرا آن روز   بخشد، مرا به خوشبختی نمی نمی

مقدرات الهی را که به نفع او و همه کائنهات   مریض شدم و آن روز تصادف کردم! تمامی

داند و خدای خهود را و یها مهأمور الههی را در خهط یهک        شود به ضرر خود می جاری می

شود بلکه دائهم بهه    شناسد. چراغ امیدش به خدا بر افروخته نمی گر می گر و مضایقه انتقام

ت و انسان را از گراید. سوء ظن به خداوند متعال در حد شرک اس خمودی و خموشی می

کند زیرا در سازمان تربیت الهی امکان ندارد که خداوند  معرفت و محبت خدا محروم می

مقدرات کسی را به ضرر او ترسیم کند و یا موجبات محرومیت او را از لطف خود فهراهم  

نوا ظـنُِّك ِبهلل ان هللا عنـد : »انهد  فرمودهسازد. در احادیث و روایات آمده است که  َاحسـ د

ه املؤمنحُ  گمان باشید که خداوند فقط به  توانید به خدا خوش یعنی تا می« سند ظنِّ عبدد

آن باشد که خداوند گناهان تو  ات دهیعقکند. اگر  گمانی از شما پذیرائی می تناسب خوش

بخشد و یا در صورتی که مستحق مجازات باشی، خداوند  باشد می ها کوهرا، اگر چه برابر 

کند که به او عقیده داری  کند، خداوند چنان می بت خود برخوردار میتو را از لطف و مح

دارد:  در ایهن جملهه عرضهه مهی     )ع(دانی. امهام چههارم    نه آنچنان که خود را مستحق می

ههای ظاهرالصهالح، وثهوق و     پروردگارا مرا از نظر روانی و فکری چنان بساز که به انسهان 

امانت قبهول   ها آنرا دوست خود بدانم، از  ها آن اعتماد کنم، ها آناطمینان پیدا کنم. به 

در رفع حوائج کمک بگیرم، همه جا و همه وقت  ها آنبسپارم، از  ها آنکنم و یا امانت به 



  

     

گمانیِ من خالف واقع  را نسبت به خود دوست و مهربان بشناسم، گرچه این خوش ها آن

 باشد. 

حسن ظن و پیدایش وثوق و اطمینهان   دستور اولیه اسالم در اعتقاد نسبت به مسلمانان،

لـيُُكُ »فرمایهد:   باشد که خداونهد در قهرآن مهی    می ها آننسبت به  َو َل تَقولـوا لدَمـن َالقـي اد

نا ًلَم لَسَت ُمؤمد الس 
کننهد و سهالم از تهو     یعنی به کسانی که با تو سهالم برخهورد مهی   «. 0

او سهوء ظهن و   گذرند نگوئی که این شخص مهؤمن نیسهت. حهق نهداری نسهبت بهه        می

بدگمانی داشته باشی. هم چنین در توجیهه اعمهال و رفتهار بهرادران مهؤمن و مسهلمان،       

نده»که:  اند دادهدستور  اََحل فعَل َاخيك عيَل َاحسـ َ
یعنی عمل برادر و خواهر مسهلمان  « 4

خود را نیکو توجیه کن، چنان تفسیر کن که او کار نیکی انجهام داده و قصهد خهدمت و    

است، گرچه از ناحیه عمل او ضرری متوجه دیگران شده است. در این جها  احسان داشته 

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   

 برداری نموده و ضرر نبیند.  هاین که بتواند از حشر اجتماعی خود بهر

ها با یکدیگر و طلب و تقاضاها و تمنّاها، و معاشرت با مردم دو حالت دارد،  برخورد انسان

که البته در هر دو حال موظف هستند نسبت به یکدیگر حسن ظن داشته باشند، گرچهه  

ل، برخورد در یکی از این حاالت خداوند مقررات و شرائطی را دستور داده باشد. حالت او

و یا به دست گرفتن حقی از  ها آنحقی به  واگذاریبا مردم. حالت دوم،  سادهو معاشرت 
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در برخورد اول که یک معاشرت ساده بدون واگذاری حقوق است، مسهلمان وظیفهه دارد   

بداند. چنان برخورد نماید و سهالم و   ها آدمترین  ها و سالم که هر انسانی را بهترین انسان

داند و هرگز نسبت بهه او سهوء ظنهی نهدارد.      ها می ترین انسان واب بگوید که او را سالمج

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   

 باشد. وظیفۀ انسان حسن ظن و خوش اعتقادی می ها تمعاشربرخوردها و 

خواههد   حالت دوم واگذاری حقوق و یا تصرف حقوق دیگران؛ وقتی است که انسان یا می

مقدرات مالی خود را به کسی بسپارد و یا از دیگری به دست گیرد و یا آبرو و اعتبار خود 

و و اعتبارات بیشتر از مسهیر ازدواج  را به دیگران بسپارد و یا در اختیار بگیرد، که این آبر

کنهد عهزت و آبهروی خهود را در اختیهار زن و       شود. کسی که با کسی ازدواج می پیدا می

همهین طهور آنجها کهه     ؛ و دههد  وابستگان او و یا در اختیار شوهر و وابستگان او قرار مهی 

ه کسهی  خواهد تحت تعلیم و تبلیغ دیگری قرار گیرد، زمام عقل و عقیهده خهود را به    می

آموزد و شما را  گیرد. کسی که به شما می بسپارد، که این عمل با تبلیغ و تعلیم انجام می

کند، سرمایۀ دین و عقل شما را به دست گرفته اسهت؛   تسلیم آموزش و پرورش خود می

 ممکن است شما را هدایت کند و یا گمراه نماید. 

ار کنیهد و یها حهق کسهی را بهه      خواهید حق به کسی واگذ در این موارد سه گانه که می

گمان و خوش عقیهده   اختیار بگیرید دقت و مراقبت الزم است. گرچه وظیفه دارید خوش

باشید ولیکن بی احتیاط حق ندارید مقدرات خود را به کسی بسپارید. اوالً وظیفه داریهد  

سپارید تحقیق کنید و بهه صهداقت و    در اطراف کسی که مقدرات خود را به دست او می

در مورد ازدواج و از آن بهاالتر، در   به خصوصمانت و حسن نیت او اطمینان پیدا کنید. ا

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     

تواند خود را  د راه خیانت و طمع مسدود باشد. در این جا انسان میطمع در شما پیدا کن



  

     

ملتزم به دستورات شرع اسالم کند، به طرف مقابل بگوید که من به شما خیلی اطمینان 

شناسم ولیکن خدا در قرآن دستور داده است که وقتی  ها می دارم و شما را بهترین انسان

اگذاری حق ضمن اسناد و شاهد و بیّنه انجهام  کنید بایستی و حقی به یکدیگر واگذار می

ها که انسهان وظیفهه دارد مقهررات     گیرد تا راه برای قضاوت قاضیان باز باشد. با همه این

بیند بدگمانی  اسالمی را رعایت کند، حق ندارد نسبت به انسانی که او را ظاهرالصالح می

اده وسیعی است کهه انسهان   داشته باشد. حسن ظن به خدا و اولیاء خدا و بندگان خدا ج

افزایهد و از دشهمنان او کهم     دهد، بر دوسهتان او مهی   را در نشاط و آرامش کامل قرار می

 رهاند.  کند و او را از انتقام و عذاب الهی می می

 

 والیت و م حت، در مقابله با دشمنیِ یزدی ان

ن »کند:  می از خداوند متعال تقاضا )ع(جمله چهارم در این فراز این است که امام  لِن مد َابدد

یعنی پروردگارا به جای عداوت و دشمنی که از نزدیکهان بهه مهن    « عَداوةد اََلدنَي الَوَليَه

والیت و محبت داشته باشم. کلمهۀ )اَدنَهین( در ایهن جملهه      ها آنرسد، من نسبت به  می

معنهای   تران باشد یا بهه  باشد، که ممکن است به معنای نزدیکان و نزدیک جمع اَدنی می

ههای پسهت و    دارد: پروردگارا اگر از انسهان  های پست و دنی، که حضرت عرضه می انسان

والیت و دوستی  ها آندنی نسبت به من عداوت و دشمنی ابراز شد من متقابالً نسبت به 

شود کهه: پروردگهارا    اگر )ادنی( به معنای نزدیکان باشد چنین ترجمه می؛ و داشته باشم

خویشانِ من نسبت به من عداوت و دشمنی ابراز شهد، مهن نسهبت بهه      اگر از نزدیکان و

 والیت و دوستی داشته باشم.  ها آن

این است که کلمه )ادنین( بهه معنهای نزدیکهان و خویشهاوندان باشهد، یعنهی        تر مناسب

هستند. کلمه )والیت( هم کهه در برابهر )عهداوت(     تر کینزدکسانی که از دیگران به من 



  

باشد؛ یهک چنهان مهدیریتی     به معنای مدیریت و سرپرستی نزدیکان می قرار گرفته است

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. 

کنند. بها سهرقت و دزدی و    عدُوّ و اعداء، کسانی هستند که غالباً به حقوق شما تجاوز می

کوبنهد و   ربایند و یا با غیبت و تهمت، آبرو و عزت شما را می کالهبرداری مال شما را می

کنند و یا با قتل و کشتار و تعلیمات گمراه کننده، از دین  دوستان شما را از شما دور می

باشهد و در   هر انسانی که تجاوز گر به حقی از حقوق شما می. ربایند شما و عقل شما می

های شما را برباید و یا بکاههد، یکچنهین انسهانی،     ه سرمایه ای از سرمایهخط این است ک

شود که کلمهه والیهت، مقابهل آن     عدوّ شما و عمل او نسبت به شما، عداوت شناخته می

باشهد. ولهیّ    قرار گرفته است. کلمه والیت، از ولیّ و اولی و والی، به معنای سرپرستی می

همه جا به فکر این است که سرمایه های موجود شما کسی است که به عکس عدوّ شما، 

کند که بر حقوق  شما و حقوق شما را در غیاب شما و غیبت شما حفظ کند، یا سعی می

کنند موجودیهت مهالی و معنهوی     و سرمایه های شما بیافزاید. مانند پدران، که سعی می

فزاینهد. بهه عکهسِ    بی ها تیموجودفرزندان خود را حفظ کنند و اگر بتوانند چیزی بر این 

سوء نیت دشمنان که به فکر ربودن هستند، اولیاء شما به فکر حفهظ کهردن موجودیهت    

باشهند. مصهادیق عملهی والیهت و      می ها هیسرماو  ها تیموجودشما و اضافه کردن بر آن 

عداوت همین تجاوز به حقوق و یا حفظ حقوق دیگران است. البته تجاوزی که از عداوت 

چنان حالت روانهی دارد و دارای   یعنی دشمن شما نسبت به شما یک گیرد، سرچشمه می

گیهرد.   باشد که اگر ضربه به شما وارد نکند آرام نمهی  یک چنان مرضی نسبت به شما می

پس تجاوزات او ریشه روانی دارد؛ یعنی در ذات و نهاد خهود، دشهمن شماسهت و سهعی     

از نظهر روانهی و فکهری     هها  آنکه باز  دارد شما را بکوبد. به عکس، اولیاء شما و ولیّ شما

چنانند که از خوشی و آسایش شما، آرامش و آسهایش پیهدا    ،نسبت به شما محبت دارند

کنند. دشهمنان   کنند و از ناخوشی و رنج و زحمت شما، ناراحتی و رنج روانی پیدا می می



  

     

ان که اولیاء کوشند ضربه وارد کنند، چن شما، برای معالجۀ رنج روانی از موفقیت شما، می

کوشهند نهواقص مهادی و     شما برای معالجه رنج روانی از زحمت و محرومیهت شهما، مهی   

معنوی شما را بر طرف کنند و این رنج روانی از موفقیت شما یا عدم موفقیت شهما یهک   

باشد که قهراً اعداء شما و یا اولیاء شما را وادار به کار و فعالیهت بهر لههِ     عامل اساسی می

شوند  کند و قهراً آن عده از اعداء و دشمنان، وادار به ظلم و ستم می ه شما میشما یا علی

کشاند، آن چنان کهه اولیهاء شهما وادار بهه خهدمت و       را به جهنم می ها آنو ظلم و ستم 

را به مقام والیت ارتقهاء داده و عاقبهت بهه     ها آنشوند و این خدمت و محبت،  محبت می

روشن شد که مؤمنین و مخصوصاً اولیاء خدا گهر چهه    کشاند. در بحث گذشته بهشت می

دشهمنی ندارنهد    ها آنکنند، ولیکن نسبت به  شوند و از خود دفاع می مانع تجاوزگران می

در ایهن جملهه از    )ع(امهام  ؛ لهذا  دوستی دارنهد  ها آنبلکه از نظر روانی و قلبی، نسبت به 

سهرمایه ههای مهادی و معنهوی     کند که ولی بندگان خدا باشهد.   خداوند متعال تقاضا می

 حفظ کند و یا اگر بتواند اضافه نماید.  ها آنرا در غیاب  ها آن

ه»کند که: پروردگهارا،   در جمله پنجم تقاضا می ـن ُعُقـوقد َذوي الارحـامد املَـَبِّ لِن مد .« َابـدد

یعنی پروردگارا، مرا چنان بساز و چنان تربیت کن که در برابر ناسپاسی و حق نشناسهی  

خوش رفتاری داشته باشم. کلمه )عقهوق( کهه    ها آنحم و خویشاوندان، نسبت به ذوی ر

عاق والدین هم از این جا گرفته شده است، به معنای قطع رابطه از شجره خویشاوندی و 

کشهد و بها خهانواده و     خانواده است؛ کسی عاق است که خود را از خانواده خود کنار مهی 

نیست. او در ارتباط با شهجره   ها آنو مربوط به  ها آنخویشاوندان خود چنان است که از 

خویشاوندی مانند شاخه ای است که از آن شجره، قطع شهده و خشهکیده اسهت. پهدر و     

توانهد او را خویشهاوند خهود     توانند او را به جای فرزند خود و یا خویشاوند نمهی  مادر نمی

برّ به والدین، نقطه مقابل عاق بهه  بشناسد، در برابر عاق والدین، برّ به والدین قرار گرفته. 

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     



  

د بهه  را از خو ها آنباشد.  ها آنو وابسته به  ها آنکوشد که از شجره  باشد. همه جا می می

بشناسد. دائم در خهط زیهارت و دیهد و بازدیهد و پرسهش       ها آنحساب آورد و خود را از 

را برطهرف   هها  آننیازی و حاجتی احساس کند فهوری   ها آنبوده، که اگر در  ها آناحوال 

 برسد.  ها آننموده به حوائج 

یکهی از  در مقدمه عقوق والدین با برّ به والدین، بایستی این حقیقهت معلهوم باشهد کهه     

هها هسهتند. فرزنهدان     ها، خود انسان و سرمایه های بزرگ و پر فایده برای انسان ها ثروت

همین طهور ههر یهک از خویشهاوندان     ؛ و ثروت پدر و مادرند و پدر و مادر ثروت فرزندان

ثروت شما هستند که خانواده شما و شجره وجود شما زحمت کشهیده،   نیتر بزرگشما، 

. هرکسی بخواهد اند بودهو یا کمک پرورش او  اند دادهوده و پرورش آن انسان را تولید نم

های وابسته به خود را حسهاب کنهد،    ثروت و دارائی خود را به حساب آورد بایستی انسان

که هر چه وابستگان به او بیشتر باشند، ثروت و قهدرت او زیهادتر اسهت و هرچهه کمتهر      

در خود و یا ملک و دارائهی خهانواده خهود    باشند، کمتر. پس شما در واقع ثروت پدر و ما

باشید، همان انتظاری که از مال و ثروت خود دارید که بایستی در خدمت شهما و در   می

اختیار شما باشد، الزم است که شما هم در خهدمت پهدر و مهادر یها خویشهاوندان خهود       

تواننهد   مهی  هها  آنباشید. اگر رفتار و گفتار شما با خانواده چنان باشهد کهه ههر کهدام از     

گرمی به شما داشته و شما را در زندگی خود به حساب آورند، شما در ایهن جها در    پشت

باشید و اگر چنهان   رفتاری به پدر و مادر و خویشاوندان خود می خط برّ و مبرّت و یا نیک

گرمی به شما داشهته باشهند، در ایهن     بودید که نتوانستند شما را به حساب آورند و پشت

باشید. آنچنان که اگر شاخۀ  در خط عقوق و جدائی از شجره زندگی خود میصورت شما 

خشکد، هر انسانی که از شجره زندگی و خهانوادگی خهود    درخت از درخت جدا شود می

شود. قطع رحم و عقوق والدین، یکی از گناههان کبیهره    خشکد و هالک می جدا شود می

از بهتهرین اعمهال اسهت. دسهتورات      است، آنچنان که صله رحم، و برّ بهه والهدین، یکهی   

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    

؛ شهما  «دههد  صله رحم، و برّ به والدین، شجره زندگی شما را پرورش می»فرمایند: که  می

کنید، بدانید که با این جدائی، یک نفهر بهه    هر وقت خود را از خویشاوندان خود جدا می

و بهه   دیه ا کهرده اید. یعنی از صد نفر خویشاوندِ خود یک نفهر کهم    شجره زندگی ضرر زده

. پس ضرر شما در این قطع رحم، صهد در صهد از نفهع    دیا زدهخودتان نود و نه نفر ضرر 

 . شما بیشتر است

ـذَلند »گوید:  جمله دیگر در این فراز، از فرمایش آن حضرت است که می ـن خد لِن مد و ابدد

یعنی پروردگارا، در مقابله با این مسئله که خویشاوندان و دوستان من، «. اََلقربيد الُنّصـه

کننهد و تنهها    هنگامی که وظیفه دارند نسبت به من وفادار و فداکار باشند، مرا رهها مهی  

ند، در برابر این صفت خویشاوندان، تو به من نیروئی و روحیه ای مرحمت کن که گذار می

ها بشمار آیهم. در ایهن    را به هنگام نیاز و احتیاج یاری کنم و از یاران و دوستان آن ها آن

جمله، کلمۀ )خذالن(، در مقابل نصرت، قرار گرفته است و همه جا در استعماالت قرآن و 

رونهد و از نظهر قواعهد     لمه، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و بکار میادبیات عرب، این دو ک

گویند: خذل، یخذل، نصر، ینصر. کلمه خذالن، به معنای  صرف از یک باب هستند که می

رها کردن و واگذار نمودن انسان است، در مقامی و در جائی که نیاز به نصرت شهما دارد  

هها همهه بهرادر     که او را یاری کنید. انسان و شما از نظر وجدانی و انسانی موظف هستید

یکدیگر هستند، همه با یکدیگر برادری نوعی و بعهد از بهرادری نهوعی، بهرادری دینهی و      

باشند و  ایمانی دارند. براساس همین برادریِ نوعی و ایمانی، به کمک یکدیگر نیازمند می

و هجهوم   هها  مهرض و یها  هها، هنگهام بهروز فقهر      انتظار دارند که برادران دینی و نوعی آن

کمک نمایند. در این جا انسانی که مسهائل ایمهانی و وجهدانی خهود را      ها آندشمنان به 

باشد، مخصوصاً هنگام هجهوم   کند، هنگام نیاز و احتیاج، کمکِ برادران خود می حفظ می

کوشد ظلم را از برادر دینی و ایمانی خود دفع کند و شهر   دشمنان و ظلمِ ظالمان که می

نان را از او بگرداند. اگر در این موارد وظیفه خود را انجام داد، از این وظیفه شناسی دشم



  

شود. ولهیکن   شود و این انسانِ وظیفه شناس، ناصر شناخته می تعبیر به کلمه نصرت می

هنگام بروز گرفتاری، مخصوصاً هنگام تجاوز دشمن اگر او را رها کند و پی کار خود برود، 

المی خود را انجام ندهد، از این بی وفائی و خودداری از انجهام وظهایف   وظیفه انسانی اس

شود. بدیهی است که انسانی که برادران خود را هنگام نیهاز و   محوله، تعبیر به خذالن می

جدا کرده و این انسهان   ها آنرا تنها بگذارد، قهراً خود را هم از  ها آنگرفتاری رها کند و 

یزان که برادران، نیازمند به کمک او هستند او هم نیازمند به کند که به همان م فکر نمی

را نیز از  ها آنجدا کند، بایستی بداند که  ها آنباشد. پس اگر خود را از  کمک برادران می

خود جدا کرده است. فرض کنید عده دوستان شما صد نفر هستند که شما وظیفه دارید 

ی خهود  ها کمکید و ادامه دهید، اگر از این دوستی را از طریق کمک و نصرت، حفظ کن

را هنگهام نیهاز و احتیهاج کنهار گذاشهتید و از او جهدا        ها آنمضایقه نمودید و یک نفر از 

شود که از تمامی دوستان خود، جدا شده باشهید   شدید، این جدائی و بی وفائی سبب می

و این  اند دادهست بی وفا شناخته شوید. پس آن صد نفر، یک نفر را از د ها آنو نسبت به 

یک نفر، صد نفر را از دست داده و ضرر کرده است. برای نجات از این ضرر و خطر، امهام  

کند که در خط نصرت و کمکِ کسانی باشد که او را  از خداوند تقاضا می علیه السهالم چهارم 

 . اند کردههنگام نیاز و احتیاج واگذار 

ارا، در برابر محبت و دوستیِ مداراکنندگان و دارد: که پروردگ در جمله ای دیگر عرضه می

کننهد نهه بهر اسهاس      کاران که برای مصلحت، دوستی خود را با من حفهظ مهی   یا سازش

کهاری، بهه مهن یهک دوسهتی خالصهانه و        واقعیت و وظیفه شناسی، در برابر این سهازش 

قهرار  « مِقهه  تصحیح»در برابر کلمه « مداراگران»باز در این جا کلمه ؛ و مخلصانه عطا فرما

باشد.  گرفته. کلمه )مِقه( از ماده ومِقَ، وامق، در اصطالح اهل صرف و ادب، مثال واوی می

مانند کلمات عده، صله، سمه، از اصل وعد، وصل و وسم، که در واقع حذف این حروف را 

نامند. قلب از این جهت که حرفی را برداشته و حرف دیگر در جای دیگهر   قلب و نقل می

دارنهد و   را برمهی « واو»، «و مِن حُبّ المُدارینَ تصحیحُ المِقَه»، چنان که: اند دادهرار کلمه ق



  

     

نقل از این جهت که حرف را از اول کلمه برداشته و حهرف  ؛ و دهند قرار می« ه»جای آن 

گذارند. کلمه )ومق( در واقع دوسهتیِ بهه جها و بهه      دیگر را در آخر کلمه، به جای آن می

ای بر اساس منهافع مهادی و    کند که عده در جامعه، انسان مشاهده می موقع است. گاهی

هائی که پایه روانی و ایمانی نهدارد بلکهه    کنند. دوستی مصلحت اندیشی با او دوستی می

کنند، به انتظار روزی که شاید از این دوستی، نتیجه مهالی و   محتاطانه اظهار دوستی می

 هها  آندرتمندان را دوسهت دارنهد و غالبهاً جهذب     مادی ببرند، آنچنان که ثروتمندان و ق

خهدمتی کننهد. ولهیکن همهه ایهن جلهب و        خوش ها آنشوند و سعی دارند نسبت به  می

، در برابر انتظاری است که از این قدرتمندان و این ثروتمندان ها یخدمت خوشها و  جذب

یهک   ها یدوستین دارند، که روزی از قدرت و ثروت آنها به نفع خود استفاده کنند. پس ا

آید. دوستی، بر پایه ایمان و محبت  کاری و یا مداراگری به حساب می نوع دوستی سازش

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    

با معرفت و وظیفه شناسی هستید؛ نه این که چون مهال و ثهروت داری   باشند که انسان 

 )ع(شما را دوست بدارند، که اگر روزی قدرت و ثروت نباشد شما را رها کنند. امام چهارم 

های بی پایه و بی مایه که در واقع  کند که در برابر این دوستی از خداوند متعال تقاضا می

ک نوع فکر و سیاستی اتخاذ کند که به یک چنهین  باشد، ی دشمنی در لباس دوستی می

، سرمایه گذاری نکند. زیرا اگر ایهن  ها یدوستدوستی هائی اعتماد نکند و برای حفظ این 

جای دوستی واقعی بشناسد و برای حفظ این دوستی به چنین دوسهتانی   را به ها یدوست

کمک کنهد، فهوری آن    ها آنبهره برساند، در روزگاری که نتواند به  ها آنکمک کند و به 

؛ لهذا  تبدیل به دشمنی شده و در واقع برای خود دشمنانی پرورش داده اسهت  ها یدوست

 کند که دوستی او را با دیگران خالص گرداند.  آن حضرت از خدا خواهش می

و ابدلنی مِن رَدّ المُالبِسینَ کهرمَ العِشهرَه و   »دارد:  و جمله ای دیگر در این فراز عرضه می

یعنی پروردگارا، بهه جهای رد دوسهتی و محبهتِ     « وفِ الظالمین حَالوَهَ االَمَنَهمَرارهِ خمِن 



  

معاشهرت   هها  آنکنند به من توفیق بده تها در برابهر    کسانی که تظاهر به دوستی من می

کریمانه و دوستانه داشته باشم و در برابر ترس و خهوف از سهتمِ سهتم کهاران، شهیرینی      

 امنیت را بچشانم. 

باشهد.   نسبت بهه ههم مهی    ها آنگرفتن این جمالت هم مقابل یکدیگر، دلیل تناقض  قرار

کند بر اعمهالی کهه    است، داللت می« لباس»)مُالبِسین( اسم فاعل از باب مفاعله از کلمه 

گیرد و ممکن است صاحب عمل، دشمنی نداشته باشد و یا  در پوشش دشمنی، انجام می

آن عمل دوستی نداشته باشد. انسان، چنهین   در پوشش دوستی، که ممکن است صاحب

کند و برای  اعمالی را به دلیل پوششی که دارد و مطابقت آن با واقع معلوم نیست، رد می

شود و در فکر این نیست که پاداشی و مجازاتی برای این اعمال قائل  آن ارزشی قائل نمی

نیهتِ عامهل بهه     شود. ممکن است عملی که در پوشش دشمنی واقع شده است بر خالف

آن عمل باشد. اگرانسان او را دشمن خود بداند و به فکر مجازات باشد، ظلم بهه صهاحب   

یا اعمهالی کهه در پوشهش    ؛ و عمل نموده و بدون دلیل برای خود دشمنی تراشیده است

گیرد و انسان از نیت و واقعیت عامل آگاهی ندارد؛ اگر آن عمل دوستانه  دوستی انجام می

برای آن ارزشی قائل نشود، به صاحب عمل، ظلهم کهرده اسهت. پهس در ههر       را نپذیرد و

جای خهود،   باشد که به صورت، بی اعتنائی به یک چنین اعمالی، ستم به صاحب عمل می

کند و بهدون دلیهل بهرای خهود      برای انسان خطرناک است؛ دوستی دوستان را ضایع می

، یعنهی ضهایع   ها خسارتچنین  ه به یکبرای آن کعلیه السالم تراشد. امام چهارم  دشمن می

خواهد کهه   گذاشتن دوستان و تراشیدن دشمنان مبتال نشود، از خداوند متعال توفیق می

داشته باشد. کرم از ماده کرامت، بهه معنهای آقهائی و    « کرمَ العِشرَه»عکس العملی به نام 

ه معنای مشههور  باشد. عشرت هم، از کلمه معاشرت، از ماده عشر و عشره، ب بزرگواری می

خود، معاشرت با دیگران است و نشانگر این واقعیت است که وقتی انسان ضمیمه گروهی 

بایسهتی   هها  آنشود که ده نفر و یا بیست نفر یا کمتر و بیشتر هستند، در ارتبهاط بها    می

حسن معاشرت داشته باشد. حسن معاشرت، به معنای دوستی خالص و بهدون طمهع بها    



  

     

باشد به کیفیتی که رابطه انسان را با آن گروه  موقع می جا و به به دوستان و حسن خدمت

تر کند و گسستگی ایجاد ننماید. حضرت اضافه بر این حسن خهدمت و رابطهه، از    محکم

رسهانی   کند. کرم، صفتی است که از فایده خداوند متعال صفت کرم و کرامت را تقاضا می

شود. کریم الطّبع و یا بزرگوار، کسی  میخدمت به بندگان خدا حاصل  به دیگران و حسن

مراتب بیشتر از  بهبرداری دیگران،  رسانی و بهره گویند که لذت و آسایش او در بهره را می

شهود. مهثالً    برداری خودش برای خهودش حاصهل مهی    نشاط و آسایشی است که در بهره

ن غهذا  شخص کریم، اگر غذای لذیذی داشته باشد که خهودش گرسهنه و نیازمنهد بهه آ    

باشد و با گرسنه ای روبرو شود؛ چنان است که اگر آن غذای لذیذ را، بهه گرسهنه ای    می

کند از  برد و بیشتر آسایش و آرامش پیدا می بخوراند و خود گرسنه بماند بیشتر لذت می

اعتنائی کند و غذا را به خود اختصهاص دههد. نهاراحتی روانهی و      این که به گرسنگان بی

ر و نیاز دیگران، به مراتب بیشتر از نشاط و آسایشی است که در غنا و بی وجدانی او از فق

کند. پس برای کسب لذتِ بیشتر و نشاط زیادتر در مقام ایثار قرار  نیازی خود دریافت می

در  علیهه السهالم  دارد. امهام   گیرد. همه جا رفع نیاز دیگران را بر رفع نیاز خود مقدم مهی  می

آمیز دارند و از واقعیت آن  آمیز و گاهی عداوت گاهی رفتاری محبّتبرابر رفتار دیگران که 

کند که نسبت به همه، معاشرتی کریمانه داشهته و در   بی خبر است، از خداوند تقاضا می

قرار گیرد. همه جا در ارتباط با مردم بزرگوار باشد؛ دوستی  ها آنخط ایثارگری نسبت به 

صرفنظر نموده از انتقام  ها آنداش بدهد و از دشمنی را قبول کند و چندین برابر پا ها آن

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   

هها بهرای یکهدیگر ثهروت      انباشد، زیرا در فرهنگ دین خدا، انس ها می جلب محبت انسان

بزرگی هستند که هرکس از طریق جلب محبت مالک انسهانی گهردد، چنهان اسهت کهه      

نهایهت ثهروت و    مالک جهانی شده باشد. در تقدیر خداوند متعال، هر انسهانی مالهک بهی   

سرمایه است که پس از رسیدن به کمالِ عقل و شعور و پیدایش رشد ایمهانی و عرفهانی،   



  

چنین انسهانی را کسهب    نهایت خواهد رسید. اگر شما بتوانید محبت یک به این ثروت بی

. در نتیجهه ثروتهی   دیه ا شهده کنید، از طریق کسب محبت چنان است که گویها مالهک او   

هها و   . انسهان دیه ا نمهوده نهایت، همراهِ دوستی مخلص و خالص به ثهروت خهود اضهافه     بی

یکدیگر هسهتند. جلهب محبهت     های متکامل و رشید، ثروت بزرگی برای مخصوصاً انسان

نهایهت انسهان را از    ها، لذیذترین غذاهای روحانی است که بی ، و چشیدن آن محبتها آن

کنهد از ایهن رو دسهتورات اخالقهی آن حضهرت در دعهای        مند مهی  نشاط و آسایش بهره

االخالق، بهترین کسبِ ثروت و قدرت و نشاط و لذت است در آخرین جمله عرضه  مکارم

پروردگارا، چنان باشم که به جای تلخی ناامنی از ظلم و ظالم، شیرینی امنیهت  دارد:  می

دانهد کهه در ذایقهه انسهان پیهدا       ترین چیزی مهی  را بیابم در این جا خوف از ظالم را تلخ

باشد. از خداونهد   ترین غذاها می و شیرین لذیذترینشود و شیرینی امینت در برابر آن  می

لخی و مرارت حاصل از نها امنهی، شهیرینی امنیهت بوجهود      خواهدکه به جای ت متعال می

 آورد. 

کنهد نهاامنی    و بالهای بزرگ که حالوت زندگی را به مرارت تبدیل می ها بتیمصیکی از 

گاهی بسازم که از ظلمِ ظهالم   حاصل از ظلمِ ظالم است. چه کار کنم و برای خود چه پناه

ههای عجیهب خهود، همهه      گیری کمیندر امان باشم. ظالم، موجود خطرناکی است که با 

تواند ضربۀ خود را بر من وارد سازد. او در ظلم و جنایت، آزاد اسهت و   وقت و همه جا می

توانم در خط دفاع قرار گیرم که ضربت او وارد شود و مهن مظلهوم بهه     من در صورتی می

شت دارم؛ ظلم او قرار گیرم. پیش از آن که اقدام به جنایت کند، از جنایت او خوف و وح

شود و بعد از آن که جنایت کند و ضربات خهود را وارد   آرامش و آسایش از من سلب می

گیرد و از روز انتقام خیلی فاصهله دارم. بهتهر    سازد، حیات من در معرض نابودی قرار می

گاهی بسازم که در داخل آن صد در صد از ظلهمِ ظهالم در امهان     این است برای خود پناه

حشت از من مرتفع گردد. آن پناهگاه محکم، حصهن والیهت و حمایهت    باشم و خوف و و

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    

که اگهر تمهامی عهالم     ام گرفتهی قرار و در چنان حصن ام شدههمیشه از شر حوادث بیمه 

تهرین ضهرری و صهدمه ای بهر مهن وارد سهازند. بها         توانند کوچک دشمن من باشند، نمی

چنین پناهگاه محکم در حمایهت و رعایهت خداونهد متعهال، امنیهت کامهل        احساس یک

شود. ایهن همهه خداونهد متعهال در      آورم و خوف و وحشت از من برداشته می بدست می

کند که به پناه من بیایید و در حرم امن و امان من قهرار گیریهد.    سفارش می قرآن کریم

دفع شرور و آفاتِ احتمالی یا یقینی را، به من واگذار کنید که من در دفع شّرِ دشهمنان  

َرةاد »خیلی دانا و توانا هستم:  يَن أ َمنوا ِفد احلَيوةد اُِلنيا َو ِفد الاخد ُع َعند اذل   .« نِّ هللَا يُدافد

 

د و اهل، َواجَعل َل يَدًا عىَل َمن َظلََمین ولدسـاًَن عَـىل َمـن خـاَ َین و  اللِّهَُم صلِّد عىَل حُمم 

َظَفرًا بدَمن عانََدین َوَهب َل َمکرًا عىَل َمن َكيََدین َو قُـدَرًة عَـىل َمـند اضـَطهََدین َو تَکـذيبًا 

ِّق ن تََوع َدین َو َوفد م  َدین و ُمتابََعةد  َمن َارَشَدینلدَمن قََصَبین َو َسًلَمًة مد  .ین لدطاعَةد َمن َسد 

 

 مقابلۀ به دباع در برابر سوء ربتار

در فراز ششم بین دو صلوات، در برابر سوء رفتار دیگران از خداوند تبارک و تعالی 

دارد: پروردگارا، رحمت خود را بر  کند. عرضه می تقاضای قدرت انتقام و مقابلۀ به مثل می

دهد  آل محمد فراوان کن و به من در برابر کسی که مرا مورد ظلم قرار میمحمد و 

خیزد، حجّت مرا بر  ی که با من به مخاصمه و معانده برمیکسقدرت انتقام عنایت کن و 

که با  کند پیروز کن و مرا بر کسانی او قوی گردان و مرا بر کسی که به من دشمنی می

تر عنایت فرما  کنند، مکر و سیاستی قوی ن میمکر و سیاست ضررهای خود را متوجه م

ها توانایی بیشتری به من  کوبند بر آن که از قدرت خود استفاده نموده، مرا می و کسانی



  

تراشان بتوانم همه را تکذیب کنم،  جویان و عیب عنایت کن و چنان نما تا برابر عیب

برابر تهدیدِ تهدیدکنندگان،  اند، نداشته باشم و در گویند و گفته میها  چنان عیبی که آن

سالمتی و آرامش مرا حفظ کن و چنان باشم تا بر اطاعت کسانی توفیق پیدا کنم که مرا 

که مرا به مصالح و مفاسد زندگی ارشاد  کنند و بتوانم از کسانی تایید و تقویت می

 نمایند، متابعت نمایم. می

قرار گرفته است. در آنجا  این فراز از دعای آن حضرت، درست در مقابلۀ فراز قبل

خواهد که در برابر ظلمِ  مشاهده کردیم که آن بزرگوار از خداوند تبارک و تعالی می

نداشته، بلکه باالتر، در مقام ایثار قرار گیرد و هر  مثل به ۀظالمان و بدیِ بدکاران، مقابل

تبارک و  بدی را به نیکی پاسخ دهد. ولیکن در این قسمت از دعاهای خود، از خداوند

 ها آنکاران، بتواند ایستادگی نموده و از  کند که در برابر جنایتِ جنایت تعالی تقاضا می

تر باشد و در  تر و جری کند که ازآنها قوی انتقام بگیرد. زیرا از خداوند متعال، تقاضا می

هر میدانی برآنها برتری داشته و غالب و پیروز باشد. شاید هدف آن حضرت در آوردن 

با  ها یکینجمالت باال، این باشد که در اخالق انسان در برابری  ۀن جمالت به دنبالای

تعدیل بوجود آید و گاهی انسان در برابر دشمن یک چنان نرمشی از خود بروز  ها یبد

ائمۀ اطهار تر و جسورتر نماید. گاهی  ندهد که دشمن را در ظلم و جنایت خود، جری

«. من احسنت اليه َشِّ  اتقِّ »فرمایند:  خالق انسانی خود، میعلیهم السّالم در قسمتی از ا

نیکی کرده ای بپرهیز. حقیقت مطلب این است که هر  ها آنیعنی از شرّ کسانی که به 

این خیر و  جملۀخیر و برکتی که الزم است از انسانی به انسان دیگر برسد، که از 

ن رفتار در محیطی ظاهر گردد ، رفتار و اخالق نیک است، الزم است که این حسها برکت

رسد شناخت و شناسائی  که انسانِ طرف احسان، به این نعمتی که از جانب شما به او می

گزاری در او بوجود آید  شناخت و شناسائی، حالت تشکر و سپاس ۀداشته باشد و به دنبال

حقاق و بداند که از شما یک نوع نعمت و لذّتِ حیات بخشی دریافت نموده، که خود است

چنین  آن را نداشته، بلکه از شما به طرف او احسان شده است. اگر طرف مقابل یک



  

     

نداشته باشد، تا در او ه شناخت و شناسائی به نعمت و برکتی که از شما دریافت نمود

شود و چنان فکر  گزاری بوجود آید، قهراً در او حالت تکبّر پیدا می حالت تشکر و سپاس

چنین خیر و برکتی که از شما به او رسیده است داشته و این  کند که استحقاق یک می

حسن رفتار که از شما دیده، مربوط به رعایت حقوق و وظیفه شناسی شما بوده، که اگر 

داد که حق خود را  کردید حق او را ضایع گذاشته بودید و او به خود، اجازه می چنین نمی

ه آن موظّف دانسته، وادار و مجبور کند. از شما مطالبه نموده و شما را به وظائفی که ب

پیدایش یک چنین فکر و خیالی در طرف موردِ احسان و محبت خیلی فاسد کنندۀ رأی 

دهیِ حسن اخالق و رفتار شما به عکس آن  او بوده و خطرناک است، که درست بهره

ف که احسان شما، فکر و نیت طر جای این خواهد بود که شما انتظار دارید؛ یعنی به

 ۀنماید. همه جا احسان کنندگان، بایستی درج مقابل را اصالح کند، آن را فاسد و تباه می

ها در  کنند درنظر بگیرند، تا بذر احسان آن فهم و معرفتِ انسانی را که به او احسان می

 یک زمینِ الیق و مناسب کاشته شود و رشد کند و بهره دهی خوبی داشته باشد.

ی احسان و حسن اخالق، اصالح شدنِ روح تجاوزگر و متکبّر اه تیخاص نیتر بزرگاز 

گذارد  انسانی است که طرف احسان شما قرار گرفته. احسان شما در او چنان تأثیری می

آورد.  که روح فضیلت و انسانیت او را زنده نموده، حالت تواضع و تشکّر در او بوجود می

گردد و گاهی  کار انسانی او اصالح میشود و اف احسانِ شما هدایت می ۀدر نتیجه بوسیل

چنین معرفتی نیست بلکه به عکس، روح خودخواهی و تکبّر بر او  طرف مقابل دارای یک

بیند که از شما دیده  غلبه دارد و خود را براساس فکر خودمحوری، مستحقّ احسانی می

دریافت  کاران در برابر دریافت حق خود، ملزم نیستند که آن که طلب است و همانطور

دانند، در نتیجه خود را  شما می ۀجای احسان، از شما بشناسند، بلکه وظیف حق را به

دانند، گاهی در انسانی که طرف احسان شما قرار  گزاری نمی ملزم، به تشکّر و سپاس

داند و  آید که خود را شخصی بزرگ و بزرگوار می چنین خیاالتی بوجود می گرفته، یک

کند که بایستی نسبت به او حسن رفتار و اخالق داشته باشند. در  دیگران را موظّف می



  

، شناخت و شناسائی ها نعمتهر صورت، دستور کلّی در برابر انفاقات و بذل خدمت و 

طرفِ مقابل است که دین مقدس اسالم، در تنظیم یک چنین مسائلی بین دو نفر انسانِ 

از این سه نوع حقوق، متوقف بر  مسلمان، سه نوع حقوق معین نموده، که رعایت هر یک

 باشد. شناخت و شناسائی طرفین ذی حق می

 

 اوّل، دوّم و سوّم. ۀ قون مر ل

ها بر یکدیگر است. یعنی هر انسانی که از نوع و نژاد  اوّل، حق نوعی انسان ۀحقوق مرحل

ی بشریت است، بر من حقّ نوع ۀباشد و او هم مانند من انسانی و ثمره ای از شجر من می

کند. رعایت حق برادری انسانی و نوعی، به دو چیز است. اوّل این که من او را  پیدا می

یک انسان بشناسم و احترامات انسانی برای او قائل باشم؛ به او سالم بدهم و به او حق 

ها را بدهم و بین خود و او احترامات متقابل قائل باشم. دوّم،  شرکت در مجالس انسان

واظب باشم که به حق او تجاوز ننمایم و او را از حقوق انسانیش محروم این که همه جا م

چه خداوند در طبیعت آفریده است شریک  ها و آن ها و آشامیدنی نکنم؛ او را در خوردنی

آبی رسیدیم، خود را از او  ۀخود بدانم. پس اگر با هم در حال تشنگی، به چشم

اگر در پای درخت میوه ای نشستیم، در  تر در استفاده از آب چشمه ندانم و یا مستحق

چنین در استفاده از  درخت، به خود حق بیشتر و زیادتر ندهم و هم ۀاستفاده از میو

برداری از مواهب طبیعت بدانم که  ی خدا، او را به میزانی مستحقّ بهرهها نعمتتمامی 

گوسفندانی هستند ها در نوعیتِ انسانی خود، مانند  . انسانام دانستهخود را مستحقّ آن 

شوند که در این ورود هیچ گوسفندی حق ندارد حق بیشتری برای  که وارد چراگاه می

 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 

ای شما، در جهتی از جهات دارد و به شما، طبق تقاض با شما بسته است؛ قدمی برمی



  

     

کند، شما نیز متقابالً بایستی به فکر مجازات و پاداش دادن به او  زندگی خدمت می

کند، شما به او جواب بدهید، یا طبق تقاضای شما، خدمت  باشید. او به شما سالم می

دهد، حق خدمت او را بپردازید، که رعایت یک چنین حقوقی را، حقوق  دیگری انجام می

بر یکدیگر حقّ  اند کردهزن و مرد که با یکدیگر ازدواج  نامند. مانند دو نفر دادی میقرار

و یا کارگر و صاحب  اند شدهکنند، یا دو نفر که با هم رفیق راه مسافرت  ازدواج پیدا می

کار، در تمام مظاهر مختلفی که دارد؛ از رعایت این حقوق، در جامعه عدالت بوجود 

کند که حق او بوسیله دیگری ضایع شده باشد و در  ه پیدا نمیآید. هیچ کس عقید می

 برابر کار و خدمت خود اجر و مزدی نگرفته باشد.

حسان ادَلِّ »فرماید:  و امّا حقّ سوّم، حق احسان است که خداوند در قرآن می َهل َجزاُء اَلد

حسان یعنی شما، گیرد.  احسان آن خدماتی است که با نیت خالص و الهی انجام می«. 0اَلد

دست  خدا و رسیدن به پاداش آخرتی به دانید و برای تقرب به ها را بندگان خدا می انسان

کنید. هرجا مستحقّ خدمتی پیدا کردی، بدون  ها خدمت می خداوند متعال، به انسان

کنی و در برابرِ خدمت خود، از او انتظاری نداری؛ بلکه از خداوند  انتظار به او خدمت می

چنین خدماتی از نوع خدمت پدر و مادر به  تظر اجر و پاداش هستی، یکمتعال من

َل »گویند:  باشد که در خدمات خود می فرزندان و یا خدمت پیغمبران به افراد بشر می

چنین خدماتی را  خواهیم، یک ما در برابر خدمات خود، پاداش نمی«. َاس ئَلُُُك عَلَيهد َاجرا

گزار مزد خدمت خود را  نامند که انسانِ خدمت ان میخواه کوچک باشد خواه بزرگ، احس

 فقط از خداوند متعال انتظار دارد.

رعایت حقوق دو قسم اوّل، مشروط به شرایطی نیست که طرف مقابل و مخدوم انسان 

کند  معرفت داشته باشد یا نداشته باشد. بلکه هر کس که برای صاحب کاری خدمت می

؛ و باشد . که آن خدمات از نوع مزد و مزدوری میشود مزد کار خود را طلب کار می
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همچنین رعایت حقوق نوعی مشروط به چنین شرایطی نیست. همه کس حق استفاده از 

باشد که از  مواهب طبیعت را دارند ولیکن احسان و حق احسان، مشروط به شرایطی می

کسی باشد. یعنی شما به  آن جمله آشنائی شخص مورد احسان، به احسان شما می

بایستی احسان کنید و به کسی برای رضای خدا به او خدمت نمائید که بتواند احسان 

شود  شما را درک کند. ولیکن اگر چنان انسانی باشد که حالت غرور و تکبّر در او پیدا می

و خود را مستحقّ احسان شما بداند، احسان شما این جا بذری است که در یک زمین 

دهد. یعنی انسانِ طرف احسان شما که  عکسِ مطلوب نتیجه می نامناسب کاشته شده، به

داند، اگر روزی مشاهده کند که خدمات احسانیِ شما قطع شده و  خود را طلب کار می

خیزد که چرا حق او را رعایت  ادامه پیدا نکرده است با شما به دشمنی و عناد بر می

باشد بعد از  که نوعی از احسان می نکرده اید. به همین مناسبت امام چهارم، ایثار خود را

فرماید: شما از ابتدا بایستی بر  کند و می قدرت، به مثل و قدرت انتقام تجویز می ۀمقابل

انسان متجاوز قدرت پیروزی و نیروی انتقام کسب کنید و بعد از پیدایش تسلّط و قدرت 

ایثار در رفتار بر آئید انتقام و آگاهی و آشنائی طرف به این مسئله، در مقام ایثار و حسن 

قدرت انتقام، طرف مقابل را تربیت نموده و او را از  ۀتا این ایثار و حسن رفتار در زمین

خطّ حیوانیت به خطّ انسانیت انتقال دهد و در نتیجه، حسن اخالق و احسان شما از یک 

 دهی داشته باشد.  طرف مربّی جامعه بوده و درجهت دیگر بهره

، یک جمالت تام و تمام ها قسمتدراین قسمت هم مانند سایر  السالمعلیه جمالت امام 

کند تا بر دشمنان و  باشد. در این جمالت دعائی، از پروردگار خود، همه جا تقاضا می می

ستم کاران به خود، پیروزی و برتری داشته باشد. چنان نباشد که قدرت او با قدرت ظالم 

وی و یا کمتر باشد؛ بلکه همه جا از خداوند و مکار و ستم کار نسبت به خودش، مسا

کند که از نیروی برتر و بیشتری نسبت به دشمنان و ستم کاران  متعال، تقاضا می

 برخوردار باشد.



  

     

شود، که آیا این برتری جوئی و برتری خواهی مظلوم نسبت  در این جا سئوالی مطرح می

ه یکدیگر خارج نموده، عده ای را ها را از خط تساوی نسبت ب به ظالم، که در واقع انسان

دهد،  تر قرار می و ضعیف تر نییپاتر و عده ای را در مرتبه ای  در مرتبه ای باالتر و قوی

های بد و خوب و یا  آیا بهتر این است که انسان !؟باشد منطقی است و یا غیر منطقی می

در حدّ تساوی نسبت  مؤمن و کافر و یا ظالم و مظلوم، از نظر نیرو و قدرت و مال و ثروت

قدرت بوجود آید یا این که عده ای برتری داشته  ۀموازن ها آنبه یکدیگر باشند و بین 

 !؟قرار گیرند تر یقوی باالتر و مقامباشند و در 

نسبت به  ها قدرت ۀها چنین فکر کنند که همان تساوی و موازن شاید در بدو امر، انسان

ف عقل و منطق باشد! بهتر این است که دو نیروی یکدیگر بهتر است و برتری جوئی، خال

کفر و ایمان و یا کافر و مؤمن، در حدّ تساوی نسبت به یکدیگر قرار گیرند و از خط 

اختالفات طبقاتی بوجود نیاید.  ها آنقدرت، به سمت افراط و تفریط نروند و بین  ۀموازن

بهترین فرضیه شناخته  تساوی، منطقی باشد و در قضاوتِ عقل و دانش ۀاگر این فرضی

، از خداوند متعال علیه السالماالخالق، که درآن امام  شود، پس این جمالت دعای مکارم

تقاضای برتری نسبت به دشمنان خود دارد، خالف عقل و منطق است، زیرا فرضاً اگر 

 مستجاب گردد و خداوند متعال، او را نسبت به طایفه ای که ظاهراً علیه السالمدعای امام 

معاند او و دشمنان او هستند، از قدرت و ثروت بیشتری برخوردار نماید و در نتیجه، دو 

تر و دیگری را  مؤمن و غیرمؤمن را از حدّ تساوی خارج گرداند، یکی را قوی ۀطایف

 ارادۀتر قرار دهد، یک عمل خالف عقل و منطق است که به تقاضای امام و به  ضعیف

توانیم تقاضای خالف منطق را از امام و یا  و چگونه ما میخداوند متعال انجام گرفته 

شود  عمل خالف عقل و منطق را از خداوند متعال بپذیریم. پس در این جا، امر دایر می

طلبی که خداوند طوایف مؤمن را از طوایف کافر  جوئی و برتری که یا بگوییم این برتری

و منطق است و تساوی بین این دو، تر و باالتر قرار دهد، صد در صد مطابق عقل  قوی

باشد، یا بگوییم که امام از خداوند متعال، بر خالف قضاوت عقل و  خالف منطق می



  

منطق تقاضا نموده و خداوند متعال هم یک چنین تقاضای خالف منطق را قبول نموده 

 است.

ل جایز دوّم و نسبتِ عملِ خالف منطق بر امام و یا خداوند متعا ۀنظر به این که فرضی

باشد  جوئی صد در صد مطابق عقل و منطق می نیست، بایستی قبول کنیم که این برتری

نهایت  و بهتر این است که خداوند متعال، طوایف مؤمن و بندگان صالح خود را، بی

را در تمامی امور و مسائل، از حدّ تساوی، باالتر برده و بر  ها آننیرومندتر و تواناتر کند و 

کنیم که خداوند متعال، در  و دشمنان خود مسلط گرداند. مشاهده میطوایف کافر 

چنین وعده ای داده است که طوایف مؤمن به خود را، تا آنجا  بسیاری از آیات قرآن، یک

را بر کفار مسلط نماید. در آیات مربوط به  ها آنکه ممکن است نیرومندتر گرداند و 

ایمان، در میدان جنگ، صبر و استقامت کند، بر فرماید: اگر ده نفر از شما اهل  جهاد، می

فرماید: صد نفر از شما، بر دویست نفر و دویست  دیگر می آیۀشود و در  صد نفر پیروز می

شود و همه جا وعده داده است که یاران و وابستگان  نفر از شما بر دو هزار نفر پیروز می

ُ ََلُغلدََب  اََن و ُرسيلکَ »فرماید:  دیگر می آیۀکند و در  به خود را یاری می «. 0تَب اَّللِّ

خداوند متعال، واجب و الزم کرده است که او و پیروان او، بر دیگران پیروز و مسلط 

دهد که دوستان خود را به قدرت برساند و  شوند؛ و همچنین قرآن، از روزی خبر می

نان که بخواهند به خوار و ذلیل گرداند تا آنچ ها آنتمامی دشمنان و کافران را در برابر 

ایمانی خود برسند و در اجرای مقررّات دینی، آزاد باشند. پس با این  ۀمقاصد عالی

ی امام چهارم در این دعا، همه جا مشعر به ها خواهشحساب، وعده های خدا در قرآن، و 

 ۀامّا از نظر عقل و منطق، موازن؛ و باشد برتری خواهی و تسلط مؤمنان بر کافران می

باشد که هردو  تساوی آن بین دو گروه کافر و مؤمن، در صورتی منطقی می قدرت و

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 
                                                           

0
ََب  َأََن َو ُرُسيل َكتَبَ  :40المجادله،   ُ َْلَغْلد يي َعزيز  اَّلل  َ قَود ن  اَّلل 

ِ
 ا



  

     

برد و از  کند و آن را در راه فساد و افساد جامعه بکار می و ثروت خود سوء استفاده می

شود و آن طایفه دیگر، نیروهای خود را در راه صالح و اصالح  عوامل تخریب، شناخته می

 تر نییپابرد، بهتر این است که نیروهای مخرّب و مفسد، در حدّ صفر و یا  جامعه بکار می

قدرت و حرکت خود، به ضرر خود و جامعه  نیتر کوچکاز  ها آناز صفر، قرار گیرد؛ زیرا 

خود،  ۀکنند. به خالف اهل ایمان و تقوی که از نیروهای خود به نفع جامع استفاده می

نمایند. اگر کافر بر مؤمن مسلط شود، او را و خطّ حرکت او را، نابود  بهره گیری می

کند و  ند او را تربیت میبرد و اگر مؤمن بر کافر مسلط گردد، اگر بتوا کند و از بین می می

کفر و گناه خود، محبوس و  ۀرساند و اگر نتواند، او را در دایر به سعادت و خوشبختی می

دهد تا روزی که برای حرکت در خطّ  گرداند و او را تحت نظارت خود قرار می متوقف می

 ایمان و سعادت، آمادگی پیدا کند پس با این حساب، منطقی است که اهل ایمان، به

 ارادۀرا به  ها آننیرو و قدرت بیشتر مجهّز باشند و بر کفار و کافرین، تسلّط پیدا کنند و 

 خود مهار کنند و یا در خطّ کفر و گناه، متوقف سازند. 

ح های عادل و صال پس به حساب مطالب گذشته، این برتری جوئی و برتری خواهی انسان

 و منطق است.های کافر و ظالم، مطابق قضاوت عقل  بر انسان

دارد: پروردگارا، مرا بر ظالم به من، مسلّط گردان تا به  عرضه می )ع(لذا امام چهارم  

بعد  جملۀنیروی بیشتر و بهتر مجهّز باشم و بتوانم از ظالم به خود، انتقام بگیرم. در 

گوید: نیروی منطق و بیان مرا، بر منطق و بیان کسی که با من عناد و دشمنی دارد،  می

 گردان، تا با منطق و بیان خود، او را محکوم کنم. تر یقو

حضرت در این دو جمله در میدان جنگ و ستیز، در برابر ظالم از خداوند متعال، قدرت 

کند و در میدان محاکمه و استدالل، از خداوند متعال علم و منطق  و توانائی تقاضا می

یکدیگر در یکی از این دو جهت قرار ها، بر  طلبد. بدیهی است که برتری انسان می تر یقو

 گیرد، بعضی از نظر قدرت و توانائی برتری دارند و عده ای از نظر علم و حکمت. می



  

نیرو و قدرت همه جا در برابر ظالمین و زورگویان الزم است، زیرا ظالم، کسی است که 

گران در همان ابتدای حرکت، خود را از خطّ علم و منطق خارج نموده و به حقوق دی

کند و زندگی خود  تجاوز کرده است. کسی که در اوّلین قدم به حقوق دیگران، تجاوز می

کند، طرف مقابل، در برابر یک چنین انسانی فقط، بایستی  را از راه اعمال زور شروع می

ر و زیاد تر سرکوب نماید. در برابر نیروئی بیشتبه زور و قدرت متوسل شود و او را با 

توان ایستادگی کرد زیرا خطّ حرکت او  علم و منطق، نمی ۀ، با اسلحظالم و متجاوز

او ظلم و عدوان. پس در میدان جنگ با یک چنین ظالم  ۀزورگوئی و تجاوز است و اسلح

متجاوزی، استفاده کردن از علم و منطق، خالف فطرت و خالف طبیعت است. آنجا، 

متجاوز، متوقف یا سرکوب گردد، جائی است که بایستی زور و قدرت بکار رود تا ظالم 

ولیکن در میدان محاکمه و برهان و استدالل که هر دو طرف پای میز عدالت و محاکمه 

علم و منطق، دیگری را محکوم و منکوب  ۀخواهد با اسلح می ها آنو یکی از  اند ستادهیا

به  علم و منطق الزم است. در آن جا هر یک از طرفین که آگاهی بیشتر ۀنماید اسلح

برخوردارند و هرکدام  تر یقوحقوق خود و حقوق دیگران داشته باشد، از منطقی، بهتر و 

خواهد بود.  تر فیضعکه از نظر علوم و دانش ضعیف باشند استدالل و منطقشان  ها آناز 

کند و در میدان  تنها نیروئی که انسان را به علوم و حقوق خود و دیگران آگاه می

برد، عدالت جوئی و پرهیز از تجاوز به  روی استدالل را باال میمحاکمه و مخاصمه، نی

کند، در ظلمت قرار  ظلم، استفاده می کلمۀحقوق دیگران است. ظالم همان طور که از 

ظلمت است، ظالم به این دلیل ظالم است که، جاهل است و  ۀگیرد. ظلم از ریش می

شود و  و از جهل تاریکی پیدا میجهل و تاریکی، مالزم یکدیگر هستند. از تاریکی، جهل 

تواند منطق علمی و  گردد و هیچ وقت ظالم نمی این تاریکی از ظلمت، منشاء ظلم می

که اگر  اند داده، دستور الساّلم همعلیائمۀ اطهار استدالل عقلی داشته باشد. دراین جا 

ا جامعه و خواهی همه جا منطقی، قوی و استداللی نیرومند، داشته باشی در ارتباط ب می

مردم از خود انصاف داشته باش و خود را مالک و معیار روابط اجتماعی قرار بده. هر 



  

     

خواهی نسبت به دیگران  یدیگران بگوئی و یا هر عملی که م ۀخواهی دربار سخنی که می

ی، خود را جای دیگران قرار بده، اگر آن قول و عمل برای خودت نافع است داشته با

باشد و اگر برای خودت مضّر است برای دیگران هم مضّر خواهد  فع میبرای دیگران هم نا

 بود.

فرماید: مرا بر آن کسی که نسبت به من عناد و دشمنی دارد ظفرمند  سوّم می جملۀدر 

 و  منطقکند و در میدان محاکمه، تقاضای  گردان. آنجا در برابر ظالم، تقاضای قدرت می

ائمۀ جوید. در این جا بایستی بگوئیم که کلمات  ر میدر برابر عناد مردم، از خداوند ظفّ

علیهم السّالم از نظر قواعد ادبی، در رأس تمامی لغات و کلمات است. هریک از اطهار 

کنیم  برند. دراین جا مشاهده می لغات عربی را درست در مورد مخصوص به خود بکار می

 بکار رفته است. « عناد»ظفز در برابر  کلمۀکه 

ی نهان و پنهان است که دشمن شما، نسبت به شما بغض و کینه ها یدشمنن عناد، آ

دارد و از خوشبختی و موفقیت شما نارحت است. یک چنان آتشی، به نام بغض و عناد، 

شود. همه جا  در دل او روشن است که جز با کوبیدن و یا نابود کردن شما خاموش نمی

سازد. دراین جا تنها چیزی که جلوی  آشکار راگردد تا عناد خود  دنبال فرصت می

سازد، ظفرمندی شماست.  گیرد و او را همه جا خاموش و متوقف می فرصت او را می

ظفر، یعنی پیدایش حالت پیروزی و غلبه در شما نسبت به دشمن، که از نظر علم و 

و  قدرت از او باالتر باشید و این باالتری در نظر او محسوس باشد و همچنین از نظر مال

ی دیگر، چنان وضعی داشته باشی که هر وقت آن دشمن معاند، تو را ها تیموقعثروت و 

ببیند در خود احساس ذلّت و حقارت کند و هرگز خود را در میدان مقابله با شما ظاهر 

 نامند. می« ظفر»ها  ها و کینه توزی ننماید. پیدایش یک چنین برتری را در برابر عداوت

دارد که: پروردگارا، مکر و سیاست مرا در برابر مکر و  رضه میچهارم، ع جملۀو در 

کنند پیروز گردان؛ به من یک چنان  سیاست کسانی که سر راه من چاه و چاله می



  

 ها آنرا به خود  ها آنرا خنثی و یا نتائج مکر  ها آنسیاستی بده که بتوانم سیاست 

 برگردانم.

شکست و یا محرومیت  ۀگویند که زمین می مکر و سیاست و یا کید و مکر به آن اعمالی

دهد که آن اعمال وقتی به مرز  کند. دشمن شما، اعمالی انجام می انسان را فراهم می

هائی چه مادی و یا معنوی در شما  نتیجه برسد، نتائج آن باعث پیدایش محرومیت

کست و ش آیۀآورد که م شود؛ و یا این که چاه و چاله هائی سر راه شما بوجود می می

نامند. در این جا  گردد. تمامی این اعمال توطئه آمیز را، کید و مکر می سقوط شما می

کنند، از خدا  مکر و سیاست استفاده می ۀ، در برابر دشمنانی که از اسلح)ع(امام چهارم 

مرحمت کند تا دشمن خود را از  تر بیعجو  تر قیعمخواهد که به او مکر و سیاستی  می

بزرگ منطقی دارد. یکی از آن دو  ۀکر خدا و مکر اولیاء خدا، دو نتیجپای درآورد. م

نتیجه، ظهور محکومیت مکّاران و سیاست مداران است، یعنی مکّاران که با مکر خود 

در  ها آنمحکومیت  آیۀکنند، همان محرومیت م محرومیت انسانی را فراهم می ۀزمین

ت مؤمن است، زیرا اولیاء خدا، پیش اعمال قدر آیۀشود که آن محکومیت، پ محاکمه می

دوّم این است که نتائج مکر مکّار را، به خود او  ۀبرند؛ و فاید از محکومیت قدرت بکار نمی

کنند. یعنی نظیر دام و دانه ای که او سر  گردانند و یا نسبت به او، مقابله به مثل می برمی

 ها آنو پیش از آن که خود به دام گذارند  راه انسان گذاشته، دام و دانه ای سر راه او می

 ۀاندازند. نمونه ای از این مکر و توطئه را در داستان مباحث بیفتند، او را به دام خود می

 کنیم. ی زمان امام جواد با آن حضرت ذکر میها یقاض

که از محبوبیت آن بزرگوار در دربار مأمون  علیه السالمهای زمان حضرت جواد  قاضی

ولیعهد مأمون و صاحب  )ع(ند و مشاهده کردند که پدر امام جواد عباسی وحشت داشت

مسند خالفت بوده، که پیش از مأمون از دار دنیا رفته است؛ پس فرزند آن امام، وراث 

باشد؛ با این موقعیت مأمون، دخترخود امّّّّّّّ الفضل را هم به امام  منصب والیت عهدی می

به بنی هاشم منتقل کند. به  العباس الفت را از بنیتزویج نموده و تصمیم دارد خ )ع(جواد 



  

     

این مناسبت، دو طایفه از درباریان، نسبت به امام حسد ورزیدند و تصمیم گرفتند که 

ی ها یقاضموجبات شکست آن حضرت را فراهم کنند. طائفه اوّل، پیشوایان مذهبی و 

مأمون عباسی که خود را به  تران کینزدزمان. طائفه دوّم، عموم بنی العباس و مخصوصاً 

دانستند. این دو طائفه تا آن جا که ممکن بود بر علیه آن  وراث تاج و تخت مأمون می

حضرت توطئه نمودند و سعی نمودند که موجبات شکست علمی و اجتهادی آن حضرت 

آمد که امام  می به نظررا در مسائل دینی و مذهبی فراهم کنند و ظاهراً هم این طور 

تحصیلی ندارد. ابتدا به مأمون اعتراض نمودند  ۀیک جوان نورس است و سابق )ع(جواد 

خواهد به عنوان دامادی و ولیعهدی  که چرا یک جوان تحصیل نکرده و بی سواد را می

 ها آنانتخاب کند، بهتر این است که او را به مدرسه بفرستد تا درس بخواند. مأمون به 

خدائی دارند و محتاج به تحصیل نیستند ولیکن  جواب داد که این خانواده علم لدنّی

ی قبلی هر کدام حدود ها امامدانستند که،  معتقد به اعجاز علمی نبودند. چنان می ها آن

ولیکن  اند خواندهبیست سال یا بیشتر در محضر پدرشان که امام زمان بوده است درس 

ته است درس بخواند. امام جواد در سن پنج سالگی، از پدر خود محروم شده و نتوانس

توانند به او شکست علمی بدهند و بی سوادی او را در نظر همگان آشکار سازند.  پس می

ها علم الهی دارند  از این رو، با مأمون عبّاسی تماس گرفتند که اگر مدّعی هستی که این

و بزرگ و کوچک یکسان هستند، یک محضر علمی مذهبی تشکیل بده که در آن 

و دانشمندان جمع شوند و از امام جواد، مسائل علمی سئوال کنند. مأمون محضر، علماء 

حاضر شد چنین محضری ترتیب دهد، عباسیان با علماء و دانشمندان، تماس گرفتند و 

را شکست  )ع(حضرت رضا خواهش و تمنا کردند که به هر شکل، بایستی فرزند  ها آناز 

مسئله  ها آنعلمی مکر و حیله بکار بردند.  سئواالتبدهند. علمای دربار عباسی، در طرح 

ای انتخاب کردند که گر چه ظاهراً یک سئوال و یک جواب بیشتر نیست ولیکن هر کدام 

این جور فکر کردند که اگر امام جواد، در  ها آناز آن سئوال و جواب، فروع مختلف دارد. 

بدهد، فوری با جواب  برابر اصلی که در سئوال طرح شده است یکی از آن فروع را جواب



  

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

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

از توطئه با خبر بودند فوری کف بزنند و شکست علمی امام را به حاضرین اعالم کنند. 

صید بود، که اصل  ۀکه طرح کرده بودند، مربوط به صید در حال احرام و کفّار یا مسئله

شود و  صید در حدود سی قسم یا بیشتر است، که در ارتباط با صید و صیاد مطرح می

کند. یک مجلس با شکوه  ی مختلفی پیدا میها صورتصید هم به همان مناسبت،  ۀکفار

رجال درجه اوّل و دوّم از نظر مذهبی و  سلطنتی تشکیل دادند، در آن مجلس تمامی

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 

 سالمعلیه الکه: اگر صیادی در حال احرام صید کند کفّاره او چیست؟ حضرت جواد 

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 

توانست و یا ندانست که سئوال مورد نظر چه بوده است. پس از آن، چنان گیج شد که ن

به مثل، سئوالی مانند سئوال او مطرح کرد که آن هم  ۀبرای مقابل علیه السالمحضرت جواد 

فروع مختلف دارد و فرمود: آن کدام زن است که ظرف بیست و چهار ساعت، حدود 

ضی القضات، دست و پای خود را شود؟ قا هشت مرتبه بر شوهر خود حالل و حرام می

گم کرد و نتوانست جوابی بدهد. مرتبه دیگر یک مجلس علمی و اجتهادی در حضور 

ادند و در آن مجلس، فتوائی، از امام پرسیدند که ظاهراً عباسی تشکیل د ۀمعتصم، خلیف

رآن حدّ سرقت بود که خداوند در ق ۀبر خالف قرآن است و دلیل قرآنی ندارد. فتوا، در بار

فرماید: دست سارق را قطع کنید و از بیان این که چه مقدار از دست سارق قطع  می

برای فتوا دادن با استناد به آیات قرآن ثابت کردند که دست  ها آنشود ساکت است.  می

دانستند  پرسیدند و می )ع(سارق الاقل بایستی از مچ قطع گردد. پس از آن از امام جواد 



  

     

ع چهار انگشت دست است نه کف دست تا بند دست. در این جا به که فتوای ائمّه، قط

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 

ر نه کمتر. در این دو مجلس مشاهده که بایستی فقط چهار انگشت قطع شود نه زیادت

کشد که  ، برای شکست علمی دشمن، همان نقشه هائی را میعلیه السالمکنیم که امام  می

را با همان مکر و  ها آنو د چین می ها آن ۀو توطئه ای مانند توطئ اند دهیکش ها آنخود 

مام ادوار تاریخ به علیهم السّالم، در تائمۀ اطهار کند. سیاست  توطئه خودشان محکوم می

 همین کیفیت بوده است.

 

ِّ صَ  م  هُللِّ اَ  َ ددِّ سَ  هل، وَ و اد  دٍ م  حَ يل مُ عَ  لد ن مَ  يَ جزد اَ  ، وَ صحد لنذ ِن ِبد ش   ن غَ مَ  َض عارد ن اُ دِن َلد

ِّد ِن ِبد رَ َهَ  َ اُ  ، وَ ذلد لبَ ِن ِبد مَ رَ ن حَ مَ  ثيبَ اُ  ، وَ لَبد  ند مَ  َف خالد اُ  ، وَ َل لصدِّ ِن ِبد عَ طَ ن قَ مَ  َكِفد

َ ا ِّ  سند يل حُ ِن اد غتاب َ اُ  ، وَ ةَ نَ س َ احلَ  رَ شکُ ن اَ اَ  ، وَ کرد اذلد ِّ الس   ند عَ  غضد  .ةد ئَ يد

 

 به ا سن ۀبه دباع و مقابل ۀتشخیص موارد مقابل

با حسن در برابر بدکاران و تشخیص موارد  ۀو در فراز هفتم، راجع به مالیمت و مقابل

دارد که:  ق معمول عرضه میبه احسن بین دو صلوات طب ۀبه دفاع و مقابل ۀمقابل

پروردگارا، رحمت و برکات خود را بر رسول خدا و اوالد او نازل کن و به عقل و دانش 

چنان قدرت و استحکامی بده تا در برابر خائن به امانت، مقابله کنم. کسی که در  من، یک

گیرد،  کند، من او را نصیحت کنم و کسی که از من فاصله می راهنمائی به من خیانت می

کند، به او  نسبت به او نیک رفتار باشم و کسی که مرا از عطا و بخشش خود محروم می

کند، با او رابطه داشته  بخشش کنم و یا از خویشاوندان، کسی که با من قطع رابطه می



  

های  کند، نام او را به نیکی ببرم. نیکی باشم و برخالف کسی که همه جا از من غیبت می

 چشم پوشی کنم. ها آنی ها یبدنظر بدارم و از مردم را، منظور 

در این قسمت هم آن حضرت از خداوند تبارک و تعالی، بر خالف تقاضای مقابله به مثل، 

خیر با شر. شرور و آفاتی که ممکن  ۀکند، یعنی مقابل تقاضای مقابله به ضدّ و نقیض می

رسد،  از دشمن به او می شمارد و در برابر هر شری که است از دشمنان به او برسد، می

کند. در اولین مرتبه، نصیحت را با  خیری را مناسب همان شر، از خداوند متعال تقاضا می

دارد که کسی در راهنمائی خود به  کند و عرضه می خیانت در تعلیم و تبلیغ مطرح می

 زند.  من غش می

غوب و یا غش زدن در معامالت و در تعلیمات به معنای این است که متاع غیرمر

ارزش را به متاع مرغوب مخلوط کنند و به عنوان یک جنس مرغوب بفروشند و یا  بی

تعلیمات گمراه کننده را مخلوط به تعلیمات هدایت کننده نموده و باطل را در لباس حق 

 کلمۀبه خورد مردم بدهند. یک چنین ترکیب و اختالط جنس مرغوب با نامرغوب و یا 

نامند. متاع مغشوش یا کالم مغشوش، آن متاع و کالمی است  می« غش»حق با باطل را 

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 

اقع باشد. حضرت در کند؛ چنان هدایتی که مطابق حقیقت و و دهد و هدایت می می

دشمن، توفیق پیدا کنم  ۀکند که در برابر تعلیمات گمراه کنند جا از خداوند تقاضا می این

 او را نصیحت کنم و به حق و حقیقت هدایت نمایم.

دارد: پروردگارا، چنان توفیقی به من مرحمت کن تا بتوانم با  دوم عرضه می جملۀو در 

در « بِرّ» کلمۀداند نیکوکاری کنم.  ا دشمن خود میگیرد و مر کسی که از من کناره می

آمده است. هجرت، یعنی کسی که در برخورد و معاشرت به جای این که « هجرت»برابر 

او در برخورد  ۀگیرد. قیاف دهد و از شما فاصله می جاذب و گیرنده باشد، سردی نشان می



  

     

را مضر به حال خود  کند از این که شما را دوست ندارد و شما با شما، حکایت می

، درست و برعکس این حالت است؛ یعنی گیرا بودن و جالب و جاذب «بِرّ» کلمۀداند.  می

دهد و در لباس عناد و دشمنی با من  بودن؛ یعنی اگرچه او خود را به من بد نمایش می

کند، ولیکن من خود را به او خوب نمایش بدهم؛ در لباس دوستی و محبت،  برخورد می

من محبت و دوستی ببیند به کیفیتی که به خیر من و احسان من،  ۀدر چهرکه او 

 امیدوار شود و مرا نافع به حال خود بشناسد.

دارد: با کسی که مرا محروم نموده، به بذل و بخشش مقابله  سوّم عرضه می جملۀو در 

فته بذل، هردو به طور اطالق بدون قید ذکر شده است. نگ کلمۀمحرومیت و  کلمۀکنم. 

کلّی،  به طوراست محرومیت از مال یا محرومیت از محبّت یا احسان و یا بذل و محبّت. 

 کنند.  سه حالت پیدا می ها معاشرتو  برخوردهاها در  انسان

 حالت اوّل: خشونت و عناد و دشمنی نسبت به یکدیگر که اگر بتوانند ضرر بزنند. 

 انسان را از خیر خود محروم کند. حالت دوّم: بی خاصیتی و بی تفاوتی، که الاقل 

 حالت سوّم: حسن معاشرت و رفتار نیک و یا کمک و اعانت.

ها مأموریت دارند در  آن دو حالت اوّل، در دین مقدس اسالم محکوم است و مسلمان

معاشرت و ارتباط با یکدیگر حالت سوّم را هدف خود قرار بدهند، یعنی همه جا و در هر 

است حتّی با سالم و قیافه به انسان بذل و بخشش داشته باشند.  حال، آن قدر که ممکن

خواهد که حالت سوّم را آغاز کند مخصوصاً نسبت به  حضرت از خداوند متعال، توفیق می

و او را از اخالق انسانی و فوائد  اند گرفتهکسانی که در حالت دوّم یا در حالت اوّل قرار 

 اند. اسالمی محروم کرده

دارد: چنان توفیقی به من مرحمت کن، تا خود را متّصل و  رم عرضه میچها جملۀدر 

 کند. مرتبط سازم با دوست و خویشاوندی که با من قطع رابطه می



  

ها و روابط اجتماعی بوجود آمده است.  دین مقدس اسالم بر اساس جلب و جذب انسان

ا به یکدیگر مربوط ه همه جا برنامه هائی طرح و تنظیم نموده، که به هر کیفیت، انسان

 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 

ستید؛ این شوید و همه شاخ و برگ یک شجره ه چهار پشت یا هفت پشت، متصّل می

طبیعی و تکوینی را بایستی حفظ کنید، حق ندارید با خویشاوندان خود قطع  رابطۀ

ی که حضرت به طورنویسی.  پرسی و نامه رابطه کنید؛ الاقل با سالم و زیارت و احوال

کشد و  اگر به جائی مسافرت کنی که یک سال طول می»فرمایند:  می )ص(رسول اکرم 

که دوستی از دوستان یا اقوام خود را زیارت کنی، ارزش  مسافرت، همین باشد ۀنتیج

قطع «. زیاد و زحمت بسیار، ترک کنی ۀدارد. نبایستی چنین مسافرتی را به دلیل فاصل

رحم، از واجبات و یا الاقل مستحبّات اکیده، شناخته شده  ۀرحم، از گناهان کبیره و صل

 خیلی مؤثر است.در طول عمر و سالمتی و گشایش زندگی  به خصوصاست. 

گران مقابله به ضدّ غیبت و  خواهد که با غیبت پنجم، از خدا توفیق می جملۀو باز در 

کنند تا شخصیت مرا بکوبند، آبرو و اعتبار  بدگوئی می ها آننقیض آن داشته باشد. یعنی 

 رم.را به حساب نیاو ها آنیاد کنم و غیبت  ها آنمرا از بین ببرند، من همه جا به نیکی از 

بهترین راه برای جلب قلوب و ارتباط دادن افراد جامعه به یکدیگر، همین فضائل اخالقی 

گوید: به من چنان توفیقی  آخر می جملۀاست که دراین جا مطرح کرده است. در 

مرحمت کن، که منظور نیکی و نیکوکاری با مردم را داشته باشم، احسان مردم منظور 

بدی ببینم از یاد ببرم و چشم  ها آنبدی کند یا از  نظر من باشد و اگر کسی به من

 بپوشم.



  

     

آخر در این فراز، مفهوم و محتوای شکران و کفران و یا شاکر و کافر است. شکر و  جملۀ

کفر، دو مفهوم متقابل با یکدیگر است که هرگز در یک عمل و یا یک انسان، قابل 

تواند شاکر باشد. شکر، به  ، نمیتواند کافر باشد و کافر هم اجتماع نیست. شاکر، نمی

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، 

شود که بایستی از طرف مقابل دریافت کند و متقابالً شخصی که مورد  تحقّ اجری میمس

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 

است و  ذات بهائی که این همه بذل و بخشش دارد و غنیِ گذارد. یعنی خد خدا هم اثر می

ترین نیازی به دوستان و دشمنان خود ندارد، باز هم شکر و کفر بندگان خود را  کوچک

َزيَدن ُُك و لَِئد کََفرُُت دان  عَذاِب لََشديد: »فرماید آورد و می به حساب می لَِئد َشَکرُُت َلد
1

 .»

منظور نظر داشته باشید، خداوند، احسان خود را ادامه  اگر لطف و احسان خدای خود را

کند و اگر منظور نظر نداشته باشید و در برابر  دهد و بهتر و بیشتر به شما احسان می می

شود و عاقبت، به عذابی سخت مبتالء  آن بی تفاوت باشید، احسان الهی از شما قطع می

حسان خدا و یا نداشتن برای او شوید. با توجه به این حقیقت که منظور داشتن ا می

تأثیری ندارد، چنان که فرموده است: اگر تمامی اهل عالم کافر شوند و یا مؤمن باشند، 

بی نیاز است، پس اگر تا ابد انسانی را مشمول احسان خود قرار  ها آنخداوند از همه 

د و دهد و آن انسان همه جا بی منظور باشد، آن بی منظوری برای خدا تأثیر ندار

توانند به سازمان قدرت و نعمت خدا ضرری وارد سازند. با همه  های کافر نمی انسان

ها، احسان خود را در برابر کفران نعمت، قطع نموده و در برابر شکران نعمت، ادامه  این

کند. پس در صورتی که شکر و کفر، روی اراده و قدرت خدا اثر  دهد و اضافه می می

                                                           
1
ذْ  وَ  :9ابراهیم،   

ِ
نَ  ا ذُُكْ  تَأَذ  ْ  َرب ْ  وَ  َْلَزيَدن ُُكْ  َشَكْرُُتْ  لَِئد ن   َكَفْرُُتْ  لَِئد

ِ
 لََشديدٌ   عَذاِب ا



  

ها تاثیر پذیرند و  ها، حتماً موثر خواهد بود، زیرا انسان قدرت انسانگذارد، در اراده و  می

 شود. ذات مقدس خدا متاثر نمی

واه از خدا و خواه از خلق خدا، بایستی به نتیجه ای و ، خحقیقت این است که هر عملی

ثمره ای برسد. یعنی هر عملی از نظر نتایجی که دارد مطلوب است و اگر بی نتیجه باشد 

نامند. یعنی شخص  نیست و یک چنین عمل بی نتیجه را عبث و سفاهت می مطلوب

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 

باشد. ثمرۀ این بذر، ادامه  ق پرورش بذر احسان میحقیقت است که زمینۀ قلب او، الی

توانیم  باشد، برای نمونه می دوستی نسبت به احسان کننده و احیاناً پاداش متقابل می

پدر و مادر و فرزندان را به نظر بیاوریم که پدر و مادر، تمام عمر خود را به فرزندان خود 

دان چنان رشد کند که در آینده، با . اگر محبت پدر و مادر در دل فرزناند کردهخدمت 

احسان کنند، بذر احسان در دل آنها  ها آنپدر و مادر خود اهلیّت پیدا کنند و متقابالً به 

دهند، از این جهت که، نتیجه  به ثمر رسیده است و پدر و مادر، به احسان خود ادامه می

عدم قابلیت سازمان فکر و گیرند؛ و اگر فرزند اهلیّت پیدا نکند، عدم اهلیّت، برهان  می

قلب او بوده که بذر احسان را در وجود خود پرورش نداده است. نظر به این که هر عاملی 

آن عمل است، کسانی که تحت  ۀدهد، برای رسیدن به نتیجه و ثمر که عملی انجام می

 ها آنگیرند و متقابالً در خطّ احسان نسبت به  تأثیر احسانِ احسان کننده قرار نمی

گردد که درآینده،  دماغ سوختگی احسان کنندگان می آیۀنیستند، قهراً این بی تفاوتی، م

خداوند متعال هم از این  ارادۀکنند. تأثیر کفران نعمت، در  احسان خودداری می ۀاز ادام

دهد و خدا منزه  کند، از این که ثمره ای نمی جهت است که احسان خدا، لغویّت پیدا می

کند برای  مل لغو و عبثی انجام دهد. او که به بندگان خود احسان میعه است از این ک

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 



  

     

شوند که مطلوب  ورش داده و چنان میهستند که بذر احسان الهی را در وجود خود پر

ثمر برسانند؛ و امّا کفار و ستمگران، بذر احسان الهی را  احسان را به ۀخدا باشند و شجر

کشانند که اگر خدا نسبت به  ضایع نموده و عمل احسان خدا را به عبث و لغویّت می

این که نهال  شود، از کفار به احسان خود ادامه دهد، در قضاوت علم و دانش محکوم می

دهد. پس خواهی نخواهی در ارتباط با خدا  کارد و بدون نتیجه کاری انجام می بی ثمر می

شود و به عکس کفران نعمت،  نعمت و افزایش آن می ۀو خلق، شکر نعمت سبب ادام

گردد و این تاثیر قهری عمل است که از آن قابل انفکاک  سلب نعمت و مجازات می آیۀم

 ها ، آنصرف نظر کند ها آنحسان خود را به کفار ادامه دهد و از شکر نیست. اگر خدا ا

دهند، احسان خدا لغویّت  شوند و بیشتر به کفر و فساد ادمه می بیشتر جری و جسور می

توانیم بگوئیم که احسان به بندگان خدا،  شود. می کند و باعث ادامه فساد می پیدا می

همین احسان یا شکرگزاری در برابر احسان خدا مثمر دو ثمره و منتج دو نتیجه است و 

باشد که اگر آن ثمره از احسان خدا پیدا نشود، عمل  ی او مثمر یک ثمر میها نعمتو 

ای که از  کند و عمل لغو از خدا، محال و ممتنع است. دو نتیجه الهی لغویّت پیدا می

دوستی بین احسان شود، یکی پیدایش محبّت و  احسانِ انسان به بندگان خدا پیدا می

کننده و احسان شونده است که پیدایش همین محبت، ثمره این همه مقررات دینی و 

دوّم،  ۀداند؛ و امّا ثمر باشد که خداوند وجود آن را برای بشریّت ضروری می اجتماعی می

کند قهراً از شما انتظار خدمت  احسان متقابل است یعنی کسی که به شما خدمت می

ایستی مصمّم شوید روزی و روزگاری پاداش احسان کننده را به احسان دارد که شما ب

چنان که به شما احسان کرده است به او مخصوصاً در صورت نیاز  خود جواب دهید و آن

توانند  ها اگر از خدمات و احسان خود به این دو نتیجه رسیدند، می احسان کنید. انسان

شوند که به بندگان خدا خدمت کنند. ولیکن خدمات خود را ادامه دهند و بیشتر تشویق 

های او در راهی که  ی خدا، ضمن اطاعت از دستورات او و یا بذل نعمتها نعمتشکر 

باشد. زیرا خداوند، نیازمند  دوّم در ارتباط با خداوند متعال می ۀمقرر کرده است، فاقد ثمر



  

اوّل، یعنی پیدایش  ۀرنیست، ولیکن در انتظار ثم ها آنبه پاداش بندگان و یا احسان 

باشد، که این محبت همان  ها و خدا و متقابالً بین خدا و انسان می محبت بین انسان

ی آید و این معرفت هدف خدا و یا علت غائ معرفتی است که بین انسان و خدا بوجود می

 باشد. از خلقت جهان و انسان می

 

ٍد وَ  الل هُم   د ، َو َحلِّد  َصلِّد عىََل ُمَحم  ،أ هلد لَْيةد  یند د َي ، ِبد الدحد یند زدينَةَ  الص  الُْمت قدَي ،  َو َألْبدس ْ

ْطَفاءد الن اکدَرةد ، وَ  َو کَْظمد الغَْيظد ، بَْسطد الَْعْدلد ، ِفد 
ِ
ْصًَلحد  وَ  ا

ِ
د َأْهلد الُْفْرقَةد ، و ا َضِّ

فَْشاءد 
ِ
، َو لديد الَْعرديَکةد ، َو َخْفضد الَْجنَاحد ، َو الَْعاردفَةد ، َو َسَْتد الَْعائدَبةد  َذاتد الَْبْيد ، َو ا

يثَارد 
ِ
يَلد ، َو ا ََل الَْفضد

ِ
ْبقد ا يبد الْمَخالَقَةد ، َو الس   حید ، َو طد د رَيةد ، َو ُسُکوند الرِّ ُحْسند السِّد

لد ، وَ  د ، َو الْ  الت َفضذ قِّ تَحد فَْضالد عىََل غرَْيد الُْمس ْ
ِ
ريد ، َو اَْل ْن َعز  تَْرکد الت ْعيد

ِ
د َو ا لَْحقِّ قَْولد ِبد

تدْقًَللد  ، وَ  نْ  اس ْ
ِ
ْن قَْوَلد  کَُثَ  الَْخرْيد َو ا ْعىلد ، مد ْن  َو فد ْن قَل  مد

ِ
د َو ا ِّ تدْکثَارد الرش  َو اس ْ

اعَةد ، َو لُُزومد الَْجَماعَةد ، َو َرفْضد َأْهلد الْ  قَْوَلد  َدَوامد الط  ْعىلد ، َو َأَْكدْل ذلک َلد بد َدعد َو فد بد

ْاید الُْمْخََتَعد .  لد الر  تَْعمد  ، َو ُمس ْ

 

 تقاضای بهترین اخالن در ارتحاط با مردم

کند که  و باز در فراز هشتم، بین دو صلوات، صفات نیکی را از خداوند متعال خواهش می

دارد: پروردگارا، مرا به جمال و  خداوند او را به این صفات نیک متّصف نماید. عرضه می

 های ساده و شایسته، مزیّن کن و لباس اهل تقوی را به قامت من بپوشان. انسانزینت 

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. 



  

     

 آیۀها م چه را بین انسان هم، مربوط کنم و آنهای جدا و متفرق از یکدیگر را به  انسان

ها را مستور بدارم و در  ها را منتشر سازم و عیب تفرقه است اصالح نمایم. نیکی و نیکوئی

برابر بندگان خدا نرم و مالیم باشم، در برابر نیازمندان متواضع بوده و با حسن سلوک، 

نم، خوش خلق و مهربان باشم، در کسب رفتار نمایم. باد دماغ و تکبّر را در خود آرام گردا

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 

کنند  د و هر روز رأی و نظر مخصوصی اختراع میکه دنبال هوی و هوس خود هستن

 تکمیل گردان. 

کند، که  نیکوترین صفات را از خداوند متعال تقاضا می علیه السالمدر این فراز، امام چهارم 

ملبّس شود، حقیقتاً گواراترین  ها لباسهرکس به این صفات متّصف گردد و یا با این 

، انسانی که فاقد این صفات است هیچ است و رود. زیرا در جامعه ها بشمار می انسان

آید گرچه کافر و ظالم نباشد؛ و کسی که متّصف به این صفات  انسان به حساب نمی

شود او را از بهترین  آید که می باشد، یک انسان متمدّن و اجتماعی به حساب می می

مدینۀ اد یک ، بشمار آورد. خداوند تبارک و تعالی در خطّ ایجمدینۀ فاضلهسنگ بناهای 

آل است، که از آن تعبیر به بهشت نموده که آن مدینه فاضله  و یک شهر ایده فاضله

ها ساخته شود. سنگ بنای آن مدینه فاضله و یا مصالح ساختمانی  بایستی بوسیله انسان

ها بوجود خواهد آمد و آن یک  آن، افراد بشر هستند. شهری است که بوسیله انسان

رسد و رقم لذّت و  ها، در آن شهر به صفر می ج و زحمت انسانشهری است که رقم رن

و  ها نعمتکند. درآن شهر لذیذترین  نهایت گسترش پیدا می تا بی ها آنبهره بردای 



  

باشد. شهری  با یکدیگر می ها آنها با یکدیگر و مالقات  ، حشر انسانها یخوشبهترین 

یوار و بدون پلیس و مأمور و یا است فاقد هر قیدی و هر حدّ و حدودی. شهری بدون د

نهایت  نهایت آزاد هستند، بی ها بی نظارت و حفاظت. در آن شهر، در عین این که انسان

نفر، در آن شهر ساکنند، مانند این  ها ونیلیمباشند. شهری است که گرچه  منظم می

. باشند های آن می ها مالک تمام آن مملکت و انسان است که گوئی هر یک از انسان

کنند و امام  سرمایه ورود به آن شهر، همین صفات است که از آن تعبیر به اخالق می

 )ص(م آن صفات را به عنوان مکارم اخالق، نامیده است که پیغمبراسال علیه السالمچهارم 

َم َماکردَم  »فرماید:  داند و می علت بعثت خود را همین اخالق کریمه می تَمِّ ُ ثُت َلد بُعد

اََلخًلق
 1

ثمر برسانم  ها به من به این منظور مبعوث شدم که اخالق کریمه را در انسان«. 

اعراف  سورۀو این اخالق کریمه در قرآن به لباس تقوی معرفی شده است. که خداوند در 

که یکی از آن دو  ام دهیآفرای پسران آدم، من برای شما دو نوع لباس »فرماید:  می

دهد و  عالوه شما را با عظمت و شخصیت جلوه می بهپوشاند و  ی تن و بدن را میها بیع

امّا لباس دوّم، که لباس تقوی است شما را در جامعه، با جمال و جالل و عظمت و 

کنید  ها محبوبیت پیدا می دهد. چنان جلوه ای که در نظر تمامی انسان شرافت جلوه می

را به مصالح ساختمانی، ها  اگر انسان«. 4شود ، مسخّر شما و وابسته به شما میها دلو 

برای ساخت بهشت تشبیه کنیم، این اخالق کریمه، مانند مالط است که آن مصالح 

سازد. کسانی  دهد و خانه ای بسیار زیبا و محکم می ساختمانی را به یکدیگر ارتباط می

قواره هستند، که در ساخت  و آجرهای لقّه و بی ها سنگکه فاقد این صفات باشند، مانند 

 باشند. قابل استفاده نمی ۀ فاضلهمدین
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 994: ص ،19 ج األطهار، األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار 
َ   الت ْقوى لدباُس  وَ  ريشاً  وَ  َسْوأ تدُُكْ  يُواري لدباساً  عَلَْيُُكْ  َأنَْزلْنا قَدْ  أ َدمَ   بَِن اي:  41عراف،ا  4 َ  َخرْيٌ  ذِلد نْ  ذِلد  أ ايتد  مد

د  ك ُرونَ  لََعل هُمْ  اَّلل   يَذ 



  

     

 

تدَک ِفد   ُت ، َو َأْقَوى قُو  ْ َذا کََبد
ِ
َک عىََل  ا ْزقد د ، َو اْجَعْل َأْوَسَع رد ٍد َو أ هلد الل هُم  َصلِّد عىََل ُمَحم 

يلد  َباَدتدَک ، َو ََل الَْعَمى َعْن َسبد ْلَکَسلد َعْن عد بُْت ، َو ََل تَبْتَلدَيینِّد ِبد َذا نَصد
ِ
َک ، َو ََل ا

َق َعْنَک ، َو ََل ُمَفاَرقَةد َمند اْجتََمَع  ًَلفد َمَحب تدَک ، َو ََل ُمَجاَمَعةد َمْن تََفر  ضد لدخد لت َعرذ ِبد

ْنَد الَْحاَجةد ، َو َأتَََّض ُع  وَرةد ، َو أَْسأَلَُک عد ُ ْنَد الَّض  لَْيَک . الل هُم  اْجَعلیْند َأُصوُل بدَک عد
ِ
ا

لَْيَک عد 
ِ
لُْخُضوعد ا ْرُت ، َو ََل ِبد َذا اْضُطرد

ِ
َک ا تدَعانَةد بدغَرْيد س ْ َلد ْنَد الَْمْسَکنَةد ، َو ََل تَْفتدینِّد ِبد

َذلدَک  ق  بد تَحد ْبُت ، فَأَس ْ َذا َرهد
ِ
ََل َمْن ُدونََک ا

ِ
لت ََّضذعد ا َذا افْتَقَْرُت ، َو ََل ِبد

ِ
َک ا لدُسَؤالد غرَْيد

ْذََلنََک َو َمنَْعَک َو  َي .خد د اَحد ْعَراَضَک ، اَي َأْرَحَم الر 
ِ
 ا

 

 تقاضای وسعت روری در ایّام پیری

و باز در فراز نهم، بین دو صلوات از خداوند متعال تقاضای قدرت و نیروی مقاومت در 

کند و ضمن همین تقاضا، حکمت پیری و  ها می برابر مصائب و مشکالت و محرومیّت

دارد: پروردگارا، آنگاه که به پیری رسیدم،  ند، عرضه میک جوانی در تقدیر خدا را بیان می

جا که با رنج و تعب و مصائب  مرا در گشایش رزق و روزی به بهترین وجهی قرار بده و آن

را در من ایجاد کن. پروردگارا، مرا به کسالت و تنبلی  ها قدرتروبرو شدم، نیرومندترین 

همچنین به کوری باطن که راه حق و  در انجام وظائف بندگی و اطاعت، مبتال نکن و

باطل را از یکدیگر نشناسم، به من چنان نیروئی مده که متعرض اعمال خالف رضای تو 

نزدیک شوم و یا از  اند گرفتهو کناره  اند کردهشده باشم و یا به کسانی که از تو مفارقت 

چنان  ، مرا آنکنند، جدا شوم. پروردگارا کسانی که در خط اطاعت به سوی تو حرکت می

مهیا کن که هنگام ضرورت و احتیاج، با نیروی تو بر دشمن بتازم و یا آنگاه که نیازمند 



  

جا که به مسکنت و پریشانی مبتالء  شدم، روی سئوال و تقاضا از تو داشته باشم و آن

شدم، به تو پناهنده شوم. پروردگارا، مرا به این مصیبت آزمایش نکن که هنگام اضطرار و 

جا که فقیر و نادار شدم در برابر غیر تو، خاضع  چارگی از غیر تو کمک بگیرم و یا آن بی

جا که به ترس و وحشت مبتالء شدم، به غیر تو پناهنده  شوم و از او سئوال کنم و یا آن

نشوم تا در این موارد در تقدیر تو مستحقّ خذالن و رسوائی و مستحقّ سلب لطف از 

 جانب تو شده باشم.

خود به  ۀکنید که در این فراز، از دعای مکارم االخالق برای تأمین آیند ده میمشاه

شود. یکی از مسائلی که انسان با آن روبرو بوده و به آن مبتال  خداوند متعال، پناهنده می

چه از مال و ثروت و قدرت و جوانی و زیبائی که در اختیار دارد،  است، این است که آن

باشد. خداوند، زندگی دنیا را طوری مقدّر و مقرّر  نا و نابودی میها در معرض ف همه این

فرموده که انسان دائماً بین اقبال و ادبار زندگی قرار گرفته است. در ابتدای زندگی، 

رود که این  شود و از دوران کودکی به جوانی می ی الهی به انسان جلب میها نعمت

سرمایه های کسب قدرت و لذّت و  نیتر بزرگجوانی، یکی از  ۀنیروهای جوانی و روحی

باشد. پس از آن که انسان از هر رقمی از ارقام نعمت  استفاده از زندگی دنیا می

چه را زندگی دنیا و طبیعت به او تحویل داده  کنید که آن گیری نمود، مشاهده می بهره

ه زوال گیرد. قوای موجود انسان و نعمت و ثروت موجود او رو ب است دومرتبه پس می

گیرد. این  نابودی کامل قرار می ۀرود و انسان، ضمن ابتالء به مرگ تدریجی درآستان می

 ها تیمحرومو  ها بتیمصابتالء به  ۀپیری که در واقع، مرگ کامل زندگی دنیا به اضاف

باشد که هرکسی بایستی  زندگی دنیا می ۀمصیبت است و این آیند نیتر بزرگباشد،  می

ی موجود و از آن ها نعمتخود به وسائلی متوّسل شود و سعی کند  ۀبرای تأمین آیند

جمله، جوانی و سالمتی را برای خود حفظ کند تا به درد پیری مبتالء نشود و اگر هم 

و یا  ها نعمتتواند حفظ کند، یک ملجأ و اتّکائی داشته باشد که از او برای حفظ این  نمی

ها برای جبران خسارت پیری، به وسائلی  انسان ها کمک بگیرد. اکثریت آن ۀبرگشت دوبار



  

     

مفید و منتج نبوده و نتوانسته اند با آن وسائل،  ها آنشوند که هیچ یک از  متوسّل می

ها به جمع مال و  مانع ظهور پیری و نابودی سرمایه های زندگی بشوند. اکثریت انسان

ی طاغوتی ها قدرتی، شوند و برای حفظ مال و ثروت برای دوران پیر ثروت متوسّل می

در دوران  ها آنشوند که حافظ و حامی  هائی می آورند و یا پناهنده به انسان بوجود می

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 

تواند استفاده  آورد، از غذاهای رنگارنگ چگونه می ده شده است و اشتها بوجود نمیدرمان

اکثریت مردم با حسرت ؛ لذا کند؟ برای یک چنین مزاجی، دارائی و ناداری یکسان است

تعبیر  ها هغصّو غم و  ها حسرتروند که از این  شوند و با حسرت از دار دنیا می روبرو می

ت موت شده است. سکرات موت و یا اِلّم جان دادن به معنای به جان کندن و یا سکرا

ها  آید و شاید که انسان درد و سوزشی نیست که در تن انسان، هنگام مرگ بوجود می

میرند، مگر این که به مرض فوق العاده رنج  خوابند، آرام آرام می همانطور که آرام آرام می

از آن یادآوری شده « والنّازعات» سورۀدر  آوری مبتال شوند. سکرات موت و یا نزع روح که

بیند محصول یک عمر زندگی او  باشد که انسان می است، قطع عالقه از زندگی دنیا می

یاد آوری کرده است، « بلد» سورۀرود، که خداوند از این حسرت در  جا از دستش می یک

َاهلَکُت ماًَل لَُبدا»گوید:  که انسان می
1

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

جا آن را نابود نمودم. با این حساب، انسان عاقل بایستی برای جبران  بدست آوردم و یک

رود چاره ای  عمر او از دست می ۀجا، محصول صد سال این خسارت بزرگ که یک

 ۀخود، طوری بکوشد و تالش کند که از عمر خود نتیج ۀبیندیشد و برای تأمین آیند

انسان را به  علیه السالمخود را تأمین کند. در این جمالت، امام چهارم  ۀآیندعالی ببرد و 

کند که با داشتن یک چنین اخالق و اعمالی صد درصد یقین  اعمال اخالقی متوجه می
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 لَُبداً  ماَلً  َأْهلَْكُت  يَُقولُ :  1بلد،  



  

چه انتظار دارد و یا در دنیا کسب نموده،  او خیلی بهتر و بیشتر از آن ۀپیدا کند که آیند

 ها است که از خدا دارد.  خواهش تأمین است و آن اعمال همین

و  ها وحشتو خیاالت و ترس و  ها وسوسهو باز در قسمت دیگری از این فراز، در اطراف 

آرزوهای درازِ خالفِ حقیقت و صفات بدی مانند حسد و یا تفکر در مسائلی که حقّ تفکّر 

هماند که بایستی ف کند و ضمن این راز و نیاز، به انسان می ندارد، با خدا راز و نیاز می

ی روحی و فکری، به خدا پناهنده ها مرضهر نوع درد و مرض و مخصوصاً  ۀبرای معالج

ی بدنی و روحی را معالجه کند و انسان را ها مرضشود، زیرا فقط خداوند قدرت دارد که 

 به سالمتی روح و بدن برساند.

 

ی مد  ْيَطاُن ِفد ُروعد ْکراً الل هُم  اْجَعْل َما يُلْقدی الش   لدَعَظَمتدَک ،  َن ال متیَنِّد َو الت َظینِّد َو الَْحَسدد ذد

َک ، د ْن لَْفَظةد فُْحٍش  َو تََفکذرًا ِفد قُْدَرتدَک ، َو تَْدبدريًا عىََل عَُدوِّ َو َما َأْجَرى عىََل لدَسایند مد

ْرٍض  َأْو ُهْرٍ  ُْتد عد ٍل َأود اْغتدَيابد ُمْؤمد  َأْو ش َ ٍ َو َما  ٍن غَائدٍب َأْو َشهَاَدةد َِبطد َأْو َسبِّد َحاضد

َبَه َذلدَک  لَْحْمدد لََک ، وَ  َأش ْ ْغَراقاً  نُْطقًا ِبد
ِ
َک ، َو َذَهاِبً  الث نَاءد عَلَْيَک ، ِفد  ا يدد َو  ِفد تَْمجد

ندْعَمتدَک ، نَندَک .  ُشْکرًا لد ْحَصاًء لدمد ْحَساندَک ، و اد د افًا ِبد َ  َو اْعَتد

 

 القائات شیطاییتقاضای ذکر خحا به جای 

کند و در  پروردگارا، در آن جا که شیطان با شیطنت خود، افکار غلطی در من تزریق می

حاکمیت این افکار  ۀچنان که اگر در دایر آورد؛ آن من آرزو و حدس و گمان بوجود می

به من چنان توفیقی  ها وسوسهجای این  شوم؛ پروردگارا به غلط قرار گیرم، از تو غافل می

بر شیطان و  ۀکه به یاد عظمت تو باشم و در قدرت تو تفکر کنم و یا در خطّ غلببده 



  

     

گوئی و یا  چه شیطان از الفاظ فحش و یاوه دشمن، امور خود را فراهم کنم و به جای آن

بدگوئی و غیبت و یا شهادت به باطل و غیبت مؤمنی که غائب باشد و یا سبّ مؤمنی که 

کند، به من  ها که به من القاء می تربیتی ها و بی ادبی ینزدیک من باشد و امثال این ب

چنان توفیقی بده که زبان خود را به حمد تو گویا کنم و در مدح و ثنای تو غرق شوم و 

ی تو را بجا آورم و به احسان تو اعتراف ها نعمتدر خطّ تمجید و تعظیم تو باشم؛ شکر 

 نظر خود بگذرانم.کنم و یکایک نعمت هائی که به من بخشیده ای از 

االخالق قرار گرفته است، گذشتن دوران  بزرگی که در این قسمت از دعای مکارم ۀلطیف

باشد. عمر انسان،  عمر و نتیجه نگرفتن از این عمر طوالنی و یا نتائجِ معکوس گرفتن می

 آیۀبزرگی است که اگر درست بتواند از عمر طوالنی خود استفاده کند و این سرم آیۀسرم

تواند با همین عمر کوتاه  موقع مصرف نموده یا با آن تجارت کند، می جا و به انبها را بهگر

 ها هیسرمانهایت از آن  نهایت و تا بی دنیائی، خود را مجهّز به سرمایه هائی کند که در بی

ای »فرماید:  می برداری نماید. در یک حدیثی موال امیر المؤمنین به سلمان فارسی بهره

چنان خود را برای ترقّی و تکامل و پیشرفت آماده کنی که در یک  ایستی آنسلمان، ب

«. از عمر، چنان سودی بدست آوری که چندین هزار برابر دنیا ارزش داشته باشد ۀثانی

از عمر چنین سودی  ۀتوان در یک ثانی موالی من چگونه می»کند که:  سلمان عرض می

 همۀبا »حضرت فرمودند:  ،«یه، بسیار بزرگبدست آورد؟ زمان بسیار کوتاه و آن سرما

نهایت ثروت  نهایت وصل شوی و خود را به بی توانی به بی کمی و کوتاهی این مدّت تو می

و قدرت مجهّز کنی. به این کیفیت که به یاد خدا باشی و خود را در اختیار خدا بگذاری 

شود یا تو را  چه زایل می نو سعی کنی به زبان خود، یاوه و غلط نگوئی و فکر خود را در آ

خواهی  شوی و می شیطان می ۀجا که اسیر وسوس کند بکار نیاندازی، آن از خدا دور می

خدا و بندگان خدا بدگمان شوی و در اثر آن بدگمانی، از محبت  ۀغیبت کنی، یا دربار

ستم کنی، به جای  ها آناین دو سرمایۀ بزرگ محروم شوی و یا با غیبت و تهمت به 

این حاالت و رفتار و گفتار به خدای خود پناهنده باش و در عظمت او و قدرت او  ۀهم



  

فکر کن، زیرا به محض این که فکر خود را به او سپردی و به او متوسّل شدی، لطف خدا 

نهایت برکات و  نماید تا به بی کند و تقویت می شود، تو را کمک می شامل حال تو می

. تو به کوتاهی مدّت و ضعف استعداد خود نگاه نکن که نعمات خود تو را مربوط سازد

چنین ثروت و قدرتی برسانی؛ بلکه به عظمت و قدرت خدا نگاه  توانی خود را به یک نمی

کن که او بر هر کاری قادر است. پس خود را و تمامی تفکّرات و خیاالت و گفتار و رفتار 

ود به خدا، به هر کاری موفق خواهی خود را به خدا بسپار که با این تفویض و واگذاری خ

 «و درجات انسانی و بهشتی خواهی رسید. ها مقامشد و به باالترین 

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 

آورد و آن دو اصل عبارت  مخصوصی بوجود می ۀاقتضای خاصّی دارد و پدیدوجود انسان 

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 

مسیر اقتضای طبیعت خود و از مسیر مزاج  شود. انسان از منشاء کفر و جرم و جنایت می

تواند خود را به خدا مربوط کند. خداوند مزاج و طبیعت  ی درونی نمیها خواهشو مادّه و 

، ابلیس نامیده است. یعنی مأیوس و محروم از ها هوسانسان را دراین مقتضیات و هوی و 

و تقوی و آینده بینی و  لطف خدا؛ و از اصل دوّم، علم و حکمت و شعور و اعتقاد و ایمان

تواند به خدا مربوط  شود. انسان از طریق روح و مقتضیات آن می عاقبت نگری پیدا می

تواند فیض خود را به انسان  شود و خداوند از طریق روحانیت و مقتضیات روحانی می

ا، او کند که همه وقت و همه ج در این فراز از خدا تقاضا می علیه السالمبرساند، امام چهارم 

را در فضیلت و روحانیت و علم و تقوی و در ارتباط با خودش قرار دهد و او را تسلیم 

ننماید؛ و در همین رابطه است که انسان از نظر این که  ها هوسمقتضیات نفس امّاره و 

 شود. نهایت خوشبختی و سعادت می نهایت لطف خدا مربوط شده، مالک بی به بی

 



  

     

 

د َعینِّد ، َو ََل َأْظلدَمن  َو  الل هُم  َصلِّد عىََل  فْع يٌق لدل  د ، َو ََل أ ْظلََمن  َو َأنَْت ُمطد ٍد َو أ هلد ُمَحم 

ْن  َدايیَتد ، َو ََل َأفْتَقدَرن  َو مد ل ن  َو قَْد َأْمَکنَْتَک هد ینِّد ، َو ََل َأضد ُر عىََل الْقَْبضد مد َأنَْت الْقَادد

ی ، َو ََل َأْطغَ  َک ُوْسعد ْندد ََل عد
ِ
ََل َمْغفدَرتدَک َوفَْدُت ، َو ا

ِ
ی . الل هُم  ا َک ُوْجدد ْندد ْن عد َي  َو مد

َفْضلدَک  تَْقُت ، َو بد َک اش ْ ََل ََتَاُوزد
ِ
َک قََصْدُت ، َو ا ی َما  َوثدْقُت ،   َعْفود ْندد َو لَيَْس عد

ُب َلد َمْغفدَرتََک ، َو ََل ِفد ََعَىلد  قذ بدهد َعفْ  يُوجد تَحد َحمَکُْت  َما َلد بَْعَد َأنْ  َوَک ، وَ َما َأس ْ

َل  فَْضلَُک عىََل نَْفَسد 
ِ
 .ا

 

 تقاضای مصوییت ار ظالمیت و مظلومیت  

کند که در حال ظالمیت و مظلومیت  و باز در فراز دیگر بین دو صلوات، از خدا تقاضا می

د َعینِّد  َو ََل أ ْظلََمن  وَ دارد: پروردگارا:  مواظب و محافظ او باشد، عرضه می فْع يٌق لدل  َأنَْت ُمطد

ینِّد  ُر عىََل الْقَْبضد مد . مبادا تحت حمایت و دفاع تو ظالمی بر ، َو ََل َأْظلدَمن  َو َأنَْت الْقَادد

توانی به زندگی من خاتمه  من بتازد و مظلوم واقع شوم و مبادا در شعاع قدرت تو که می

وردگارا، در حالی که زمام عقل و فکر خود را دهی، به بنده ای از بندگان تو ستم کنم. پر

چه به آن نیازمندم در اختیار توست،  ، مبادا گمراه شوم و در حالی که آنام سپردهبه تو 

ام به تو سپرده شده  مبادا به کسی محتاج شوم، پروردگارا، در حالی که زمام فکر و اراده

مغفرت تو هستم، عفو و گذشت است مبادا طغیان کنم. پروردگارا، من میهمان آمرزش و 

. به فضل و کرم تو ام شدهو به گذشت تو مشتاق  ام دادهتو را مقصدِ زندگی خود قرار 

، پروردگارا، من عملی یا سرمایه ای ندارم که مستحق مغفرت تو ام کردهاطمینان پیدا 

که  شده باشم و چنان اطاعت نکرده ام که مستحقّ عفو و گذشت تو شده باشم. پس از آن

 جز فضل و کرم تو سرمایه ای ندارم. دانم، به خود را در خط اطاعت تو محکوم می



  

کند.  آن حقیقت موفقیت و نجات انسان را باز گو می علیه السالمدر این قسمت امام چهارم 

نهایت وسائل موفقیت و خوشبختی و  دهد و بین خود و خدا بی خود را برابر خدا قرار می

ه و چاله های گناه و بدبختی قائل است و خود را به این دو نهایت چا از طرفی بی

 ها گناهو کفر و  ها تمشقّو رنج و  ها عذاببیند که از همه  نهایت محتاج و نیازمند می بی

 نهایت سعادت و خوشبختی نائل گردد. سالم بگذرد، رنج و زحمتی نبیند و به آن بی

نهایت سعادت و  و وصول به آن بینهایت عذاب  کند که نجات از این بی مقایسه می

خوشبختی، آیا صد در صد به اراده و اختیار اوست و یا صد در صد به اراده و اختیار 

در این نجات و موفقیت چقدر موثر است؟  علیه السالمخداوند متعال؟ اراده علی بن الحسین 

ر باشد و و اراده خدا چقدر؟ در این جمالت خود را از نظر این که منشاء حرکت و اث

بیند و وحشت دارد  بتواند به نفع خود قدمی بر دارد، در وضع صفر و یا آن طرف صفر می

واحد به خود متکی باشد و خود را منشاء اثر بداند. عرضه  ها ونیلیمکه در یک هزارم از 

دانم که به تو پناهنده شوم و امر خود را به تو  دارد: پروردگارا، من همین قدر می می

کنم و از تو بخواهم و بطلبم و دیگر هیچ. تو هستی که آنچنان که مرا از عدم واگذار 

نهایت قدرت و ثروت  مطلق بوجود آوردی، از این صفر نجات و موفقیت هم به بی

 کنم. رسانی، پس من خود را به تو واگذار می می

تعال این کیفیت عرضه و تقاضا صد در صد مطابق هندسه خلقت انسان و اراده خداوند م

است، انسان در خلقت خود یک ماشینی است که فقط به آن کیفیتی که ساخته شده و 

تواند از خود ظاهر کند که در  تواند حرکت کند و همان چیزهائی را می مهندسی شده می

وجود او خلق شده و چنان باشد که خدا او را ساخته است. تمامی موجودیت انسان و 

و هر نوع اقتضا و اثر، همه و همه مربوط به  ها هشخواحرکات و سکنات و خواهش و 

کار بردن ذره ای و یا  چنان است که خدا او را ساخته، تا جائی که اگر خداوند از به آن

ماده ای از این همه مواد در وجود انسان مضایقه کرده باشد به همان میزان خلقت 

شود و  ود او هم ناقص میشود و بر اساس نقص خلقت، حرکات و آثار وج انسان، ناقص می



  

     

تواند منشاء چه اثری و حرکتی  ماند. آیا انسان، خود در برابر خدا چیست؟ می ناقص می

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؟

آید و آن سئوال و جواب این  گذاریِ کارها به خدا، سئوال و جوابی بوجود میدر این وا

است که اگر انسان، در برابر خدا هیچ است و همه چیز خداوند متعال است و اگر انسان 

 ها مشقتو رنج و  ها عذاب همۀنهایت عذاب و یا موفقیت روبرو شده که نجات از  با دو بی

شود و از  ذت و نعمت خدا، فقط و فقط به اراده خدا واقع مینهایت ل برداری از بی و بهره

یک چنین  ۀاین که انسان برای خود منشاء اثر و یا خیر و برکت باشد صفر است، الزم

را به هیچ کاری « هیچ مخلوق»و یا « صفر موجود»فرضیه ای این است که خداوند این 

زیرا تکالیف و یا دستورات الهی مکلف نکند، از او چیزی نخواهد و به او دستوری ندهد. 

کند که آثاری بوجود  خواهد و از او مطالبه می به معنای این است که از انسان کاری می

دهد که تو نماز را بپا دار و زکات بده و چنین و چنان و تکالیف  آورد. به انسان دستور می

خواهد.  ی میدیگر، چگونه خداوند از موجودی که در ذات و وجودِ خود هیچ است چیز

داند؟ در واقع باری بسیار  دهد و او را برای خود منشاء اثر و موفقیت می به او دستور می

گذارد و به او فرمان حمل بار سنگین و حرکت  سنگین به نام دین، به دوش انسان می

دهد؛ با این که از هیچ، بجز هیچ کاری ساخته نیست و از عدم، بجز عدم  سوی خود می به

صفرها و یا ضربدرِ صفرها و به توانِ صفرها،  ۀشود. در واقع صفرها به اضاف هر نمیاثری ظا

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 

تر است؟ تکلیف کردن انسان به حرکت کردن در یک  رندهتر و از شمشیر ب از موئی باریک

بار « سنگ بزرگ عالمت نزدن است.»گویند:  چنین خطی همان مَثَل مشهور است که می

به این سنگینی، عالمت برنداشتن و یا عالمت نگذاشتن به کول یک چنین باربری 

خدا از ما هیچ خواهد؟ اگر ما هیچیم و  باشد. پس ما کیستیم و خدا از ما چه می می



  

برچیده شود؛ و اگر هم  ها فیتکلو  ها بساطاین  همۀخواهد، بهتر این است که  نمی

خواهد، پس ما به همان میزان برای خود  چیزی هستیم و خدا از ما کاری و چیزی می

توانیم برای خود تصمیم بگیریم. خود جلوی ظلم خود را  باشیم و می منشاء اثر می

لم را از خود دفع کنیم؛ و باز این خود دیدن و خود یافتن با این بگیریم و خود ظلم ظا

االخالق ناجور است؛ و امّا جواب، جوابِ انسان در آیه ای در آخر  جمالت و کلمات مکارم

 احزاب گفته شده است. سورۀ

سازد که من، این خط دین را که به این  خداوند در آن آیه به انسان چنین وانمود می

، برای این نیست که خود در این خط وارد شوی و ام کردهلوی تو ترسیم باریکی است ج

با پای خود و یا به فکر خود به سوی من حرکت کنی. زیرا هرگز دانائی و توانائی تو 

که در این  ام کردهمتناسب با یک چنین خط حرکتی نیست. من به این دلیل تو را مکلف 

به من واگذاری و دست خود را به دست  حرکت کنی، که خود را تر کیبارخط از موی 

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 

قدرت نهایت ثروت و  کنی و به آن بی نهایت عذاب، نجات پیدا می دانستی، تو از آن بی

گیرم و تو را از این پل  شوی زیرا من هستم که بار مسئولیت تو را به دوش می نائل می

 دهم و من به هر کاری قادر و توانا هستم. تر عبور می صراط و خط از موی باریک

فرماید: که ما بار سنگین امانت را به  خداوند در این آیۀ بار امانت و یا حمل بار امانت می

ترسیدند و لرزیدند از این  ها آنعرضه داشتیم،  ها نیزمو  ها آسمانصحرا و کوه و دریا و 

چنین بار سنگینی بروند ولیکن وقتی به انسان عرضه داشتیم که تو هم این  که زیر یک

بار مسئولیت را به دوش خود بردار و از این خط باریک خود را به مقصد برسان، انسان 

دان دانست. پس این انسان، بسیار جاهل است و بسیار نترسید و نلرزید و خود را مرد می

تواند سنگینی بار امانت را درک نموده و یا خط از موی  باشد که نمی ظالم به خود می

چه در رأس  تر را ببیند. در واقع این آیه شریفه، جواب همان سئوال است. آن باریک



  

     

است که خود را به خدا  تمامی دستورات و تکالیفی است که ما به آن مکلف هستیم این

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 

ری باز خدا پاک کند که به معنای زکات است و او نفس ما را از خودرأئی و خودمختا

دارد که به معنای صوم است و او خود به ما اجازه زیارت و مالقات بدهد و ببرد که به 

برساند که به  ها تیموفقمعنای حج است و ما را در دایره حکومت و تربیت خود به همه 

چه  دهد و آن چه به ما می معنای والیت است. خداوند از ما همین قدر انتظار دارد که آن

را بدانیم و معرفت به دادۀ خدا پیدا کنیم و باز به  ها آندهد، ما فقط  نجام میبوسیله ما ا

 همان شکر و سپاسگزاری که تفویض و تسلیم مطلق است ادامه دهیم. 

خواهم که از عفو تو استفاده کنم و به  پروردگارا، من مهمان سفرۀ مغفرت تو هستم و می

. پروردگارا، خود ام کردهمینان پیدا . به فضل و رحمت تو اطام شدهگذشت تو مشتاق 

سرمایه ای ندارم که با آن خریدار مغفرت تو باشم و عملی ندارم که با آن مستحق عفو 

کنم که به جز فضل و رحمت تو  تو شده باشم و من خود را در برابر عظمتت، محکوم می

 چیزی ندارم. 

ر برابر خدا دارد، خود را در این جمالت هم مانند عبارات گذشته براساس واقعیتی که د

گوید چیزی ندارم که با آن از لطف و کرم تو استفاده کنم و  داند و می در حد صفر می

کنند و  رابطه من با تو، رابطه تجارتی یا ارباب و رعیتی باشد که تاجرها متاعی آماده می

خدمت نمایند و یا بردگان و نوکرها به موالی خود  با آن، متاع دیگری خریداری می

شوند،  برداری می رسانند و در برابر مستحق استفاده و بهره می ها آنکنند، فایده ای به  می

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 

کنند.  استفاده می ها آندهند و از حقوق  ن نیازمند هستند، حقی به دیگران میدیگرا

باشم. فقر وجودی من،  ولیکن پروردگارا، تو غنی مطلق هستی و من فقیر مطلق می



  

ای برسانم و یا  توانم به پروردگار خود بهره باشد. من آیا می مساوی غنای وجودی تو می

ی به پروردگار خود بدهم و در برابر چیزی بگیرم. به موالی خود خدمت کنم و یا متاع

کنم که از خدای خود  حق پیدا می ام دهیرسانای  اگر ثابت شد که به خدای خود بهره

رسانی صفرم. کاری از من ساخته نیست که به  گیری کنم. ولیکن من در این بهره بهره

خود به هدف  دۀاراخدای من فایده ای داشته باشد و خدای من غنی مطلق است. به 

رسانی خدا گردد. پس  تواند کمک خدا باشد تا مستحق کمک رسد. کسی نمی خود می

و جز لطف و کرم تو و  ام آمدهتو  ۀمن در حالی که هیچم و به همه چیز نیازمندم، درِ خان

توانم داشته باشم. تو به فضل و رحمت خود مرا  فضل و رحمت تو، چیزی ندارم و نمی

َرب نا »گوییم:  معرض حساب و دقّت حساب، قرار مده. در دعای دیگر می بپذیر و مرا در

لنا بدفَ  لنا بدَعدلدَک عامد پروردگارا، به فضل و کرامت با ما رفتار کن نه با  .«ضلدَک و َل تُعامد

ماند و در  حساب و حسابرسی و اجرای عدالت، که در برابر عدالت تو حقی برای ما نمی

 حقوق ما هیچ و هیچ. ۀحقِّ تو سنگین است و کف ۀکفاین ترازوی عدالت فقط 

بد نیست که ضمن بیانی از موالی متقیان، امیر مؤمنان در وصف حقوق، در این جا 

چنان که خدا بر بندگان  کنند، آن روشن شود که آیا بندگان خدا بر خدا حقی پیدا می

که در آن برای مؤمن شویم  خود حق دارد؟ زیرا گاهی با بعضی جمالت و دعاها روبرو می

اللِّهم اِنِّ » خوانیم: و یا پیغمبر و اهل بیت او، بر خدا اثبات حق شده است. در آن دعا می

پروردگارا، تو را به حقی که محمّد و آل محمّد بر تو  .«اس ئلک ِبقِّ محمِّد و اهل عليک

ومن اللِّهم ِبقِّ امل»گوییم:  در بعضی جمالت وارده هست که می؛ و دهم دارند قسم می

خدایا به حقی که «. اللهم ِبقی عليک»گوید:  که یک انسان معصوم می یا این؛ و «عليک

مؤمنِ  ۀپرسیم که آیا بند من بر تو دارم یا به حقی که مؤمن بر تو دارد. در این جا می

خدا و یا امام معصوم و پیغمبر که بندگان خدا هستند، چه حقی بر خدا دارند و چگونه 

سان مؤمن بر خدا حق پیدا کند؟ زیرا حق من بر کسی از طریق ممکن است که ان



  

     

شود و حق دیگران هم بر من به همین کیفیت و  رسانی و خدمت به او پیدا می بهره

توانند بهره ای به خدا برسانند و یا خدای خود را خدمت  روشن است که بندگان خدا نمی

 کنند.  کنند پس چگونه بر خدا حق پیدا می

ئوال، خطبه ای در نهج البالغه است از موال امیر المؤمنین که حقوق را جواب این س

َياءد  َأْوَسعُ  فَالَْحقذ »شود به این جمله:  کند. آن خطبه ابتدا می تعریف می  الت َواُصفد  ِفد  اْْلَش ْ

ردي ََل  الت نَاُصفد  ِفد  َأْضَيُقهَا وَ  ردي عَ  ََيْ َل  َجَرى عَلَْيهد َو ََل ََيْ
ِ
ََحٍد ا َل  َجَرى هَلُ َو لَْو ْلد

ِ
لَْيهد ا

ْبَحانَُه  د س ُ َ َخالدصًا َّللد  ردَي عَلَْيهد لاََکَن َذِلد ردَي هَلُ َو ََل ََيْ ََحٍد َأْن ََيْ ََكَن ْلد
1

یعنی انسان در «. 

گیرد ولیکن در انصاف و رعایت  حق در وسعت و گشایش قرار می کلمۀوصف و تعریف 

شود مگر این که به ضرر  ق به نفع هیچ کس جاری نمیگیرد. ح حقوق در مضیقه قرار می

شود.  گردد مگر این که به نفع او هم اجرا می او هم هست و به ضرر هیچ کس اجرا نمی

اگر کسی را پیدا کنید که بر همه کس حق دارد و کسی بر او حق ندارد، فقط خداوند 

، روی لطف و کرم فرماید: ولیکن خداوند متعال ضمن جمالت دیگر می؛ و متعال است

برای بندگان مطیع خود حقی بر خود قرار داده و وعده داده است که هرکس او را اطاعت 

کنند  های مطیع بر خدا حق پیدا می کند به بهشت ببرد. پس براساس این خطبه، انسان

ولیکن حقی است به وعده خدا و بر اساس عهدی که با بندگان خود بسته است و به 

داده، هرکس که او را اطاعت کند مستحق بهشت شود. پس حق مؤمن  بندگان خود قول

بر خدا حقی است که خدا قرار داده و طبق وعده خدا پیدا شده، نه حقی که انسان از 

ای در قرآن  طریق خدمت و یا بهره رسانی به خدا، بر خدا پیدا کند. خداوند ضمن آیه

هد   عىَل َكتَبَ »فرماید:  می َْحَةَ  نَْفسد الر 
2

یعنی خداوند برخود واجب کرده و خود را ملزم «. 

                                                           
1
ا خطبها ع هل ةخطب من و:  999: ص -401البالغة،خ:  نهج  ُ  َجَعلَ  فََقدْ  بَْعدُ  بصفي:َام  ْبَحانَهُ  اَّلل   عَلَْيُُكْ  يلد  س ُ

ََليَةد  َحقِّاً  نَ  عيََل   لَُُكْ  وَ  َأْمردكُْ  بدود د  مد ثْلُ  الَْحقِّ ي مد د َياءد  َأْوَسعُ  فَالَْحقذ  الَْحقذ  وَ  -عَلَْيُُكْ  يلد  اذل   وَ  الت َواُصفد  ِفد  اْْلَش ْ

ردي ََل  الت نَاُصفد  ِفد  َأْضَيُقهَا ََحدٍ  ََيْ َل   ْلد
ِ
ردي ََل  وَ  عَلَْيهد  َجَرى ا َل   عَلَْيهد  ََيْ

ِ
ََحدٍ  ََكنَ  لَوْ  وَ  هَلُ  َجَرى ا رديَ  َأنْ  ْلد  وَ  هَلُ  ََيْ

رديَ  ََل  َ  لاََکنَ  عَلَْيهد  ََيْ د  َخالدصاً  َذِلد ْبَحانَهُ  َّللد    س ُ
2
امواتد  ِفد  ما لدَمنْ  : قُلْ  04انعام،  د  قُلْ  اْْلَْرضد  وَ  الس  هد   عىَل َكَتبَ  َّللد  ةَ  نَْفسد َْحَ َل لََيْجَمَعن ُُكْ  الر 

ِ
 َل الْقدياَمةد  يَْومد   ا

ينَ  فيهد  َريْبَ  وا اذل  ُ نُونَ  َل فَهُمْ  َأنُْفَسهُمْ  َخَسد  يُْؤمد



  

را به بهشت ببرد. با این حساب حق  ها آننموده است که به بندگان خود رحم کند و 

مؤمن بر خدا و یا حق محمد و آل محمد علیهم السالم بر خدا، همان حقوقی است که از 

از لطف و کرم خود  وعده داده است و خود را به آن ملزم نموده است و ها آنخدا به 

دهد که امیدوار به او باشند و  چنان وضعی بوجود آورده که به بندگان خود میدان می یک

وعده داده است از او مطالبه کنند. پس این یک حقی است به جعل  ها آنحقی را که به 

 در این جمالت، آن حقی را علیه السالمخدا نه به استحقاق و مطالبه بندگان. امام چهارم 

رسانی به او پیدا شده باشد که یک چنین  کند که از طریق خدمت به خدا و بهره نفی می

حقی وجود ندارد، نه آن حقوقی که خداوند از لطف و کرم خود به بندگان خود وعده 

 داده است. 

 

لْهُ ْقیند ِبد ْل عىََل  . الل هُم  َو َأنْطد د ، َو تََفض  ٍد َو أ هلد َدى ، َو َألْهدْمیند الت ْقَوى ، َو فََصلِّد عىََل ُمَحم 

رديقََة الُْمثىَْل ، وَ  َ الط  َما ُهَو َأْرََض . الل هُم  اْسلُْک ىبد لیْند بد تَْعمد َی َأْزکَى ، َو اس ْ ْقیند لدل یتد هد  َوفِّد

ل تدَک َأُموُت َو َأْحيَا .  اْجَعلیْند عىََل مد

 

 تقاضای علم و تقوی ار خحاویح متعال 

دارد که همه چیز مخصوصاً علم و  کند و اثبات می د متعال علم و تقوی تمنا میاز خداون

دست خدا است. پروردگارا، رحمت و برکات خود را شامل حال محمد و آل  تقوی به

فضل خود با من رفتار کن. پروردگارا، مرا به  محمد )صلواتک علیهم اجمعین( بگردان و به

وی را به من الهام فرما و مرا به آن قول و عملی که کلماتی هدایت کننده، گویا کن و تق

پسندی.  تر است موفق نما. در آن خطوطی مرا کار بزن که از هرچیزی بهتر می پاکیزه

ها حرکت بده و چنان کن که بر دین و ملت تو  ترین راه پروردگارا، مرا از بهترین و کامل

باشد، امام  یل کنندۀ فراز قبل میبمیرم و زنده شوم. در این جمالت هم که دنباله و تکم



  

     

کند که او را به علم و هدایت گویا کند و به او تقوی  از خدا تقاضا می علیه السالمچهارم 

 الهام نماید 

 اند دادهیکی از مسائلی را که دعاها و آیات قرآن زیاد آن را یادآوری نموده و به آن اصالت 

و از او خواهش کنیم که روی وجود ما و خواهیم از خدا بخواهیم  این است که هرچه می

ها از مسیر قرآن و  چنان روی دعاها و خواهش ثمر برساند. آن فکر ما کار کند و به

فرماید: اگر بند کفش شما  السالم می تأکید دارد که امام صادق علیه )ص(ه تعلیمات ائم

گر برای تهیه بند پاره شود همان را از خدا بخواهید نه از خود و نه از دیگران. یعنی ا

کفشی به خود و دیگران متکی باشی به ضاللت افتاده ای یا مشرک شده ای که خود و 

دانی و یا از بهترین وسیله محروم شده ای و  دیگران را در تهیه بند کفش، عامل مؤثر می

 از وسیله ناقص استفاده کرده ای. 

خواهد.  ، تقوی و توفیق میطلبد و از خدا در این جمالت از خدا نطق گویا و بیان می

ایم و چرا  ها و سایر مردم چه کاره آید که پس ما انسان دراین جا هم سئواالتی بوجود می

. اند کردهو ما را به جستجو و تالش و کوشش وادار  اند کردهبرای ما کار و کاسبی درست 

 ها ینهمر و ترین اثری نیستیم پس این همه ا اگر ما برای خود و یا دیگران منشاء کوچک

و برنامه های جهاد و مجاهده چیست؟ که در دین اسالم کار و تالش واجب  ها فیتکلو 

شده، بیکاری و تنبلی حرمت پیدا کرده است. جواب این است که خواستن از ساختن 

باشد،  بخش می چه در زندگی و در نجات و خوشبختی ما مؤثر است و حیات جداست. آن

رض کنید شما فقیر محض هستید، فاقد همه چیز. در برابر خواستن است نه ساختن. ف

واجد همه چیز. شما فقط از او خواهش  دیا گرفتهیک موجود غنی و نیرومند قرار 

کنید که با غنا و قدرت خود فقر و نیاز شما را برطرف کند و شما را به ثروت و قدرت  می

و ناتوان شما، نیرو و قدرت کند. در وجود ضعیف  برساند و او خواهش شما را اجابت می

گذارد و شما را به غنا و بی نیازی  کند و آن همه ثروت و مال در اختیار شما می پیاده می

توانید حساب کنید که از این موجودیت دوم صدی چند با خدا  رساند. شما می مطلق می



  

 چه مربوط به شماست صفر در صد است و باشد. خواهید دانست آن و چند با شما می

چه مربوط به خداست صد در صد. تکالیفی که به ما واگذار شده و این کار و  آن

ها در مجموع خواستن و تقاضا کردن است. ما  ، همه ایناند خواستهکه از ما  ها کوشش

خواهیم و مطالبه  رویم و با نماز و روزۀ خود، از او می فقرائی هستیم که در خانه خدا می

تن و تقاضا کردن هم در ما به ارادۀ او پیدا شده است. پس کنیم و همین زبان خواس می

و به عنوان بهترین  ها مرضخداوند متعال را به عنوان بهترین طبیب  )ع(امام چهارم 

کند و از خدا خواهش  آموزنده و آموزگار و بهترین کمک دهنده و یاری کننده انتخاب می

رنامه های فرهنگی و تربیتی قرار دهد و ترین ب کند که او را در بهترین دین و در عالی می

 ، بندۀ خود را تربیت کند. ها نقشهترین  داند مطابق کامل چنان که خودش می آن

خود برای  )ع(م نکات لطیفی که دراین جمالت منعکس شده است این است که امام چهار

تقوی  کند که به چه مقامی برسد و چگونه ساخته شود. در چه مرتبه از خود تعیین نمی

کند که او را به ثمر  و غنا و یا مراتب دیگر قرار گیرد. همانطور که از خدا خواهش می

کند. مثالً لباس تقوی از خدا  برساند انتخاب نوع ثمره و مرتبه را هم به خدا واگذار می

کند.  خواهد و از تعیین نوع لباس خودداری نموده تعیین آن را به خدا واگذار می می

چنان درجه و مقامی از علم و ایمان قرار گیرم که پسند تو  وردگارا، در یکگوید: پر می

 خواهم.  خواهی نه چنان که خودم می باشد و چنان باشم که تو می

واگذار شود و آن چیزی را که  )ع(ن آیا اگر اختیار انتخاب درجه و مقام به علی بن الحسی

انتخاب و اختیار را به خدا واگذار کند خواهد از خدا بطلبد و یا این  پسندد و می خود می

پسندد اختیار کند، آیا این دو نوع اختیار و  چه را خدا برای علی بن الحسین می که آن

انتخاب یکسان است؟ و یا نسبت به یکدیگر تفاوت دارد؟ آیا این مقام و نعمتی را که من 

دا برای من خواهم مانند همان مقام و نعمتی است که خ پسندم و از خدا می می

چه  پسندد و یا این که انتخاب خدا برای من صد در صد بهتر است از آن خواهد و می می

طلبید  کنم؟ فرض کنید که شما یک قصر بهشتی از خدا می خود برای خودم انتخاب می



  

     

و یا یک نوع زیبائی و مالحت مخصوص برای خودت و همسر بهشتیت. خداوند به شما 

خواهی. نقشه آن را و کیفیت زیبائی  و بر طبق چه نقشه ای میگوید، چه نوع قصری  می

ای. شاید اکثریت  چنان بسازم که خواسته و مالحت را معین کن تا من برای تو آن

ها و تقاضاهای خود و براساس رأی و تشخیص خود قصر مخصوصی  ها در خواهش انسان

کنند و در این جا  ه میاز خدا مطالب اند دهیپسندرا طبق نقشه ای که خود دانسته و 

و  ها نقشهدانند خدا در شناخت بهترین  تر و بیدارتر هستند که می های زرنگ انسان

گویند پروردگارا، درجات  ساختن بهترین قصرها از همه کس باالتر و داناتر است. می

دانی؛ نه  بهشتیم و قصر بهشتیم و کیفیت زندگیم در آنجا چنان باشد که خودت می

 دانم، انتخاب من ناقص است و انتخاب تو کامل.  ن میکه م چنان

کنند خیلی بهتر  ی خود را به کیفیت دوم در پیشگاه خدا مطرح میها خواهشکه  کسانی

اما کیفیت اول لباسی است که به اند؛ و  کردهتر انتخاب  و بهتر و عالی اند دهیفهمتر  و عالی

کند. ائمه اطهار علیهم السالم  برابری نمی، هرگز با انتخاب خدا اند کردهنظر خود انتخاب 

که بایستی باشند را به خدا واگذار  همه جا انتخاب کیفیت زندگی بهشتی و آنچنان

َأنَْت مََكَ اللهم »دارد که:  السالم در دعای خود عرضه می کنند. موال امیرالمومنین علیه می

بذ  بذ فَاْجَعلِْند مََكَ َُتد أ حد
1

تو چنان هستی که من دوست دارم و یعنی پروردگارا، «. 

پسندی. کسانی  پسندم. تو مرا چنان بساز و چنان تربیت کن که دوست داری و می می

کنند و ساخت وجودی خود را و ساخت  های خود را به این کیفیت مطرح می که خواهش

و از  اند کردهاز همه چیز بهترین را انتخاب  ها آنکنند،  زندگی خود را به خدا واگذار می

که بر اساس علم کامل الهی،  اند شدهو چنان  اند دهیرسهر مرتبه و مقامی به بهترین آن 

نیست. شایسته است که بندگان خدا  ها آنگمشده و یا کم شده و کمبودی در زندگی 

                                                           
1
لَهديي َكَفى  -فَقَالَ : 114: ص ،91 ج األطهار، األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار 

ِ
ًا َأْن َأُكوَن َِلَ ا زِّ ِبد عد

بذ  -َو َكَفى ِبد فَْخرًا َأْن تَُكوَن يلد َرِبًِّ  -َعْبداً  بذ فَاْجَعلِْند مََكَ َُتد  َأنَْت مََكَ أ حد



  

تنظیم  )ع(ن ها و دعاهای علی بن الحسی ها و آرزوهای خود را در شعاع خواهش خواهش

 ه بهترین آن برسند. کنند تا از هر چیزی ب

 

ْن  َدادد ، َو مد ْن َأْهلد الس  ْقتدَصادد ، َو اْجَعلیْند مد َلد د ، َو َمتِّدْعیند ِبد ٍد َو أ هلد الل هُم  َصلِّد عىََل ُمَحم 

ْرَصادد . َبادد ، َو اْرُزْقیند فَْوَز الَْمَعادد ، َو سًَلَمَة الْمد ْن َصالدحد الْعد َشادد ، َو مد د الر  ّل   َأدد

 

 مطالحی پر م توی در اقتصاد اسالمی 

و باز در فراز سیزدهم مطالبی ارزنده و پرمحتوی درباره اقتصاد اسالمی و موارد آن که با 

دارد: که خداوندا، برکات خود را شامل محمد و آل  شوند؛ عرضه می صلوات شروع می

ار بده، کسانی که مند کن و مرا اهل سداد و امانت قر محمد بنما و مرا از اقتصاد بهره

. پروردگارا، مرا از سعادت قیامت اند ستهیشاکنند و از بندگانِ  بندگان تو را ارشاد می

های نفس اماره به سالمتی بگذرم. در این جمالت  گاه که از کمین مند کن، آنچنان بهره

د. در کن بهترین اعمال و بهترین توفیقات را از خداوند متعال تقاضا می )ع(هم امام چهارم 

کند که  مند کن. از خداوند خواهش می دارد که مرا از اقتصاد بهره اولین مرتبه، عرضه می

ها و  به او علم اقتصاد بیاموزد تا با رعایت این علم در دنیا و آخرت، به بهترین ثروت

 ها برسد.  قدرت

به معنای گرفته شده و از باب افتعال استعمال شده است که « قصد»کلمه اقتصاد، از ماده 

باشد؛ گرچه کلمه اقتصاد را  قصد گیری و یا جهت گیری در تمامی حرکات و سکنات می

ی ها دانشبرند ولی اقتصاد، یکی از آن علوم و  بیشتر در مسائل مالی و مادی بکار می

نافعی است که هر کس آن علم را بیشتر داشته باشد و بهتر رعایت کند، ثروت و قدرت 



  

     

کند. بیشتر این کلمه را  ورد و هرکس کمتر، ثروت کمتری پیدا میآ دست می بیشتری به

های دین  برند که هرگز مناسب با شأن امام و راهنمائی در مسائل مالی و مادی بکار می

مقدس اسالم نیست، ولیکن نظر به مادۀ این کلمه و استعمال آن در زبان قرآن و اولیاء 

آوری هرچه بهتر و بیشتر مال و  عنای جمعکاملِ خدا، بایستی بگوییم که اقتصاد به م

گیری در جمع مال و یا صرف آن  گیری و هدف ثروت نیست بلکه به معنای جهت

باشد. زیرا قصد و مقصد، به معنای جهت و شهری است که انسانِ مسافر، به سوی آن  می

خواهید خود را به آنجا  کنید و می حرکت کرده است. شهری که به سوی آن حرکت می

و یا آن شهر را  ها هدفهای دیگری که در زندگی خودتان دارید، این  رسانید و یا هدفب

گویند که در مفهوم این کلمه، حرکت و فعالیت هم خوابیده است. یعنی قصد  مقصد می

های ساکن و متوقف و برکنار از تالش و کوشش نیست بلکه این  و اقتصاد، مناسب انسان

کوشند تا  باشد. کسانی که شبانه روز می عّال و متحرّک میهای ف کلمه، مربوط به انسان

 و مقاصدی که دارند برساند.  ها هدفخود را به 

مسلماً انسان، یک موجود مسافر و مهاجر است. سفر و هجرت در خلقت ما و زندگی ما 

توانند ساکن و متوقف باشند که این سکون و توقف،  ها، هرگز نمی خوابیده است. انسان

باشد. یعنی عوامل تحریک و تحرک در وجود انسان و  می ها آنخلقت و فطرت خالف 

کند. تمامی  محیط زندگی انسان خوابیده است که او را وادار به کار و کوشش می

ها، خواه در راه حق و یا در راه باطل، در حرکتند و زندگی یک حرکت بیشتر  انسان

شود. مبداء حرکت، یعنی آن  اه عبور پیدا مینیست. قهراً از این حرکت، مبداء و منتها و ر

کند. برای رفع نیاز، حرکت  ساعت و حالتی که انسان در خود احساس نیاز و کمبودی می

ها را بدست  کند. راه عبور هم آن وسائل و تجهیزاتی است که انسان آن خود را آغاز می

ها در  ست؛ انسانکند. مقصد هم هدفِ انسان ا آورد و در راه مقاصد خود خرج می می

خواهند خود را به کجا برسانند؟ آخرین هدف و مقصد  خواهند و می زندگی چه می

خواهد، رسیده  کند به هر چه خواسته و یا می که انسان در آنجا احساس می !؟کجاست



  

است و نیاز و کمبودی ندارد؟ در اطراف این که مقصدِ انسان چیست و انسان در زندگی 

ه چیز را در نظر بگیرد، دین مقدس اسالم و ائمه اطهار، بهترین خود چه بخواهد و چ

شود گفت که علوم اسالمی در  ها، می که بر اساس این راهنمائی اند کردهها را  راهنمائی

چنان  توانند یک ها و دانشمندانِ عالم نمی مسئله اقتصاد در حدّ اعجاز است و هرگز انسان

 در دین مقدس اسالم تنظیم شده است. های اقتصادی تنظیم کنند که  برنامه

گفته شد که مبداء حرکت آن دقیقه و ساعتی است که انسان در وجود خود احساس نیاز 

کند تا خود  کند که به کسی و یا چیزی محتاج است سپس حرکت می کند و فکر می می

ید، چه محتاج است رسان چه نیازمند است برساند. پس از آن که خود را به آن را به آن

برداری و لذت بردن از  جا به مقصد رسیده است که از آن ساعت به بعد، دوران بهره همان

تمامی چیزهائی است که به آن محتاج بوده و بدست آورده است. غنای کامل انسان، در 

خواهد و به آن نیازمند است در اختیار  چه می شود که ببیند و یا بداند آن زمانی پیدا می

مند شود، وسائل  کند از کسی و یا چیزی بهره این که آمادگی پیدا می دارد و به محض

برداری در اختیار او هست و دیگر احتیاج به حرکت و فعالیت ندارد. به همین  بهره

برداری و لذت  ، بهرهها آنشغل اهل بهشت و کار »فرماید:  مناسبت، خداوند در قرآن می

 «. بردن است

اَب الَْجن ةد » ن  أَحْصَ
ِ
ًَلٍل عَ  ،الَْيْوَم ِفد ُشُغٍل فَاكدهُونَ  ا ْم ِفد ظد ائدكد  ىَل اْْلَرَ ُُهْ َوَأْزَواُْجُ

ُعونَ  ،ُمت كدئُونَ  ا يَد  هٌَة َولَهُم م  هيَا فَاكد  « 0لَهُْم فد

رحمت و حکومت  آیۀدر س ها آنبرداری است.  گذرانی و بهره یعنی کار اهل بهشت خوش

گذرانی و یا  و وسائل خوش ها وهیم. هرچه بخواهند از ندا زدهقدرت تکیه  ۀخدا بر اریک

هست. بنابراین شغل اهل بهشت لذت بردن است نه  ها آنهای دیگر در اختیار  خواهش

 کار کردن برای تهیه وسائلی که از آن لذت ببرند 
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کار و فعالیت مشغول شوند و از  ها باید به زندگی دنیا طوری تنظیم شده است که انسان

چه تهیه  ار کردن به نیاز خود برسند و بعد از تهیۀ وسائل زندگی، ساعتی هم از آنراه ک

ی کار و ها ساعتبرداری، مقصد است و  برداری کنند. آن ساعت بهره اند، بهره کرده

برداری، حرکت است و چون زندگی بهشتی دوران رسیدن  کوشش برای رسیدن به بهره

جز لذت و  ها در آن زندگی به خته شده و انسانبه نتایج کار و فعالیت است مقصد شنا

 برداری کاری ندارند. بهره

چه نیازمندیم، پیدا کنیم و در آن  بایستی نیاز خود را حساب کنیم و راه رسیدن به آن

چنین حرکت و فعالیت را برای  چه نیازمندیم برسیم. یک راه حرکت نماییم تا به آن

که تمامی حرکات و سکنات، کمک ما برای  چه نیازمندیم، به صورتی رسیدن به آن

نامند. اگر انسان نیاز خود را بررسی کند، خواهد دید که  وصول به نیازها باشد، اقتصاد می

چه در عالم هست، خواه هستی خدا باشد و یا  چه هست نیازمند است. تمامی آن به آن

چیزهائی است که  ها چه در وجود خود و یا در متن عالم، همه این هستی خلق خدا، آن

تواند از حرکت  کند و نمی بشر به آن نیاز دارد که تا خود را به آن نرساند آرامش پیدا نمی

چه خیر است و نافع است از این جهت نیازمندیم که  و فعالیت دست بردارد. ما به آن

نیم و برداری ک بهره ها آنرا به اختیار خود درآوریم تا به محض خواستن، بتوانیم از  ها آن

حاکمیت پیدا کنیم. ما  ها آنچه شرور و آفات و خطرات است مهار کنیم و بر  آن

بینیم که خدا در کره زمین گرگ و گوسفند و یا آهو و پلنگ آفریده است. گوسفندها  می

اند که ما از  کنیم، ولیکن گرگ و پلنگ درنده برداری می بهره ها آنو آهوها خیرند و ما از 

برسیم؟ راهش  ها لذتشویم؛ چه کار کنیم از آن خطرات برهیم و به آن  متضرر می ها آن

این نیست که خداوند زمین را پر از آهو گوسفند کند و گرگ و پلنگ را نابود سازد بلکه 

را  ها آنراهش این است که به ما قدرت بدهد تا بتوانیم گرگ و پلنگ را مهار نموده و 

مند  شهوت و اشتها از گوسفندها و آهوها بهرهاسباب بازی خود قراردهیم و بر اساس 

چه در عالم هست مثبت و منفی یا نافع و مضر و یا خیر و شر، همه جا  شویم. آن



  

ها از این جهت آفریده شده که انسان نیازمند  ها و اضداد بیشتر نیست و همه این نقیض

 تواند از آن بهره ببرد.  باشد و می به آن می

شود که تا به این هر  بخش و نافع است، به سه قسمت تقسیم می چه برای انسان لذت آن

و این  میا دهینرسکنیم. در واقع به شهر لذت و نعمت  سه قسمت نرسیم آرامش پیدا نمی

 عبارتند از:  ها نعمتاقسام سه گانه 

چه به آن  لذائذ مادی، از طریق حواس پنجگانه و اشباع حواس پنجگانه، از تمامی آن -0

کند، چشم نیازمند به مناظر زیبا و زیباتر است.  برداری می است و از آن بهره نیازمند

بخش است. همچنین ذائقه،  و آوازهای روح افزا و نشاط ها یدنیشنگوش، نیازمند به 

تر و شامه به همین کیفیت به عطرها و  های بهتر و عالی ها و مزه نیازمند به شیرینی

و برخوردها و  ها تماسها از  سان، باالتر از همه اینبوهای خوش و خوشبوتر و المسۀ ان

 کند.  برداری می بهره ها احساس

ها با یکدیگر. انس و آشنائی، مهر و محبت تا  ، روابط انسانها نعمتقسم دوم از  -4

چنان  نهایت قابل گسترش است که گاهی یک مالقات و زیارت بین دو نفر انسان آن بی

 ادیات نمونه ندارد. لذت بخش است که در عالم م

و نعمت سوم، علم و معرفت، در ارتباط با رضایت خداوند تبارک و تعالی و محبت و  -9

مالقات با خدا، که از آن تعبیر به رضوان اهلل شده است. آن یک لذتی است فوق همه 

شود، آن دو نوع  . یک لذت عمقی و قلبی و پر محتوا که هر چه بیشتر کامل میها لذت

شود، مهر و  تر می شود. یعنی هرچه انسان به خدا نزدیک تر می عمت قبلی کامللذت و ن

گردد و در همین دایره لذائذ مادی  ها به او زیادتر می ها و محبت انسان محبت او به انسان

« قصد»مقصد است. اقتصاد که از کلمه  ها لذتکند. رسیدن به این  گسترش پیدا می

 مقصدهاگیری به همین  ل آمده است به معنای جهتگرفته شده است و از باب افتعا

کار بیاندازد و حرکات و  های ابتدائی خود را طوری به است. یعنی انسان سرمایه



  

     

های  های خود را طوری تنظیم کند که برابر هر قدم و قلم و رقمی که از سرمایه فعالیت

طوری که هر  بههای سه گانه باال فراهم گردد،  شود، موجبات کسب ثروت او صرف می

ها مانند بذری باشد که چون به ثمر برسد، از یک طرف، ثروت و  یک رقم از سرمایه

ها نسبت به او و از او  قدرت او رشد کند و همراه ثروت و قدرت، محبت و رضایت انسان

ها، زیادتر گردد و همراه همین ثروت و جلب رضایت، رضایت خدا و  نسبت به انسان

طوری که با بذل و سرمایه عمر و زندگی، بتواند آن  صل گردد، بهمعرفت به او هم حا

که  علیه السالمثروت بهشتی و آخرتی را کسب نماید. این است معنای فرمایش امام چهارم 

یعنی از اقتصاد، مرا بهره مند کن. یعنی فکر و فعالیت مرا  «.متعِِّن ِبَلقتصاد»فرماید:  می

تر  های موجود، خود را به مقاصدی بهتر و مطلوب یهچنان تنظیم کن که با این سرما آن

برداری خود را در زمینه جلبِ خیر و مهار کردن شر و آفات بیشتر  برسانم و رقم بهره

 گردانم. 

شود که  ی سه گانه باال، سه قسمت میها نعمتی لذت بخش زندگی بر اساس ها هدف 

. البته به کیفیتی است که ی هدف اولی، وسطی و اقصی بشناسیمها نامتوانیم به  می

شود به کیفیتی که هدف  تر در هدف وسطی و اقصی، مطرح می تر و کوچک هدف نزدیک

رود. ولیکن در این جا  اقصی را اگر از دست دادیم هدف وسطی و اولی هم از دست می

مختصری دراطراف تولید و مالکیت در دین مقدس اسالم، که در واقع اقتصاد معروف و 

کنیم، تا اقتصاد اسالم هم در برابر سایر مبانی  باشد بحثی ایراد می ن جامعه میمتداول بی

 اقتصادی به نمایش گذاشته شود. 

مسئله اول قابل طرح در اقتصاد، گسترش مال و ثروت است. مقتصدین عالم، سعی 

 ها آناضافه شود و دایره مالکیت  ها آنکنند که هر چه بیشتر بر سرمایه های  می

یدا کند. وسعت دایره مالکیت، متوقف بر مسئله سرمایه است تا هر کسی گسترش پ

ها بهتر  کار بیاندازد که بازده آن سرمایه های موجود خود را طوری تنظیم کند و به سرمایه



  

کشی و استثمار است، به  های موجود، گاهی از مسیر بهره و بیشتر باشد. بازده سرمایه

را طوری تنظیم کنیم که بازده کار و تولید  ها آنت کیفیتی که عوامل تولید و تولیدا

بیشتر باشد، که مثالً هر عامل تولید، هزار تومان یا پانصد  ها آناز مخارج مورد نیاز  ها آن

تومان تولید نماید و یک دوم و یا یک سومِ مبلغ مذکور را مخارج داشته باشد که از این 

مکن است عوامل تولید، در مضیقه زندگی قرار شود؛ و م راه، بر سرمایۀ ثروتمند اضافه می

کنند که عوامل تولید هرچه  های تولید ثروت را طوری تنظیم می گاهی سرمایه؛ و گیرد

زیادتر باشد تا این که ثروت از طریق تولید  ها آنبهتر و بیشتر اشباع شوند و تولیدات 

ر دین مقدس اسالم، دراین جا بایستی بگوییم که از نظ؛ و بیشتر، افزایش پیدا کند

ای است که از طریق تولید بیشتر ضمن  بهترین سرمایۀ مشروع و مال حالل، آن سرمایه

کند. مثالً در کشاورزی، تخمی که در  تر عوامل تولید افزایش پیدا می اشباع هر چه عالی

گردد، با نمونۀ همین تخم که  جا و به موقع آبیاری می شود و به زمین مرغوب کاشته می

جا و به موقع آبیاری نشده است فرق دارد، ممکن  زمین نامرغوب کاشته شده و به در

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 

ه در این صورت، سرمایه کشاورزی نوع اول افزایش پیدا تومان( به ثروت بیشتر برسد ک

جا دین  باشد. در این کند و از نظر مخارج، برابر سرمایه دوم و یا کمتر از آن می می

مقدس اسالم بیشتر به زیادی تولید تکیه دارد و آن ثروتی را قبول دارد که از راه تولیدِ 

عوامل کارگر در حد متعارف و تولیدات  بیشتر اضافه شده و تراکم پیدا کرده است. کار و

 هر چه بیشتر و بیشتر باشد.  ها آن

شود، ممنوعیت  یکی از مسائلی که در اسالم مطرح شده و از همان آیات، ربا استفاده می

کنند که  ها همه جا مأموریت پیدا می سود سرمایه منهای تولید است. در اسالم، انسان

گوییم کار و  بیشتر و کار بیشتر باشد و در این جا می از طریق تولید ها آنثروت بیشتر 

شود، کار بیشتر با تولید بیشتر و یا کار مساویِ تولید و یا  تولید به سه قسمت تقسیم می



  

     

تولیدِ کمتر از کار، دو قسم آخر، بیشتر منشاء خسارت و ضرر است. ولیکن کار در حد 

در خانه بنشیند و سرمایه او کار کند؛ صفر و تعلق گرفتن سود به سرمایه، که انسان خود 

این سود سرمایه، در واقع نوعی ربا بوده و در دین مقدس اسالم ممنوع است، زیرا 

کند، سرمایه و از آن  سرمایه خود به خود بدون کار و عوامل کارگری تولید پیدا نمی

د گنج مدفون کار نزد، مانن جمله، ابزار کار تا قیامت اگر یک جا بماند و کسی آن را به

شود و ممکن است ضایع گردد. در واقع تولیدات، هرچه باشد  است که بر آن اضافه نمی

داران و  کم یا زیاد، محصول کار و عوامل کار است نه محصول سرمایه و ابزار کار. سرمایه

باشد، بایستی سرمایه و ابزار خود را کار بزنند تا  می ها آنکسانی که ابزار کار در اختیار 

ثروت تولید شود و از تولیدات سرمایه، استفاده کنند. سود سرمایه، از نوع استثمار و بهره 

ها بوده که حرمت ربا، به همین دلیل پیدا شده است. رباخواران، همه  کشی از کار انسان

زنند و درواقع  را کار می ها آنهای  کنند. دیگران سرمایه جا از سود سرمایه استفاده می

ها و ابزار کار در  کنند. سرمایه ان، از طریق استثمار و بهره کشی زندگی میدار سرمایه

های تولیدی، بایستی طوری تنظیم شود که بهرۀ سرمایه و ابزار، به میزان  کارگاه

دهند،  باشد. مثالً یک ماشین و یا یک خانه، که به اجاره و یا کرایه می ها آناستهالک 

یستی به میزان استهالک ماشین و خانه و به میزان مزد کرایه و اجاره خانه و ماشین، با

و آن  میا نمودهکار و عوامل تولید باشد. فرض کن ماشین را به صد هزار تومان خریداری 

زند، قیمت  گذاریم، کارگر ماشین را پس از شش ماه که کار می را در اختیار کارگر می

سال کار کردن به صفر  د از یککند و بع ماشین، به نصف یا به دو سوم تنزل پیدا می

رسد، میزان اجاره از این ماشین و یا سایر ابزار، بایستی به میزان استهالک قیمت  می

ماشین و مخارج راننده و شاگرد و به میزان مدیریت مدیری باشد که ماشین یا خانه را 

ه خانه و یا دهد، به کیفیتی که پس از مدتی ک کند و آن را به کرایه یا اجاره می تهیه می

ماشین دراجاره بوده و مستهلک شده است، قیمت یک ماشین، نمونۀ ماشین اول و یک 

ای که خراب شده در اختیار صاحب ماشین و صاحب خانه قرارگیرد به  خانه، نمونۀ خانه



  

ای که از طریق اجاره و یا کرایه  اضافه مزد کار و مدیریت صاحب ماشین، تا با سرمایه

ین و خانۀ دیگری تهیه کند و خود هم از این مدیریت به اندازه کفاف برگشته است، ماش

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.

ار از آن طرف، کارها و عوامل کار بایستی طوری تنظیم گردد که یک کارگر ساده، از ک

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 

کلی مالکیت در دین مقدس  به طورآن کاال و نیاز بیشتر جامعه، مفهوم و معنائی ندارد. 

مدیریت هرچه بهتر و بیشتر است که مالک مال و سرمایه، نظام اسالم، به معنای 

اقتصادی خود را طوری تنظیم کند که عوامل تولید را از تولید مال، به نحو احسن و 

را به میزان کفاف از تولیدات اداره  ها آناکمل یا الاقل به میزان رفع نیاز، اشباع نموده و 

م مانند آنها به میزان کفاف از تولیدات اداره را جلب نموده و خود ه ها آنکند. رضایت 

شود، به کیفیتی که بین مالک مال و عوامل تولید، تساوی کیفی بوجود آید، گرچه از 

برداری  نظر کمی متفاوت باشند. یعنی مالک مال و عوامل تولید در کیفیت زندگی و بهره

باشد که اختیار مال و  از تولیدات برابر هم باشند و تفاوت مالک مال با دیگران همین

دست او باشد، با این کیفیت که مالکیت در لباس  ثروت و زمام مدیریت و تولید به

مدیریت جلوه کند و ثروت از مسیر تولید بیشتر، افزایش پیدا کند و نیاز عوامل تولید از 

شود که این سه  مند می تولیدات، مرتفع گردد. مالک مال از سه خاصیت بزرگ بهره

 ، منشاء سعادت او و سعادت جامعه در دنیا و آخرت خواهد بود:خاصیت

اول: پیدایش امنیت از طریق جلب رضایت کارگران و عوامل تولید که با این جلب 

شود و امنیت نعمت بزرگی  رضایت، امنیت کامل برای مالک مال و عوامل تولید پیدا می

 باشد.  می



  

     

کند بدون این که در کارگران  افزایش پیدا میدوم: ثروت او از مسیر تولید بیشتر و بهتر 

 و عوامل تولید، ناراحتی و یا رقابت و یا حسادت ایجاد کند. 

ها و با کیفیت مالکیت مال، به صورت مدیریت هر چه بیشتر  چنین سرمایه سوم: با یک

، کند و دنبالۀ این افزایش گردد. روزی و ارزاق جامعه افزایش پیدا می ها آباد می سرزمین

 رود.  رقم رفاه و آسایش باال می

سود سرمایه هم در تجارت به همین کیفیت است که تجّار در حمل کاال از شهری به 

گیرند و  شهری و یا مملکتی به مملکتی، مخارج و مزد کار و مدیریت خود را در نظر می

یشتر برند و سود ب به همان میزان، سود سرمایه را در تجارت و خرید و فروش باال می

تر به  تر و گران باشد، نه این که جنس را گران از کار بیشتر و کاالی زیادتر می ها آن

برداری و بهره رسانی، از محبوبیت  فروش برسانند. ثروتمندان با این کیفیتِ تولید و بهره

شود گفت از  شوند، که در واقع می کامل در جامعه و نزد خداوند متعال برخوردار می

 کاراندازی سرمایه خود توانسته اند سعادت دنیا و آخرت را حاصل نماید. تجارت و به 

کند که او را از اهل سداد قرار دهد.  و در جمله دوم، بعد از اقتصاد از خدا خواهش می

بوجود آمده است، به دو معنی قابل توضیح است. اول این که « سد»سداد که از کلمه 

ا در وجود خودش سد کند. آنچنان که هیچ گاه های نفوذ باطل و سفاهت ر انسان، راه

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 

نامند. یعنی  داد میچنین انسان نفوذ ناپذیر را اهل س نموده و یا کمی سست کند. یک

عقل و معرفت و ایمان و تقوای او سدی کامل در برابر نفوذ حوادث و یا تبلیغات است و 

دهد؛ و اما معنای دوم  در راه خدا، مانند کوه راسخ است که بادهای تند او را حرکت نمی

سداد این است که انسان با نفوذ و قدرت خود و یا علم و حکمت خود، سد راه نفوذ و 

چنان راه باطل و اهل باطل را سد کند که هیچ کس نتواند  رود باطل در جامعه باشد. آنو



  

در جامعه اسالمی مداخله نموده، راه نفوذی بدست آورد. البته سداد به معنای اول، به 

تر است، زیرا تا راه نفوذ شر و فساد را در وجود خود مسدود  واقعیت و حقیقت نزدیک

 تواند مسدود کند.  نکند، در جامعه هم نمی

کند که او را از، ادلّه رَشاد و بندگان صالح  در جمله سوم و چهارم، از خداوند خواهش می

هم جمع دلیل. از « ادلّه»است. « رشد»قرار دهد. رشاد در این جا، اسم مصدر و به معنای 

اشد که کند که بوجود خود و اعمال و اقوال خود از دالئل رشد جامعه ب خداوند تقاضا می

هرکس اعمال و اخالق او را ببیند، به دین خدا هدایت شود که به این معنی انسان 

کنیم که خداوند انبیاء و اولیاء  آید. مشاهده می مؤمن، آیتی از آیات خدا به حساب می

با علم و عمل و اخالق خود نشانگر  ها آنکند. یعنی  معرفی می« آیات»خود را به کلمه 

شایسته او هستند و به همین دلیل از بندگان صالح خدا شناخته وجود خدا و صفات 

گویند که تمام اعمال و اقوال او به صالح خودِ او و  شوند. بنده صالح، به کسی می می

 جامعه تمام شود. همه جا منشاء خیر و سعادت برای خود و جامعه خود باشد. 

و « فوز معاد»کند که  خواهش میو در جمالت پنجم و ششم از این فراز، از خداوند متعال 

به او روزی نماید. کلمات فوز و فائز و مفاز، کلماتی است که داللت بر « سالمت مرصاد»

کند که هرچه وسعت این میدان و آزادی انسان در  وسعت میدان حرکت و زندگی می

واقع حرکت کردن در این میدان وسیع و بیشتر باشد، فوز او زیادتر است. فوز و فالح، در 

چه آرزو  گویند که به آن گیرند. فائز به کسی می ای است برابر یکدیگر قرار می دو کلمه

ها و تقاضاهای وجودی و فکری و مزاجی  رسد و در برابر خواهش دارد و امیدوار است می

خواهد در اختیار او هست. فالح و مفلح، به  چه می کند. هر آن خود، محرومیتی پیدا نمی

باشد. کسی که در زندگی  و آزادی کامل از حقوق و مسئولیت افراد بشر میمعنای رهائی 

تواند از او طلب و تقاضائی  خود مسئول کسی نیست و هیچ کس بر او حقی ندارد و نمی

نامند، او از قید حاکمیت خدا و خلق خدا آزاد  چنین انسانی را مفلح می داشته باشد، یک

چنان به علم و دانش مجهز شده است که  داده و آن است، زیرا وظائف الهی خود را انجام



  

     

داند که بایستی به آن امر کند، این انسان هم آن عمل را  چه را خداوند خوب می هر آن

کند  شناسد و به آن عمل می داند و می داند و پیش از امر خدا وظیفه خود را می خوب می

کند. پس  داند و ترک می د میداند او هم به علم و دانش خود ب چه را خدا بد می و آن

کند که محکوم وظیفه، خود را  خداوند بر او حاکمیت ندارد زیرا خدا به کسی حکم می

در مثبت و منفی نشناسد و بدون حکم خدا ضرر و خطری متوجه او شود. کسی که 

داند، امر و نهی خدا نسبت به او مفهوم و  چنان که شایسته است می وظیفه خود را آن

؛ و اما آزادی از حاکمیت و مسئولیت مردم، به معنای این است که وظائف 0نداردمعنائی 

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 

ی مادی و معنوی ها نعمتمعنای رسیدن به تمامی  داشته باشد؛ و اما فوز و فائز، به

کند و یا برای رسیدن به  خداوند متعال است که هرگز در خود احساس محرومیت نمی

                                                           
0
شود  این جمله که ما گفتیم مفلح از قید حاکمیت خدا آزاد است. شما را نارحت نکند که چطور می -  

کند.  ز قید حاکمیت خدا آزاد گردد. گرچه از توضیح این جمله کامالً آگاهی به واقعیت پیدا میانسان ا

خداوند بر بندگان خود دو نوع حاکمیت دارد. حاکمیت تکوینی ، که آفرینندۀ انسان است و انسان تا ابد 

شد واستعداد و لذائذ های تکوینی او ، از ر دهد. تمامی موجودیت به اراده خداوند متعال ادامه حیات می

شود که اگر آنی از شعاع اراده خدا در تکوین خلقت انحراف پیدا  مادی و معنوی به اراده خدا پیدا می

کند ، نابود می شود. حاکمیت دوم ، حاکمیت تشریعی خداوند متعال است که خداوند ، روی آگاهی 

که  که صالح بوده و نهی می کند از اعمالیکامل به صالح و فساد بندگان آنها را امر می کند به کارهائی 

فساد آور است. این حاکمیت دوم تا وقتی است که بنده، خود را به کمال عقل و دانش نرسانده است و 

چنان شد که  انسان در زندگی رشد کامل پیدا نکرده ، اما بعد از آنکه انسان به رشد کامل رسید و آن

دارد زیرا به او  دهد و امر و نهی خود را از او بر می او میخدا می خواست، خداوند آزادی مطلق به 

نماید.  داند و خود را حفظ می حکمتی داده است که به کمک آن حکمت ، فساد و صالح را کامالً می

هائی قوام دینشان به علمی است که خدا به آنها تعلیم داده. آزاد مطلق اند و در عین  چنین انسان یک

لم و دانش در اطاعت خداوند متعال که یکی از نمونه های آن حضرت زهرا سالم آزادی، به اقتضای ع

شود و بر هر کس  اهلل علیها می باشد که گفته اند از هر کس زهرا)س( راضی شود، خدا راضی می

گردد. رضا و غضب زهرا)س( را بطور استقالل معرفی  زهرا)س( غضبناک گردد ، خدا نیز غضبناک می

 کرده است.



  

گویند که تمامی  می« مفاوز»را به این دلیل  ها ابانیبمشتهیّات خود، رنج و مشقتی ندارد. 

رود، بر خالف  بخواهد می دروازه های حرکت در آن به روی بیابانی، باز است. به هر جا

شود.  شهرها که همه جا در حرکات و سکنات خود با در و دیوار و موانع دیگر روبرو می

و  ها تیحاکمکند که در محشر، از قید تمامی  دراین جمله از خدای خود تقاضا می

آزاد باشد، فضای بهشتِ او آنچنان وسیع که به هر جا بخواهد برود و مانعی  ها تیمسئول

امواُت  َعْرُضهَا َجن ةٍ  وَ »فرماید:  ر راه او نباشد، چنان که خدا میس  اْْلَْرُض  وَ  الس 
1 .» 

گاهی است که در واقع ابزار  و اما سالمت مرصاد؛ مرصاد، اسم آلت، به معنای کمین

نامیده شود. « مرصد»گاه هم مکان است که بایستی  باشد. گرچه کمین گیری می کمین

باشد؛  دست آوردن صید می گیری و به ای برای کمین است که وسیلهگاهی  ولیکن کمین

گذرد  کند، به محض این که آهو از آنجا می مانند پلنگی که سر راه آهو کمین می

بر وزن ؛ لذا آید گاه، ابزار صید به حساب می کند. پس این کمین جهد و آن را صید می می

گاه  در این جا ممکن است کمین« دمرصا»مفعال که اسم آلت است استعمال شده است. 

نشیند تا انسان را صید کند و بعد از صید او را به گمراهی  شیطان باشد که در کمین می

کند که به او  بکشد و باالخره طعمه و لقمه خود سازد، که در این جا از خداوند تقاضا می

و یا هوای نفس  گاه به سالمتی بگذرد و صید شیطان توفیق، عنایت کند تا از این کمین

ن  »فرماید:  گاه الهی باشد که خداوند در قرآن می اماره نشود و ممکن است کمین
ِ
 َرب كَ  ا

ْرصادد  الْمد لَبد
 2

گاه است تا شیاطین و کفار را صید کند و به جهنم  پروردگار تو در کمین«. 

وستان و بیاندازد. ولیکن نظر به این که خداوند در کمین کفار و ظالمین است، برای د

را به سقوط بکشاند، بلکه  ها آنترین بهانه ای  کند تا با کوچک اولیاء خود کمین نمی

« مرصاد»را از مهالک نجات دهد، پس منظور از  ها آنکند تا  بندگان خود را کمک می

را به  ها آننشیند تا  گاه شیطان است که سر راه بندگان خدا انتظار می همان کمین
                                                           

0
َل ساردُعوا وَ :  099ل عمران،آ   

ِ
َرةٍ   ا نْ  َمْغفد ِّدُُكْ  مد امواُت  َعْرُضَها َجن ةٍ  وَ  َرب ْت  اْْلَْرُض  وَ  الس   لدلُْمت قيَ  أ عدد 

ن   01فجر،  4
ِ
ْرصادد  َرب كَ  : ا الْمد  لَبد



  

     

ای  باشد. زیرا شیطان، درنده همین معنا می ۀسالمت هم قرین کلمۀهالکت بیاندازد و 

خطرناک، در کمین است که بندۀ خدا را صید کند و بندۀ خدا از خدا تقاضای کمک 

  0کند. می

 

  

                                                           
0
ه گیری خداوند متعال الزم است توضیح دهیم ک گیری شیطان و یا کمین این جا در توضیح کمین -  

باشد که اگر در زندگی ، رضایت  ها می گیری به تعبیر دیگر همان اهداف شیطانی انسان این کمین

خداوند متعال و زندگی آخرت را در نظر بگیرند و همه جا بکوشند که خود را چنان بسازند و به جائی 

دهند که فوائد  ام میگیری اعمالی را انج برسانند که مطلوب خدا و اولیاء خدا باشند، قهراً در این هدف

آخرتی آن از فوائد دنیائی بیشتر است و یا اینکه اصالً فوائد دنیائی آن صفر و یا نزدیک به صفر است. در 

گیرند ، شیطان و شیاطین که همان  ها در مسیر جلب رضای خدا قرار می گیری که انسان این هدف

گیرند تا هر چه  کمین انسان قرار میهای شیطان صفت می باشند، در  مقتضیات نفس اماره و انسان

سوی جلب رضایت خدا برگردانده و در راه منافع و مقاصد خود  بهتر و بیشتر آنها را از مسیر حرکت به

استخدام نمایند. در برابر هر یک از انگیزه های الهی، انگیزه های شیطانی بوجود می آید. آنجا که 

خواهد مال خود را انفاق کند فقر  گیرد و آنجا که می را فرا میخواهد نماز بخواند، کسالت و تنبلی او  می

خواهد در راه خدا جهاد کند حب حیات و دنیا  شود و آنجا که می نظر انسان جلوه گر می و ناداری به

کند  شود. تمامی این انگیزه ها و غریزه های نفسانی که برابر انسان جلوه می پرستی سر راه او ظاهر می

گیری شیطان است و در همین جا  ها و کمین کند کمین راه خدا برگردانیده و یا سست میو او را از 

باشد تا باالخره به نتائج اعمال خود برسد.  گیری خدا به معنای واگذاری انسان ظالم به خود می کمین

م را های مظلو کند، خداوند در کمین اوست. یعنی انسان ها تجاوز می آنجا که ظالم، به حقوق انسان

کشاند و آنها را  های ظالم را به ضعف و ناتوانی می دهد و متقابالً انسان کند و به آنها قدرت می تقویت می

کند تا انتقام خود را از ظالم بگیرند و همین طور برابر هر گناه و معصیتی، خداوند  تسلیم مظلوم می

ج اعمال بد خود برسند و نتائج اعمال که به نتائ دهد تا روزی متعال به معصیت کاران مهلت و فرصت می

ييء الا ِبهَل» بد، آنها را محاصره کند که خداوند می فرماید:  «و َل حیيق املکر الس ِّ



  

 

ْن نَْفَسد َما يُْصلدُحهَا ،  لِّدُصهَا ، َو َأبْقد لدنَْفَسد مد ْن نَْفَسد َما ُُيَ َک مد ن  الل هُم  ُخْذ لدنَْفسد
ِ
فَا

َمهَا .  نَْفَسد َهالدَکٌة َأْو تَْعصد

 

 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 

کند که پروردگارا، برای خود از وجود  از مسیر خلوص و اخالص، از خداوند خواهش می

گرداند و در وجود من  را در نظر بگیر که مرا در اطاعت تو خالص می من آن مالکاتی

نماید، زیرا نفس من هالک است مگر این که  مالکاتی را باقی بگذار که آن را اصالح می

کند  تو آن را حفظ کنی. در این جا مالکات و مقتضیات نفس را به دو بخش قسمت می

تیار خودش باشد، بخشی که در اختیار که بخشی از آن در اختیار خدا و بخشی در اخ

گرداند و  گیرد، آن صفات و مالکاتی است که انسان را برای خدا خالص می خدا قرار می

ماند، همان صفات و مالکاتی است که نفس او را  آن بخشی که برای خودش ذخیره می

د متعال نماید. اوالً هر دو بخش را چه حق خدا باشد و چه حق خود، از خداون اصالح می

تمامی صفات و اخالق  )ع(کند )در مقدمه کتاب روشن شد که چرا امام چهارم تقاضا می

داند( همه  کند و خود را در این میان بی خاصیت و بی کار می نیک را از خدا تقاضا می

گوید: خدایا تو مرا چنین و چنان کن و چنین و چنان پرورش بده. در آن مقدمه  جا می

روشن شد که از انسان، برای خودِ انسان کاری ساخته نیست زیرا برهان این مطالب 

ها از نوع  رساند، همه این دهد و به ثمر می چه انسان را تکامل می و تمامی آن ها تیترب

ها را به صورت بذری در وجود  خلقت و آفرینش است. خداوند است که تمامی این غریزه

ن بذرها را بپروراند و به ثمر برساند. انسان کاشته است و خودِ اوست که بایستی ای



  

     

چیزی به انسان  ها آنها و یا تولید و توزیع  همانطور که در خلقت بدن و ساخت سلول

شود، در تربیت روحی انسان و رشد فکری  واگذار نشده و همه آنها به اراده خدا خلق می

از دست انسان  و عقلی او هم، چیزی به خود انسان واگذار نشده است، زیرا این پرورش

ساخته نیست. پرورشِ روح است که با تأیید و تشدید نیروی عقل انجام پذیر است. کاری 

جز آن چیزی انتظار  که در این میان از دست انسان ساخته است و خداوند متعال به

گیرد و آگاهی به  ندارد علم انسان است به اعمالی که در وجود او به اراده خدا انجام می

های  گردد. انسان فقط این پدیده اضافاتی که در پرورش روحی انسان ظاهر می افاضات و

جا آورد و باز بهتر و بیشتر آن را از خداوند  الهی را در وجود خود بداند و شکر خدا را به

 متعال تقاضا کند. 

چه از نوع شدن است  در این فرازها هم از دعای مکارم االخالق، طبق معمول تمامی آن

ها  خواهد، همه این ستی در وجود انسان واقع شود و انسان چنان باشد که خدا میکه بای

کند. در این جا از شجرۀ وجود خود دو نوع ثمره، از خداوند  را از خداوند متعال تقاضا می

باشد. با این که  بهرۀ خدا و دیگری بهرۀ خود او می ها آنکند که یکی از  متعال تقاضا می

گیری خدا از ثمرات وجودی خود باشیم  جازه ندهد که ما قائل به بهرهشاید دالئل عقلی ا

توانیم بگوییم که ما دارای ثمراتی هستیم که بعضی از آن برای خودِ ما و قسمی  و نمی

کند بر این که خداوند  دیگر برای خدا قابل انتفاع است، زیرا این پدیده فکری، داللت می

علیه کند. امام چهارم  گیری می زمند است و از آن بهرهبه ثمراتی از شجرۀ وجود انسان نیا

وجودی من گوید: پروردگارا، برای خود و یا به نفع خود از ثمرات  دراین جمله می السالم

چنین صفات و ملکاتی  گرداند. آیا یک هائی را بر گیر که وجود مرا برای تو خالص می میوه

ای خدا قابل انتفاع است و خداوند از این گرداند بر انسان را برای خدا خالص می که نفس

کند؟ با این که خداوند موصوف به غنای ذاتی و  گیری می نفوس خالص و مخلص، بهره

گیری و  برد بلکه تمامی آن چیزها که از نوع بهره باشد که از چیزی بهره نمی وجودی می

 باشد.  انتفاع است مخصوص بندگان خدا می



  

گیری خدا  است که بین هدف خدا از آفرینش انسان و یا بهرهبرای جواب این اشکال الزم 

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 

زیرا هدف خدا از خلقت جهان، تقاضا کند که ای خدا، تو مرا برای خود خالص گردان 

شناسد، در برابر خلق خود  پیدایش معرفت است تا چنان که او هست و خود را می

خلقت اخللق ليک اعرف»شناخته شود، چنان که فرموده است: 
1

؛ و تنها شجره ای که «

آورد، شجرۀ وجود انسان است که بهترین و آخرین ثمرات او معرفت  معرفت به بار می

باشد. پس الزم است که خداوند به  عال و علم به صفات جالل و جمال او میخداوند مت

این هدف نهائی خود از خلقت جهان و انسان برسد که این شناخته شدن هم از جهت 

باشد. زیرا خداوند، یگانه منبع و مبداء ثروت و قدرت است که انسان  نفع و نیاز انسان می

پس بایستی بشناسد و استفاده کند که در این جا  به این مبداء ثروت نیاز وجودی دارد.

گیری او از این مبداء ثروت و  شود. یکی رفع نیاز وجودی انسان و بهره دو چیز حاصل می

قدرت و دیگر تأمین هدف خدا و انسان از پیدایش علم و معرفت که اگر چنین نباشد و 

وند منزه است از این که کند و خدا یا چنین نشود، خلقت جهان و انسان لغویت پیدا می

 عمل لغو و عبث انجام دهد 

خواهی من  چه تو از خلقت من می کند که ای خدا، آن دراین جا ار خدا خواهش می

خواهی که خود را برای تو خالص گردانم و  توانم برای تو آماده سازم. تو از من می نمی

امالً خود را تسلیم تو چنان که در خلقت، ملک تو هستم، در انتخاب و اختیار هم ک آن

چنان بپرورانی که برای تو  کنم و به تو بسپارم تا تو خود باشی که شجرۀ وجود مرا آن
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 خفلقت اعرف ان فاحببت خمفيِّا كنا كنت:  011: ص گیالنى، الرزاق عبد ترجمه-الشریعة مصباح    

  اخللق

 491: ص ،0 ج کافى، اصول از پرتوى درخشان     

 



  

     

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 

 مینان به خلوص خود پیدا کنم. اط

خواهش آن حضرت در این جا نمونۀ خواهش جدش امیرالمؤمنین است که در قسمتی 

یعنی خدایا تو چنان «. اللهم انت کام احب فاجعلِن کام َتب»فرماید:  از دعاهای خود می

دانی و دوست داری و این  چنان بساز که خود می هستی که من دوست دارم؛ تو مرا آن

گیرد که ساخت و سازندگی نفسانی  ترین انتخاب است که با فکر یک انسان انجام میبه

کند و خداوند با قدرت عمیق و وسیع خود، انسان را چنان  خود را به خدا واگذار می

دو بخش ملکات، یک بخش باشد. پس پیدایش این  سازد که شایسته ربوبیتی او می می

کند و بخش دیگر، صفات و ملکاتی که  لص میکه شجرۀ وجود انسان را برای خدا خا

در جملۀ  ؛ وشود نماید، هر دو به اراده خدا پیدا می عقل و فکر و عمل انسان را اصالح می

کند که ای خدا، نفس من خود به خود، رو به هالکت  بعد، دلیل این تقاضا را ذکر می

کنی و بر آن نظارت  رود؛ حیات و نجات آن به میزانی است که تو آن را حفاظت می می

داری که اگر آنی از حفاظت و نظارت خارج شوم به اقتضای ذاتی خود که هالکت است 

 گردم.  بر می

دلیل جمله سوم این است که تمامی صفات و کماالت وجودی انسان، اثر ترکیبی از یک 

نی باشند؛ یع اصولی است که هر یک از آن اصول به تنهائی در ذات خود فاقد این اثر می

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 

شود و این دو ماده و یا مواد دیگر که با یکدیگر و یا با روح حیات و نیرو  کذائی پیدا می

شود. در واقع اصول اولیه ای که در  پیدا می ها تیخاصاین ترکیب چه ترکیب شوند از 

شود.  کلمات پیدا می ها آنرود، نمونه حروفی است که از ترکیب  خلقت انسان بکار می



  

دانید که تمامی ارزش کلمات و معنا و محتوای آن از ترکیب حروف با یکدیگر  شما می

ف به وضع ابتدائی خود برگردد، تمامی به هم بخورد و حرو ها بیترکاست که اگر آن 

ود به خود هیچ ، خدهد؛ یعنی حروفِ کلمات ی خود را از دست میها تیخاصو  ها ارزش

کند. همین طور مواد اولیه و یا  و نابود است. از مسیر ترکیب، ارزش و خاصیت پیدا می

ترتیب،  مصالح ساختمانیِ وجود انسان، خود به خود فاقد خاصیت است که از ترکیب و

شود و از طرفی، ترکیبات همه جا به دو  واجد حیات و صفات و خاصیتهای دیگر می

شود؛ لذا  عامل محدثه و مبقیه نیازمند است که این هر دو عامل، به اراده خداوند پیدا می

گوید نفس من هالک است؛ یعنی هالکت ذاتی و وجودی دارد، نه این که موجود  می

ل خارجی آن را هالک کند. پس نفس من خود به خود هیچ زنده ای باشد که یک عام

 است مگر این که تو آن را حفاظت و حمایت نمائی و آن را پرورش بدهی. 

 

ْن ُحردْمُت ، الل هُم  
ِ
ی ا ْن َحزدنُْت ، َو َأنَْت ُمنْتََجعد

ِ
یتد ا ْن کَردثُْت ،  َأنَْت عُد 

ِ
تدغَاثیَتد ا َو بدَک اس ْ

ا م  ْنَدَک مد رٌي ، فَاْمُُنْ عىََل  قَْبَل  َخلٌَف ، َو لدَما فََسَد َصًَلٌح ، َت فَا َو عد امي َأنَْکْرَت تَْغيد َو فد

َشادد ، َو اْکفدیند َمُؤونََة َمَعر   لر  ًَللد ِبد َدةد ، َو قَْبَل الض  لْجد لَبد ِبد يَةد ، َو قَْبَل الط  لَْعافد ةد الَْبًَلءد ِبد

َبادد ، َو َهْب َلد َأْمنَ   يَْومد الَْمَعادد ، َو اْمندْحیند ُحْسَن اَْلدْرَشادد . الْعد

 

 ترین ذخیره معربی لطف خحا به عنوان بزر 

کند و در این فراز عرضه  ترین ذخیره معرفی می پس از آن، لطف خدا را به عنوان بزرگ

 دارد: پروردگارا، اگر غم و اندوهی مرا فرا گیرد پناهگاه من برای رفع آن تو هستی و می

بر من حمله ور شود  ها بتیمصوسیله تو به تو امیدوارم و اگر  اگر محرومیت پیدا کنم به

چه سرمایه از کف من برود، تو قدرت داری آن را جبران  زنم زیرا آن به سوی تو داد می



  

     

توانی آن را به صالح آوری و آن  کنی و اگر حالی و یا مزاجی از من فاسد شود، تو می

توانی تغییر دهی. پیش از آن که بالها به من هجوم  باشد، می و میصفاتی که ناپسند ت

آورد مرا در عافیت از آن بالها قرار بده و پیش از آن که به رنج و تعب مبتالء شوم، 

چه الزم دارم به من برسان و پیش از آن که گمراه شوم، مرا هدایت کن و پیش از آن  آن

ندگان قرار گیرم، آن عیب را از من بر طرف که عیبی در من پیدا شود و مورد سرزنش ب

کن و روز قیامت، به من امنیت مرحمت فرما و به لطف و کرم خود مرا به بهترین وجه و 

 بهترین راه ارشاد نما. 

کند و جبران آن را از  و عیوب را مطرح می ها خسارتدر این قسمت هم آن بزرگوار، 

شود  براین پایه مطرح می )ع(ه دعائی ائم نماید. تمامی جمالت خداوند متعال تقاضا می

که هر فاسدی بایستی به دست خدا اصالح شود و هر نوع تغییری به سوی تکامل، به 

ها ساخته است و خداوند همان را  چه در این میان از انسان دست خدا انجام گیرد و آن

قائص و عیوب، انتظار دارد، این است که نقائص وجودی خود را بشناسند و برای رفع آن ن

را برطرف ساخته و جای  ها آنبه خدا پناهنده شوند و از او بخواهند که نقائص وجودی 

آن، کماالت بوجود آورد و خداوند متعال را ضمن افاضه فیوضات، برای پیدایش کماالت 

جای آورند زیرا هر نوع تغییری در وجود انسان، از نقص به کمال  بشناسند و شکر او را به

ها از نوع خلقت است که بایستی به اراده خدا در وجود  ز کمال به نقص، همه اینو یا ا

 انسان انجام گیرد. 

ترین تغییری، مخصوصاًتغییراتی که از نقص به کمال انجام  انسان به اراده خود کوچک

تواند در وجود خود ایجاد کند؛ همانطور که قدرت ندارد تار موئی در بدن  گیرد، نمی می

زد و یا آن را بخشکاند، قدرت ندارد غم و رنجی را از خود برطرف ساخته و یا خود بسا

نشاط و سروری در خود بوجود آورد. ما و همۀ مخلوقات، به تمام هستی خود، مصنوع 

علت و عامل هستیم که همه آنها به اراده خدا انجام  ها ونیلیمخدا بوده و معلول 

ما خواسته، شناختن نقائص وجودی و پناهندگی گیرد. در این میان چیزی که خدا از  می



  

کند که  را ذکر می ها تیواقعآن حضرت در این فراز، ؛ لذا به خدا برای رفع نقائص است

ها را بر طرف کند،  تواند آن ها به من هجوم آوردند، آن ذخائری که می اگر غم و غصه

وم بالها و یا از احساس محرومیت و یا هنگام هج ها غصهخدای من است. غم و 

گردد و یا  شود و از سالمتی محروم می شود. مثالً، انسان مریض می ها پیدا می مصیبت

گیرد؛ همه  آورد و یا این که درمعرض هجوم دشمن قرار می فقر و ناداری به او روی می

ای ذخیره ای الزم دارد  کند و در برابر هر حادثه این عوامل، انسان را تهدید به نابودی می

ا استفاده از آن ذخیره، حادثه را برطرف کند تا در نتیجه، جای غم و اندوه، نشاط که ب

باشد؟ کیست که جلوی دشمن را بگیرد و یا  بوجود آید. آن ذخیره کیست و کجا می

جلوی فقر و ناداری و یا امراض را؟ فقط از دست خدا چنین کاری ساخته است. انسان 

کند و اگر  هرکس پناهنده شود محرومیت پیدا می برای رفع این نقائص، به هر جا و به

به دکتر و دارو  ها ضیمرمحرومیت است. مثالً  ۀهم موفقیتی بدست آورد، در مقدم

کنند و در نتیجه، دکتر و دارو را عامل  ای موفقیت پیدا می شوند و تا اندازه پناهنده می

. داروها در معده انسان، دانند با این که عامل اصلی اراده خداوند متعال است مؤثر می

مانند کود پای درخت است؛ تا زمانی که کودها تبدیل به میوه گردد، هزاران عامل مؤثر 

هائی  ها مانند داروها موفقیت دهد تا با این واسطه الزم دارد ولیکن خداوند اجازه می

دا بوده حاصل شود و زندگی انسان ادامه پیدا کند تا روزی که بداند عامل اصلی، اراده خ

زدائی از وجود خود  چنین فهمی پیدا کند تا کامالً موفق به شرک و یا خواهد بود؛ یک

دست خواهد آورد، مستقیماً به اراده و  چه تا امروز بدست آورده و یا به گردد و بداند آن

چنین فهمی بوجود آمده تا انسان با  یک ۀمشیت خدا مربوط بوده و مسائل دیگر در مقدم

   0گی، بتواند واقعیت را درک کند و به خدا پناهنده شود. ادامه زند

                                                           
0
شاید کسی خیال کند که این پناهندگی به خدا و واگذاری کلیه کارها به او مایه تنبلی و کندکاری  -  

گمارد. جواب  کار می ها گردد زیرا انسان ، خود را از کار باز می دارد و خدا را برای رفع مشکالت به انسان

این که مایه تنبلی و کسهالت   این است که این خواهش ها بیشتر دلیل کوشش و فعالیت انسان است نه



  

     

گوید: اگر در کویر زندگی و بیابان خشک قرار گرفتم و در نتیجه  و باز در جمله دوم می

از تغذیه و مواد غذائی محروم شدم، آن چراگاه سبز و خرم من تو هستی. تو هستی که 

 کنی.  بدیل به کویر میهر کویری را تبدیل به بوستان و هر بوستانی را ت

دانند،  شوند و آن را عامل مؤثر می پناهنده می ها واسطهها به  یکی از مواردی که انسان

دانند که فقط  ی سبز و خرم است و نمیها یوادو کویرهای خشک به  ها ابانیبحرکت از 

کرده و بیابان ایجاد  0اراده خداست که آنجا را سبز و خرم نموده و در حاشیه آن، کویر

دارد که پروردگارا، آن فضای سبز و خرم و خوش آب و  رضه میع )ع(است. امام چهارم 

ها قرار گیرم،  گوید اگر در شدت مصیبت هوا در کویرهای خشک زندگی، تو هستی و می

را همان عوامل طبیعی و انسانی برای  ها شدتکیست که مرا از آن شدت برهاند؟ این 

برای رفع شدت، به انسان و یا طبیعت پناهنده شوم و استغاثه اند. چطور  من بوجود آورده

                                                                                                                                                    

ها می آموزند که چگونه برای رسیدن بهه تکامهل ،    باشد. ائمه علیهم السالم در این جمالت ، به ما انسان

جها خهدا را بهه عنهوان      بایستی فعالیت کرد و برای رسیدن به مقصد از چه وسائلی استفاده نمود. در این

تر ، انسان را به مقصهد مهی    که از هر عاملی بهتر و عالی کند ترین وسیله و یگانه وسیله معرفی می بزرگ

رساند. طرح این سئواالت، برای استفاده کردن از بهترین عامل است نه برای صرفنظر کردن از حرکت و 

هائی که به خدا وابسته شهده انهد و بها ایهن      کنیم انسان تکامل و واگذاری کارها به خدا ، لذا مشاهده می

اند خود را به مقاصدی برسانند، از همه کس بهتر و بیشتر کوشا و فعال بهوده انهد.   وابستگی سعی کرده 

مثالً حضرت عیسی علیه السالم با کوشش و فعالیت از مسهیر اطاعهت و بنهدگی، مهرض هها را معالجهه       

کند و سقراط و بقراط از طریق طب و تجربه. هردو فعالند برای معالجه مرض ها ولیکن عیسهی روح   می

تر متوسل می شهود. ایهن دو    گیرد زیرا به وسائل بهتر و عالی ز فعالیت خود بهتر و بیشتر نتیجه میاهلل، ا

کنهد؛   دو نوع مرکب به آنها عرضه می کنند و خداوند نفر مانند دو مسافر هستند که در بیابان حرکت می

چالق را انتخهاب  یکی مرکب لنگ و چالق و دیگری مرکب سریع و رهوار. یکی از آن دو ، مرکب لنگ و 

کنند ولیکن یکی از آن دو بهتهر و زودتهر بهه     کند و دیگری اسب سریع و تندرو را. هر دو فعالیت می می

 مقصد می رسد. 
0
کند، اگر به چشمه آبی برسد، خهود را از حرکهت    منظور این است که انسانی که در کویر حرکت می - 

دنیا می شود. این زندگی دنیها در مقابهل آخهرت ماننهد     باز می دارد. انسان سالک الی اهلل، گاهی فریفته 

 همان کویر است. 



  

شود،  چه از من فوت می کنم؟ پس بایستی به سوی تو بنالم و از تو کمک بخواهم زیرا آن

ها میوه دیگر و جای درختان  کند. آن کیست که جای میوه به اراده تو حیات پیدا می

فقط اراده خداست؛ و همه چیز مصالح  سازد؟ ها گیاه دیگر می درخت دیگر و یا جای گیاه

شوند. همینطور در وجود خودِ ما  ساختمانی هستند که به اراده خدا ساخته می

کند و یا افکار سالم از  انسان احساس مرض می ها آنمیرند و با مرگ  های سالم می سلول

و شقاوت را راهه را به جای راه  گردد که بی رود و انسان به ضاللت فکر مبتالء می بین می

کند و مانند  چه از انسان فوت شده جبران می شناسد. کیست که آن به جای سعادت می

کند:  دست خداست و باز تقاضا می آورد؟ پس همه چیز به آن و یا بهتر از آن بوجود می

پروردگارا، پیش از آن که بال برای من مقدر شود، عافیت مقدر کن. عافیت به آن سرمایه 

« بلی یبلو، بالئا، بالیاً و بالیهً»از « بال»کند، زیرا  گویند که جای بال را پر می یو یا نعمتی م

« کهنگی»به معنای رها کردن وضعیت موجود و برگشت به وضعیت قبل است و از آن، به 

: حصیر بالیه. یعنی حصیری که کهنه شده است. کهنگی از اند گفتهاند.  هم تعبیر کرده

دهد  که انسان و یا هر موجود دیگر، وضعیت جدید را از دست میشود  همین راه پیدا می

شود. من دیروز،  گردد که از این برگشت، تعبیر به کهنگی می و به وضعیت قدیم باز می

نادار بودم و امروز دارا شدم. وضعیت جدیدی به نام دارائی پیدا کردم و باز فردا این 

ها به  گردم؛ و سایر نعمت گذشته بر می شود و به همان ناداری وضعیت از من گرفته می

همین کیفیت. در گذشته، مانند دوران کودکی، ضعیف و ناتوان بودم و در دوره نوجوانی 

گردد و به دوران  قوی و توانا شدم و باز درآینده، دیگر آن قدرت و توانائی از من سلب می

مت تازه موجود و گردم. با این حساب، بال به معنای سلب نع ضعف و ناتوانی بر می

در این رابطه عافیت، به معنای این است که ؛ و برگشت به وضعیت فقدان آن نعمت است

نعمت موجود از انسان سلب گردد و بالفاصله جای آن را ثروت و نعمتی باالتر فرا گیرد؛ 

کارد و در آینده  کند و یا در زمین می تاجر و یا زارع که سرمایه موجود خود را رها می

تر و بهتر که جای سرمایه  های تازه گردد. برگشت سرمایه یک، چند برابر به او بر مینزد



  

     

و  ها نعمتنامند و اگر این جانشینی نباشد، از سلب  های گذشته را پر کند، عافیت می

شود. خداوند متعال، آنگاه که بر کسی  ی موجود، تعبیر به نقمت و انتقام میها تیوضع

گذارد. انسان  گیرد و جانشینی به جای آن نمی را از او میغضب کند، سرمایه موجود 

ماند و  گردد و در همان فقر و مرض باقی می سالم به مرض و یا غنا و ثروت، به فقر بر می

شود. بال و عافیت، مخصوص مؤمن بوده و نقمت و انتقام، مخصوص  دعایش مستجاب نمی

ا بدون جبران، از او سلب کافر است. خداوند به هرکس غضب کند، نعمت موجود ر

نماید و هرکس را مشمول لطف و احسان خود قرار دهد، نعمت موجود را از او گرفته  می

شود لذا مؤمن، همه جا  گذارد که از آن تعبیر به عافیت می تر به جای آن می بهتر و عالی

 در خط تکامل بوده و کافر در تسافل و تنازل است. 

به همین مضمون از خداوند متعال خواهش و تمنّا دارد و  دنباله بال و عافیت، همه جا

گوید پیش از آن که دنبال چیزی که الزم دارم بروم و به رنج و رحمت مبتال شوم، تو  می

آن را برای من آماده کن. مثالً برای رفع گرسنگی و یا برهنگی بایستی مدتی تالش کنم 

ویم و طالب آن هستم به اراده تو ج چه می و رنج و زحمت ببینم و عاقبت کار هم، آن

چه از دست رفته است، رنج و زحمت و یا غم و غصه ای  شود. در این مقدمه آن پیدا می

پس پروردگارا، تو آن نعمت و ثروتی را که پس از  ام کردهاست که در اثر محرومیت پیدا 

خواهی به من مرحمت کنی، پیش از تالش و کوشش در  مدتی تالش و کوشش می

یار من قرار بده تا گرفتار رنج و زحمت نشوم. همینطور پیش از مبتال شدن به اخت

 گمراهی که رنج گمراهی مرا آزار دهد، به علم و هدایت مجهز شوم. 

، َو اْمندْحیند ُحْسَن »و در جمله:  ، َو َهْب َلد َأْمَن يَْومد الَْمَعادد َبادد ةد الْعد َو اْکفدیند َمُؤونََة َمَعر 

خواهم و طالب آن هستم  چه را که می دهد که پروردگارا، اگر آن تذکر می «ادد اَْلدْرشَ 

در اختیار من نگذاری و مدتی رنج و زحمت و تالش و کوشش برای من مقدر  بالفاصله

شوم؛ یکی رنج و زحمت  کنی، در این مدتِ رنج و زحمت، به دو مصیبت بزرگ مبتال می



  

وقتی مرا در محرومیت از لطف تو مشاهده  از تالش و کوشش و دیگری سرزنش مردم که

کنند، با این  کنند، به جای این که درد و رنج مرا برطرف سازند، مرا مالمت و سرزنش می

گذاری. پس بهتر  چه را طالب آن هستم در اختیار من می که عاقبت، تو هستی که آن

قر و محرومیت، این است که پیش از ابتالء به رنج و زحمت و پیش از اطالع مردم بر ف

 چه را که الزم دارم و طالب آن هستم، به من برسانی. آن

کند که  و باز در کلمه آخر، امنیت روز قیامت را از خداوند متعال تقاضا و خواهش می

ترین هدایت، مرا طوری راهنمائی کن که روز قیامت، از  پروردگارا، با حسن ارشاد و عالی

 وحشت و ناامنی نداشته باشم. امنیت کامل برخوردار شوم؛ خوف و 

امنیت روز قیامت، با امنیت دنیا متفاوت است. امنیت دنیا، از طریق زور و قلدری و 

های حاکم زیادتر  شود. هرچه قدرت و تسلط دولت های حاکم تأمین می تسلط دولت

ر بیشتر است. ظهور امنیت، از سه راه قابل تصو ها آنباشد، امنیت دایره حکومت و والیتِ 

های طبیعی امنیت،  باشد. راه است که دو راه آن طبیعی بوده و یک راه آن مصنوعی می

یکی از مسیر علم و معرفت است که انسان با آشنائی کامل به وضعیت خود و مصالح و 

چه را  آور است رها کند و آن چه را که برای او مضرّ و رنج تواند آن مفاسد وجودی خود می

های جاهل به جهل و نادانی خود،  آور است، تهیه نماید. انسان شاطکه برای او نافع و ن

کنند. از مسیر جهالت و نادانی و یا عدم آشنائی به وضعیت زمان  زندگی خود را ناامن می

کنند، خود را در معرض خطرات و محرومیت هائی قرار  ای که در آن زندگی می و جامعه

کند و عالم و دانا برای خود امنیت  ناامن می دهند. پس جاهل و نادان، زندگی خود را می

آورد؛ و راه دومِ امنیت، شمول لطف خداوند تبارک و تعالی و دعای مستجاب  بوجود می

چه در وجود خود محرومیت احساس کند و یا ضررها و خطرهائی را  است که انسان، آن

د پناهنده شود و به خدای خو ها تیمحروممتوجه خود ببیند، برای رهائی و نجات از آن 

حوائج خود را از او بخواهد و خداوند متعال هم طبق وعده ای که به نیایشگران و داعیان 

را از بنده  ها تیمحرومداده است، دعوت آنان را اجابت نماید و خطرهای احتمالی و یا 



  

     

خود برطرف سازد. این دو نوع امنیت، یک امنیت طبیعی الهی و بدون رنج و زحمت 

تواند از امنیت کامل برخوردار باشد؛ به  وز قیامت، انسان فقط از این دو راه میاست که ر

چه  چه فاسد بوده ترک نموده و آن علم و دانش، صالح و فساد زندگی خود را شناخته، آن

صالح و شایسته بوده است به خود جلب نماید و خداوند متعال هم بر اساس همین 

کند و او را  ه و ابتالی به فساد، دعای او را مستجاب میجوئی و پرهیز از ارتکاب گنا صالح

 دهد.  در حمایت خود و امنیت کامل قرار می

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، 

گردد که این فقط یک امنیت دنیائی است که  حاصل می ها دولتسان به توسط برای ان

شود و چون آن دو امنیت در دنیا کمتر قابل تصور است  های حاکم پیدا می بوسیله قدرت

انتظار داشت که امنیت کامل بوجود آورند، حضرت از خداوند  ها دولتتوان از  و نمی

از ؛ لذا چنان امنیت طبیعی برخوردار باشد یککند که روز قیامت از  متعال تقاضا می

کند تا براساس آن، جهل و نادانی و عوارض آن  خداوند، حسن ارشاد و هدایت تقاضا می

کلی از آن حضرت برطرف گردد و آشنائی کامل به صالح و فساد زندگی خود پیدا  به

خود داده است  کند؛ و دیگر این که روز قیامت بر اساس وعده ای که خداوند به بندگان

خواهند و آرزومند هستند برساند، دعای آن حضرت در صحرای  چه می را به آن ها آنکه 

قیامت مستجاب شود و خداوند او را در شعاع لطف و حمایت خود و در بهشت برین 

چنین وضعیتی هرگز محرومیتی و یا خوف و خطری متوجه  جای دهد که قهراً در یک

 آن حضرت نخواهد شد. 

 

 

 



  

 

ندْعَمتدَک ، َو َأْصلدْحیند  د ، َو اْدَرْأ َعینِّد بدلُْطفدَک ، َو اْغُذیند بد ٍد َو أ هلد الل هُم  َصلِّد عىََل ُمَحم 

َذا 
ِ
ْقیند ا ل یند ِفد َذَراَک ، َو َجلِّدلیْند ردَضاَک ، َو َوفِّد َک ، َو َأظد یند بدُصْنعد َک ، َو َداود بدَکَرمد

تَََکَْت عىََل  اْْل ُمو  لَُل اش ْ َذا تَنَاقََضتد الْمد
ِ
َْزََكَها ، َو ا َذا تََشاَّبَتد اْْلََْعَاُل ْلد

ِ
َْهَداَها ، َو ا ُر ْلد

َْرَضاَها .  ْلد

 

 پناهنحه شحن به خحا برای  صول به هر یوع موبقیت

سپارد و پس از بیان  و در این فراز برای حصول هر نوع موفقیت، خود را به خدا می

را به لطف و کرم خود از من دفع کن  ها بتیمصپروردگارا، بال و دارد:  صلوات، عرضه می

ی نامتناهی خود تغذیه نما. به کرم و بزرگواری خود، افکار من و زندگی ها نعمتو مرا به 

ی مرا معالجه فرما. مرا در ها مرضمرا اصالح کن و براساس صنعت و سازندگی خود، 

مرا به جالل و شکوه برسان؛ و آنجا که  سایۀ خود پناه ده و با رضایت و خشنودی خود،

گیرم، برای رفع مشکالت و  در محاصره حوادث مشکل و کارهای متفاوت قرار می

ها هدایت فرما و آنجا که اعمال و اخالق من از نظر خوبی و  موفقیت، مرا به بهترین راه

مرا به بهترین اندازد، تو  شود و مرا به حیرت می ترها متشابه می و خوب ها خوببدی و یا 

ها با یکدیگر به اختالف  ها و جامعه ترین اعمال هدایت فرما؛ و آنجا که ملت و پاک

ظاهر گردد مرا در آن اختالفات به  ها آنخیزند و ممکن است جنگ و نزاع، میان  برمی

 راهی هدایت فرما که بیشتر و بیشتر مورد پسند تو باشد. 

ق، این حقیقت روشن و حاکم است که حضرت، االخال ی دعای مکارمها قسمتدر تمامی 

چه برای رسیدن به  داند. آن وظیفه انسان را فقط خواهش و تمنا و طلب و تقاضا می

ی نامتناهی بر ایشان واجب و الزم است، ها نعمتتکامل و درجات عالیه و رسیدن به 



  

     

ازندگی باشد، ولیکن ساختن و س ی مختلف خداوند و تقاضای آن میها نعمتآشنائی به 

چه از فیوضات و برکات مادی و  ها مانند شجره هستند و آن دست انسان نیست. انسان به

شود از نوع ثمره است. خداوند بایستی شجره را بپروراند؛ به تنه  معنوی، نصیب انسان می

و شاخۀ آن، قدرت و استحکام ببخشد و بر پایه همان قدرت و استحکام، ثمرات را از آن 

مداخله  نیتر کوچکو سایر طبیعیات در ساختار و سازندگی خود،  ها رختدظاهر سازد. 

چه از کمیت و کیفیت  توانند داشته باشند؛ صنعت خدا هستند و آن ای ندارند و نمی

باشد. در  شود، مستقیماً مربوط به اراده و صنعت خداوند متعال می حاصل می ها آنبرای 

ات است، قدرتِ فهم و شعور انسان است که جا فرقی که بین انسان و سایر طبیعی این

دهد و براساس فهم خود  کند و به او چه می تواند بفهمد خدا با او چه می انسان می

 ها درختتواند از خداوند متعال خواهش و تمنا و طلب و تقاضا داشته باشد.  می

میوه  قدرت و استحکام بخشیده و بایستی برگ و گل و ها آنفهمند که خداوند به  نمی

فهمد که خدا به او چه نیرو و استعدادی  داشته باشند تا جلوه کنند، ولیکن انسان می

فهمد که بر اساس همین نیرو و استعداد بایستی چه ثمراتی و چه زیبائی  داده است و می

 ۀها را از خداوند متعال تقاضا کند و به دنبال هائی و نعمت هائی داشته باشد و همان

به او عنایت فرماید. هدف خداوند متعال هم از خلقت انسان همین است تقاضا، خداوند 

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 

مشاهده ؛ لذا تری برسد ی عالیها نعمتدد و به بیشتر تسلیم اراده و قدرت خدا گر

جا انسان بایستی به خدای خود مربوط بوده، از او  همه )ع(ه کنیم که در معارف ائم می

تقاضا و تمنا کند و خود را هم در برابر قدرت خدا تسلیم نماید تا خداوند ضمن تربیت و 

کنید  ه است برساند. مشاهده میچه تمنا کرد تر بسازد و به آن پرورش، او را بهتر و عالی

االخالق سراسر تمنا و تقاضای یک انسان حکیم و عارف، به مقام و  که دعای مکارم

باشد. در این فراز از دعای خود هم، تنها سرمایه ای که دارد  موقعیت خداوند متعال می



  

کند و یا با  داند که بالها و حوادث را از خود دور باشد. خود را قادر نمی تمنا و تقاضا می

تعلیم و تغذیه، خود را به جائی و به مقامی برساند و یا خود را چنان که شایسته است 

ضمن پیدایش یک چنین ؛ لذا اصالح کند و نواقص وجودی خود را مداوا و معالجه نماید

ها از خداوند تقاضا دارد که دائم بنده خود را در سایه قدرت و تربیت خود قرار  خواهش

داند بنده خود را به جالل و شکوه برساند.  تر می چه خودش بهتر و عالی آن دهد و با

برهان این که پرورش و سازندگی و رشد وجودی و عقلی به دست انسان نیست آیه ای 

ُ يَُزّکِّد َمْن » فرماید: در قرآن است که خداوند می يَن يَُزكذوَن َأنُْفَسهُْم بَلد اَّلل  ََل اذل 
ِ
َأ لَْم تََر ا

يَشاءُ 
1

خواهند خود را تزکیه کنند؛ یعنی عملی  شود که می خداوند، متعرض کسانی می«. 

 گیرد، به اراده خود درباره خود انجام دهند.  که به اراده خدا انجام می

دهند. معنای  تزکیه، مرکب از دو مفهوم است که هر دو با هم معنای تزکیه را تشکیل می

شییء یا شخصی که بر اساس آن تطهیر حاصل اول، حذف زوائد و رفع نواقص از 

پروراند، امالح خاکی را تبدیل به  گردد. مثالً خداوند، دانۀ گندم را در دل خاک می می

کند تا آن را بپروراند و به ثمر  مواد قابل جذب نموده و آن را ضمیمه دانه گندم می

ل خاک به نحو کنید که علف گندم، از تمامی امالحی که در د برساند. مشاهده می

نامطلوب و غیر قابل استفاده موجود است، پاکیزه شده است. آنچنان پاکیزه که گوئی 

مناسبتی وجود ندارد و معنای دوم  نیتر کوچکو کودها،  ها خاکبین دانه گندم و 

تزکیه، رشد و نماء است. یعنی خداوند، ضمن این که دانه گندم را از امالح و مواد 

برد تا آنگاه که به خوشه و دانه  دهد باال و باال می ند، آن را رشد میک نامناسب تطهیر می

 دهد.  برساند. این هر دو عمل، که تطهیر و نماء است معنای تزکیه را تشکیل می

ها و اعمال دیگر، تصمیم دارند  شود که با ریاضت خداوند در این آیه، متعرض کسانی می

شد بدهند مانند مرتاضان و یا چله نشینان و خود را به اراده خود، تزکیه نمایند و ر

                                                           
1
ََل  تَرَ  لَمْ  أَ :  13نساء، 

ِ
ينَ  ا ُ  بَلد  َأنُْفَسهُمْ  يَُزكذونَ  اذل   فَتيًلً  يُْظلَُمونَ  َل وَ  يَشاءُ  َمنْ  يَُزّکِّد  اَّلل 



  

     

شوند. خداوند در این آیه  کسانی که خود متصدی رشد و پرورش وجودی خود می

تواند  ساخته نیست بلکه فقط خداست که می ها آنفرماید که چنین کاری از دست  می

نی انسان، که یع اند دانستهتزکیه را به معنای تعریف  ها یبعضها را تزکیه نماید.  انسان

خود را تعریف کند ولیکن این تعریفات هم برپایه همان تزکیه وجودی و رشد عقلی 

شود  چه از انسان ساخته می شود که مستقیماً به اراده خدا مربوط است و آن حاصل می

 تسلیم خدا بودن و طلب و تقاضا کردن است.

 

ْجیند  د د ، َو تَوِّ ٍد َو أ هلد ََليَةد ، َو َهْب َلد الل هُم  َصلِّد عىََل ُمَحم  یند ُحْسَن الْود َفايَةد ، َو مُسْ ْلکد  ِبد

ًا  ی کَدِّ َعْل عَيْشد عَةد ، َو ََل ََتْ َعةد ، َو اْمندْحیند ُحْسَن اِل  لس  ْدَق الْهدَدايَةد ، َو ََل تَْفتدینِّد ِبد صد

 َ ینِّد ََل َأْجَعُل ل
ِ
ًا ، فَا ًا ، َو ََل تَُرد  ُدعَاِئد عىََل  َردِّ ًا .کَدِّ ًا ، َو ََل َأْدُعو َمَعَک نددِّ دِّ  َک ضد

 

 تقاضای یشان و محال قحرت و عظمت ار خحا

خواهد و  و باز حضرت در فراز دیگر، از خداوند نشان و مدال قدرت و عظمت می

دارد: پروردگارا، مرا به تاجِ کفایت مزین  کند. عرضه می های دیگری را مطرح می خواهش

کن که برای وابستگانِ به خود، بهترین والیت و سرپرستی را  چنان مرا تربیت فرما و آن

مرا به یک هدایتِ صادقانه و ؛ و داشته باشم و به آن بهترین سرپرستی شناخته شوم

ام دیگران را هدایت نمایم. پروردگارا،  چنان که خود هدایت شده مطابق واقع برسان تا آن

و از حقیقت منصرف نماید، مبتال نفرما گشایشی که در من غرور ایجاد کند  چنانمرا به 

و مرا در وضعی قرار بده که بسیار سخی و بخشنده باشم. زندگی مرا توأم با رنج و مشقت 

ها و تمنّاهای مرا به من بر نگردان، زیرا من هرگز برای تو ضدی قائل  نکن. خواهش

کنم. در اولین  ی خود را در برابر غیر تو، مطرحها خواهشنیستم و شرک نیاورده ام تا 



  

کند که او را به تاج کفایت مزین فرماید. تاج، یک  جمله از این فراز، از خداوند تقاضا می

رسند و در زیِّ  زینتِ مخصوص پادشاهان است که وقتی در کشوری به مقام سلطنت می

آورند، تاج  سلطنت، موفقیت مخصوصی در حفاظت مملکت یا اداره آن بدست می

گذارند و این تاج پادشاهی، سمبل اقتدار و استقالل کامل است که  پادشاهی بر سر می

خواهند خود را به استقالل و آزادی و حاکمیت مطلق معرفی نمایند و  پادشاهان می

بهترین دلیل استقالل و آزادی یک  )ع(ماسِوای خود را وابسته به خود بدانند. امام چهارم 

کفّ، »داند. کفاف از کلمه  تیاجات خود میحدّ کفاف در جمیع اح انسان را، رسیدن به

مضاعف از باب فعل، یفعل، به معنای بازداشتنِ نفس از احتیاج به ماسوای خود « یکُفّ

دارد، از این بازداری تعبیر به کفّ نفس  است. آنجا که انسان خود را از گناه باز می

ک خواهی و خواهد خودش تنها بدون کم چه که می کنند و آن جا که انسان آن می

نامند. زیرا  آورد، این بی نیازی از دیگران را هم کفاف، می استعانت از دیگران به دست می

چه الزم داشت بدون استعانت از دیگران تهیه نمود، نفس خود را ضمن  وقتی انسان آن

کند و براساس همین  دارد. استغنای طبع پیدا می این تهیه، از نیاز به دیگران باز می

آورد در نتیجه هم شأن پادشاهان و یا  طبع، استقالل و آزادی خود را بدست می استغناء

توانند  شود، زیرا پادشاهان در پادشاهی خود نمی واقع می ها آندر مقامی بهتر و برتر از 

بینند  تهیه می ها آنچه  خود را از دیگران مستغنی کنند بلکه به تمامی مردم و آن

که با کار و کوشش و کشاورزی و دفاع و حمایت، یک انسانی احتیاج دارند. این مردمند 

رسانند پس پادشاهان با تاج گذاری،  را به مقام پادشاهی و یا به استقالل و آزادی می

کنند ولیکن در واقع نیازمند به مردم و رعیت  گرچه خود را مستقل و آزاد معرفی می

ل و آزادی را از خداوند طلب ، در دعای خود یکچنان استقال)ع(م هستند. امام چهار

کند که توأم با نیاز و احتیاج به غیر خود نباشد. استقالل و آزادی براساس غنای طبع  می

باشد. با این حساب، تاجِ کفاف از تاج پادشاهان بهتر است که  و استغنای از دیگران می



  

     

از ؛ لذا استغناءشود و این تاج، از مسیر غنا و  آن تاج، از مسیر نیاز و احتیاج پیدا می

 کند که او را به تاج کفاف مزیّن فرماید.  خداوند تقاضا می

کند که برای پیشبرد تمامی مسائل و  ، از خداوند متعال تقاضا میعلیه السالمامام چهارم 

ها کفاف داشته باشد و به بهترین کیفیت، بندگان خدا را سرپرستی کند  رفع نیاز انسان

کفایت و به بهترین کیفیّت والیت و سرپرستی کفایت فرما. گوید: مرا به تاج  که می

شود: کاف، مکفّی، مانند  ناقص یائی، اسم فاعل و مفعول آن می« کفی یکفی»ز کفایت ا

رام، مرمّی. کفی یکفی، از باب ضرب یضرب. خداوند در بسیاری از آیات، خود را به 

ُ ا لَيَْس  أَ  »فرماید:  کند آنجا که می کفایت معرفی می  َعْبَدهُ  بداکٍف  َّلل 
1

کفایت، به معنای «. 

چه افراد  هائی مجهز باشد تا بتواند تمامی آن ها و سرمایه این است که انسان به یک قدرت

را به حوائجشان برساند  ها آنتحت سرپرستی او احتیاج دارند رفع احتیاج نماید و تمامی 

کس و به کمک  از دارند به کمک هیچچه نی ها به آن و در این رفع احتیاج و ابالغ، انسان

اولیاء اهلل  )ع(ر کند احتیاج نداشته باشد. ائمه اطها هائی که سرپرستی می همان انسان

گوییم: علی بن ابیطالب ولی خداوند متعال است، یعنی  هستند چنان که در اذان می

کرده است. انسانی است که خداوند سرپرستی و اداره تمامی افراد بشر را به او واگذار 

ها پیش از آن که  دارای والیت مطلقه است. والیت مطلقه، به معنای این است که انسان

اختیارشان بدست خودشان باشد و حق سرپرستی خود را داشته باشند، اختیارشان 

النبِّ »فرماید:  بدست ولی خداست، آنچنان که خداوند در آیه شریفه سوره احزاب می

هماويل ِبملؤمني من انفس 
2
 ها آن، از خودِ ها آن. یعنی پیغمبر نسبت به مؤمنین و اداره «

و این اولویت به معنای این است که پیش از آن که یک انسان اختیارش  ؛اولویت دارد
                                                           

1
ُ  لَيَْس  أَ :  91زمر،    فُونَكَ  وَ  َعْبَدهُ  بداکٍف  اَّلل  د وِّ ينَ ِبد  ُُيَ نْ  ذل  ُ  يُْضلدلد  َمنْ  وَ  ُدوندهد  مد نْ  هَلُ  فاَم اَّلل   هادٍ  مد

هَاُِتُْم َوأ ْولُو اْْلَْرَحامد بَْعُضهُْم َأْوََل بد :  99احزاب،  2 هدْم َوَأْزَواُجُه أ م  ْن َأنُفسد ندَي مد لُْمْؤمد ذ َأْوََل ِبد تَابد الن بد َبْعٍض ِفد كد

ندَي َوا َن الُْمْؤمد د مد َ ِفد الْكدتَابد َمْسُطوًرااَّلل  ْعُروفًا ََكَن َذِلد ََل َأْولدَياکدُُك م 
ِ
َل  َأن تَْفَعلُوا ا

ِ
رديَن ا   لُْمَهاجد

 



  

دست خودش باشد و پیش از آن که حق اداره کنندگی خود را داشته باشد، اختیارش  به

خود و فرزندان خود، در شعاع نسبت به ، دست ولی خداست و اختیارات انسان به

 باشد.  اختیارات اولیاء خدا می

انسان، همان کارهائی را به نفع خود یا به ضرر خود باید انجام دهد که اولیاء خدا به او 

دهد و یا زنی را طالق دهد که  دهند، با زنی ازدواج کند که ولی خدا اجازه می اجازه می

به انسانی دستور دهد که بایستی تمام اموال خود  اگر ولی خدا؛ و دهد ولی خدا اجازه می

را در کجا مصرف کنی و یا این که جان خود را در چه راهی بدهی، انسان حقّ امتناع و 

هائی  الرّقاب تمامی انسان خودداری از اجرای دستور ندارد. با این حساب، اولیاء خدا مالک

ر آفریده، که در شعاع والیت و هستند که خدا آفریده؛ خداوند بشریت را به این منظو

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 

را  ها نآکند و چه قول و عملی کار  ها را فاسد می داند چه عملی و چه سخنی انسان می

رساند، اولیاء خدا هم به همین کیفیت، به مصالح و مفاسدِ زندگی بشر آشنا  به صالح می

هستند. در این جا برای روشن شدن معنای کامل کفایت و حسن کفایت و یا حسن 

های تحت سرپرستی اولیاء خدا را در نظر بگیریم و از آن  والیت، ما بایستی نیاز انسان

ا داشته باشیم که رفع تمامی این نیازها و احتیاجات بدست اولیاء طرف توجه به این معن

 باشد.  خدا می

، خواه مادی و خواه ها لذتو  ها نعمتها در ابتدای تولد در حد صفر هستیم و  ما انسان

ی ها ثروتنهایت، و این انسانِ درحد صفر، به آن  معنوی که خدا آفریده است درحد بی

بایستی در شعاع تربیت اولیاء خدا انجام وظیفه کند، به نامتناهی نیازمند است که 

چه خدا برای او آفریده است  استعداد کامل و تکامل مطلق برسد تا بتواند از تمامی آن

و سرپرستی بندگان، به این  ها آناستفاده کند. کفایت اولیاء خدا، در ارتباط با والیت 

باشد، از  چه بشر نیازمند به آن می را به تمامی آن ها آنباشد که خداوند  معنا می



  

     

 ها حکمتوثروت ها و علم و  ها قدرتی مادی و معنوی مجهز نماید و تمامی آن ها ثروت

ها را در اختیار اولیاء خود بگذارد  ها و مدیریت و مدبّریت، همه این و اسرار و رموزِ تربیت

ور که خداوند، در زندگی تا بتوانند بندگان خدا را اداره کنند و به ثمر برسانند. همانط

گذارد و  چه از غذا و لباس و مسکن که مورد احتیاج کودکان است در اختیار پدر می آن

تواند  دهد که اگر پدر، مال و ثروت و قدرت نداشته باشد نمی به او والیت بر فرزندان می

ی کودکان خود را کفایت کند؛ اولیاء خدا هم به همین کیفیت، بایستی مجهز به تمام

ها را به بهشت موعود و  باشد، باشند تا بتوانند انسان چه مورد نیاز بندگان خدا می آن

را  رهایپرا شفا دهند،  ها ضیمرثروت نامتناهی برسانند. مردگان را بتوانند زنده کنند و 

چه بشر احساس نیاز و  به جوانی برگردانند، فقر و نیاز مردم را برطرف سازند و تمامی آن

که یکی از اولیاء بزرگ  )ع(م را برآورند. در این جا امام چهار ها آنکند، نیاز  یاحتیاج م

کند که او را به تاج کفایت زینت بخشد.  خداوند متعال است، از خداوند متعال تقاضا می

یعنی اکنون که خدا سرپرستی بندگان را به او واگذار کرده و او را از اولیاء بزرگ خود 

نعمت و قدرت و علم و حکمتی به او بدهد که بتواند نیاز بندگان  شناخته است، ثروت و

را سرپرستی نماید. این غلط است که یک نفر تاج پادشاهی بر  ها آنرا بر طرف نموده و 

سر خود بگذارد و نتواند فقر و مرض و پیری و کوری مردم را بر طرف نماید و نتواند 

 را اداره کند.  ها آن

که سمت والیت و پادشاهی بر بندگان خدا دارد، دوست  )ع(هارم با این حساب، امام چ

دارد که یک پادشاه بی حرکت و بی خاصیت باشد و در ضعف و ناتوانی و محرومیت  نمی

دارد: پروردگارا، اکنون که به من سمت والیت دادی،  مانند رعیت خود باشد. عرضه می

 زینت فرما.  ها آنمرا به تاجِ کفایتِ امور بندگان و رفع نیاز 

امر « سُمنی» ۀکلم«. و مسِن حسن الوَليه»کند که:  و در جمله بعد در این فراز تقاضا می

باشد، به معنای عالمت گذاری است.  حاضر از سام یسوم، مانند قال یقول، اجوف واوی می



  

و امتیهازات   هها  عالمتکند: پروردگارا، مرا در این والیت و سرپرستی به بهترین  تقاضا می

نقصی و عیبی نداشته باشم و  نیتر کوچکمجهز کن آنچنان که در اداره امور بندگان تو، 

هها بهه    بندگان تو، در شعاع والیت من احساس نقص و محرومیت نکنند زیرا ولیّ انسهان 

تواند بندگان خدا را سرپرستی کند که به علم و حکمت و صالح و ثواب مجهز  میزانی می

تواند بندگان خدا را اداره کنهد و   کامل می به طورکامل باشد،  باشد. اگر علم و حکمت او

ناقص. ولی کامل در والیت خود بایستی به سه نوع سرمایه بزرگ  به طوراگر ناقص باشد، 

 مجهز باشد تا کامالً بتواند بندگان خدا را سرپرستی نماید.

بنهدگان خهدا،    هها. دوم: محبهت کامهل بهه     اول، آشنائی کامل به مصالح و مفاسد انسهان  

ها بیشتر مایه رنج و محرومیت او باشد تها محرومیهت    آنچنان که رنج و محرومیت انسان

و  ها تیمحرومها بیشتر او را آزار دهد از فقر خودش و همچنین سایر  خودش. فقر انسان

باشد از محرومیت و نارحتی  تر یراض. آنچنان که به محرومیت و ناراحتی خود، ها یناراحت

خدا. از نظر خیررسانی و بذل و بخشش در مقام ایثار باشد یعنی بندگان خهدا را   بندگان

بر خود ترجیح دهد. سوم: به قدرت و توانائی کامل مجهز باشد تا بتوانهد تمهامی بالهها و    

را به مقاصد عالیه برساند. کسی که به این  ها آنرا از بندگان خدا دفع نماید و  ها بتیمص

سرپرستی و اداره کنهد و  ا تواند به بهترین وجهی بندگان خدا ر می مجهز باشد ها هیسرما

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 

سرکوب نمودن بندگان خهدا و خفقهان   دارند که از خطِ تطمیع و تهدید و یا  دوست نمی

و جلوگیری از ادراکات و آگاهی، برآنها حکومت کننهد زیهرا یهک چنهین حکومهت       ها آن

 دزدانه قابل دوام نیست.

کند، صدق هدایت است. هدایت، به  مطلب سوم که در این قسمت از خداوند خواهش می

بختی و سهعادت او  معنای راهنمائی انسان جاهل به تمامی مسائل است کهه مایهه خوشه   

ی مادی و معنهوی.  ها لذتو  ها نعمتشود. در واقع سراسر عالم خلقت سرشار است از  می



  

     

چیزی در عالم وجود ندارد و یا در علم خدا چیزی نیست که نافع به حال انسان نباشد و 

چهه هسهت از جمهادات و نباتهات و      ها بهه آن احتیهاج نداشهته باشهند. آن     یا اینکه انسان

ها و فرشتگان و مجردات و در انتها، وجود با برکت خداوند متعال همهه   و انسانحیوانات 

ها به جای خود نعمت گرانبهائی است که فقهط بهرای انسهان قابهل اسهتفاده اسهت و        این

کنیم که خداوند فرشتگان را مامور به سجده  تواند از آن بهره ببرد. مشاهده می انسان می

در خدمت انسان و مهامور بهه    ها آنشتگان این است که کند و معنای سجده فر انسان می

امر خلیفه خدا باشند. در عالم چیزی نیست که در خلقت خود شرّ باشد و مضرّ به حهال  

آیهد   انسان باشد بلکه همه چیز نافع به حال انسان است. شر و فساد، از این جا بوجود می

ن اسهتفاده و شهرایط اسهتفاده از    که انسان، آگاهی و آشنایی به کیفیت استفاده و یا زمها 

را ندارد. شاید آب که یگانه عامل حیات اسهت، از طریهق عهدم آگهاهی انسهان بهه        ها آن

کیفیت استفاده از آن، عامل مرگ و مرض باشهد. مهثال درنهدگان و گزنهدگان و تمهامی      

دانهیم. همهه ایهن ضهررها و      خود مهی  به حالچه در عالم هست که ظاهراً آن را مضر  آن

شود. درندگان برای ایهن هسهتند کهه یهک مظهاهر       ا از مسیر عدم آگاهی پیدا میخطره

بخشی بهرای   تماشائی از جنگ و جدال به وجود بیاورند و ضمن این که منظره های فرح

های  انسان باشد؛ انسان را از مسیر ظلم و ستم و درندگی و خطرناک بودن به حال انسان

وق دهد. مناظر جنگ و جدال و درنهدگی کهه   دیگر به خط تمدن و عدالت و همکاری س

ضّد امنیت و سالمتی هستند، بهرای سهوق دادن انسهان بهه امنیهت و سهالمتی سهاخته        

د َمـا َخلَـَق ». سرّ آیه شریفه : اند شده ن ََشِّ ،مد قُـْل َأُعـوُذ بدـَربِّد الَْفلَـقد
1

، همهین اسهت کهه    «

قات خدا برههد، بهه او پنهاه    خواهد از شرّ مخلو دهد که اگر می خداوند، به انسان تذکر می

ببرود. پناهندگی به خدا، به معنای پناهنهدگی بهه علهم و ههدایت اسهت. وقتهی انسهان        

انسان را  ها آنگیرد،  شود و در شعاع هدایت خدا و اولیاء خدا قرار می پناهنده به خدا می

و بهه   کنند در راه منافع خود هدایت می ها آنبه کیفیت استفاده از هر چیزی و استخدام 
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  4و0فلق،  



  

تواند از هرچیزی به نفع خود استفاده کند و همهه چیهز را در    آموزند که چگونه می او می

راه سعادت خود استخدام نماید. دراین صورت شرّی در عالم وجود ندارد بلکه همه چیهز  

 در خلقت و آثار وجودی خود خیر است.

کند کهه بهه مهن صهدق      از خداوند متعال خواهش می علیه السهالم در این جمله امام چهارم 

هدایت مرحمت کن، یعنی به علمی مجهز شوم که بتوانم بنهدگان خهدا را از راه راسهت،    

ی خدا آگاه سازم تا در اثر ایهن آگهاهی بتواننهد از ههر     ها نعمتبدون زحمت و مشقت به 

ی هها  آدرسخود استفاده نمایند. ههدایتِ کهذب،    به نفعکسی و هرچیزی بجا و به موقع 

را بجای وصول به خیر، واصل به شر و  ها آنکند و  وقت انسان را تلف می غلطی است که

کشاند، به کیفیتی که مثال  ها را به محرومیت می کند و یا آدرس هائی که انسان خطر می

و  هها  ابهان یبرا بهه   هها  آنانسان را به جای این که از راه راست بهه شههری ههدایت کنهد     

کل در جهت خالف مقصد، هدایت کاذب اسهت کهه   کشاند. هدایت به این ش می ها جنگل

رسهانند چنهان کهه خداونهد      ها را به هالکهت مهی   کنندگان به همین کیفیت انسان گمراه

ََل  تَرَ  لَمْ  أَ »فرماید:  می
ِ
ينَ  ا لُوا اذل  د  ندْعَمَت  بَد  الَْبـوارد  دارَ  قَْوَمهُمْ  َأَحلذوا وَ  ُكْفراً  اَّلل 

1
در برابهر   «.

ی خداونهد متعهال   ها نعمتی درست و صحیح از ها آدرسصدق آن هدایت کذب، هدایت 

 رساند. را به مقصد می ها آنباشد که از راه راست بدون رنج و مشقت  می

و باز در جمالت بعد، پس از آن که از خداوند متعال حسن والیت و صدق هدایت تقاضها  

و سرپرستی مهردم  کند که از مسیر والیت  کند، خود را متوجه ضررها و خطرهائی می می

ی عادالنهه  ها یسرپرستشود، زیرا حقیقتاً از والیت و  عارض بر انسان می ها آنو یا هدایت 

کنهد کهه ازآن راه، مقهام عظیمهی در      و عالمانه، محبوبیت زیادی در قلوب مردم پیدا می

آورد و گاهی ممکن است همین مقام عظیم، باعث غرور انسان شود که  جامعه بدست می

کنهد کهه    ز یاد خدا و یا از وظیفه شناسی غافل کند. دراین جا از خدا خواهش مهی او را ا

                                                           
1
ََل  تَرَ  لَمْ  أَ :  41ابراهیم،  

ِ
ينَ  ا لُوا اذل  د  ندْعَمَت  بَد   الَْبوارد  دارَ  قَْوَمهُمْ  َأَحلذوا وَ  ُكْفراً  اَّلل 



  

     

َعةد َو ََل تَْفتدینِّد »من، فریفته این مقام و گشایش نشوم.  لس  که صاحب مقام و  هائی انسان«. ِبد

خیهزی   گیرند. از یک طرف زمینهه ثهروت   منصب هستند در وسعت مالی و انسانی قرارمی

شود که هر انسانی وابسته به او، منبع عظیمی از مال و ثروت اسهت و   زیاد می ها آنبرای 

شود. قههراً   ها می ها و زندگی کند که مالک دل از طرفی در قلوب مردم محبوبیت پیدا می

ممکن است موجبات غرور و فریفتگی فراهم گردد. در این جا حضرت از خداونهد متعهال   

د و بداند که ههر انسهانی را کهه ههدایت     کند که گرفتار یکچنین غروری نشو خواهش می

کرده، نعمت بزرگی است برای او که بدست آورده، نه این که او یک نعمت بزرگهی بهرای   

گر، صد نفر یا هزار نفر را به سعادت و خوشبختی هدایت  آن انسان باشد. مثال یک هدایت

ته به او هستند. کرده که ممکن است غروری در او پیدا شود که صد نفر یا هزار نفر، وابس

جا بایستی فکر کند که آیا آن هدایت شدگان و وابستگان هرکدام بهرای او نعمهت    در این

بزرگی هستند تا خدا را بر این نعمت بزرگ شکرگزاری کند و یا این که این هدایت گهر،  

انتظار شکرگزاری پیدا کند کهه ایهن انتظهار     ها آنباشد تا از  می ها آننعمت بزرگی برای 

لُوا َل»برد. خداوند فرموده است:  او را از بین می اجر لَْمنِّد  َصَدقاتدُُكْ  تُْبطد اْْلَذى وَ  ِبد
1

یعنی «. 

خداونهد از خلهوص مهولی    ؛ و در برابر خهدماتتان از مخهدومین انتظهاری نداشهته باشهید     

کنهد   به این کیفیت تعبیر می« هل اتی»در داستان سوره  )ع(ا امیرالمومنین و حضرت زهر

 نُريـدُ  َل»گوینهد:   اند که مهی  گویند و یا در نیت خود چنین مخدومین خود میه نها بکه، آ

نُُْكْ  ُشُكوراً  َل وَ  َجزاءً  مد
 2

از شما مزدی و تشکری انتظار نداریم، با این حسهاب کهه مها     «.

بینیم و مخدومین ما و هدایت شدگان ما نعمت بزرگی برای ما هستند، بایستی خهدا   می

هستیم این  ها آناگر بگوئیم که ما نعمت بزرگی برای ؛ و کرگزاری کنیمرا براین نعمت ش
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َا اي:  411بقره،   ينَ  َأُيذ لُوا َل أ َمنُوا اذل  لَْمنِّد  َصَدقاتدُُكْ  تُْبطد ي  اْْلَذى وَ  ِبد نُ  َل وَ  الن اسد  ردئاءَ  ماهَلُ  يُْنفدُق  ََكذل   يُْؤمد

د  َّلل  رد  الَْيْومد  وَ  ِبد َكهُ  وابدلٌ  فَأَصابَهُ  تُرابٌ  عَلَْيهد  َصْفوانٍ  ََكَثَلد  فََمثََُلُ  اْْل خد ا ءٍ  َشْ   عىَل ُرونَ يَْقدد  َل َصْلاً  فَََتَ م  ُبوا مد  وَ  َكس َ

 ُ ي َل اَّلل  رينَ  الْقَْومَ  َُيْدد  الْاکفد
2
ن ام:  3دهر،  

ِ
ُمُُكْ  ا د  لدَوْجهد  نُْطعد نُُْكْ  نُريدُ  َل اَّلل   ُشُكوراً  َل وَ  َجزاءً  مد



  

جملهه  ن حضرت در ای؛ لذا برد شود که ارزش خدمات ما را از بین می تفکر، مایه غرور می

 کند که به یک چنین غروی مبتالء نشود. تقاضا می

مصهدر  « هدعه »دارد : پروردگارا، به من حسن دعه مرحمت کن.  و در جمله بعد عرضه می

رود. گویها   ، به معنای واگذارکردن است. وداع هم بهه همهین معنها بکهار مهی     «یدع ،ودع»

کند کهه، در بهذل و بخشهش و خهدمات اجتمهاعی و       حضرت از خداوند متعال تقاضا می

خیررسانی خیلی جمیل و زیبا باشد که بداند خدمتی را که در اختیار مردم گذاشته و یا 

رمز موفقیتِ خود او بوده است. مانند کسی  نیتر بزرگاده است د ها آنسرمایه ای که به 

داند که این زمین مرغوب، چندین هزار برابر بهه او   که بذر گندم را به زمین سپرده و می

گرداند، چقدر خوشحال است از این که یک چنین بذری را بهه زمهین داده اسهت.     بر می

یلی خوشحال باشد که زمینه خدمت خدمات هم از این قبیل است. خدمتگزار، بایستی خ

از اختیار او خارج شده و دیگران از او بههره   ها هیسرمابرای او فراهم شده. خیال نکند که 

تا در نتیجه فکر کند زندگی خود را الغر نموده و زندگی مخدومین را فربه کرده  اند برده

خوبی انجام داده و  است بلکه به عکس این، خود را خیلی موفق بداند از این که، خدمات

بسیار مسرور و خوشحال است از مخدومین که یکچنین زمینه خهدمتی بهرای او فهراهم    

دادنهد   مشهور است کهه وقتهی صهدقه ای بهه فقیهر مهی       علیه السالم. از امام چهارم اند کرده

لُ  بدَمنْ  َمْرَحباً »گفتند:  می مد ي حَیْ ََل  َزادد
ِ
اْْل خره ا

1
سهفر   یعنی مرحبا به کسهی کهه توشهه    «.

کشد  برد. گوئی که آن حضرت منّت فقیر را می کشد و به آن جا می آخرت مرا بدوش می

 که به او صدقه داده است.

های مرا به من  گوید: خدایا، زندگی مرا توأم با زحمت مکن و خواهش در جمالت بعد می

درِ خانهه  و در شعاع والیت تهو   ام ندادهبر مگردان، زیرا من کسی یا چیزی را ضد تو قرار 

 .ام نداشتهو از کسی خواهش وتمنائی  ام نرفتهدیگران 
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لُ  بدَمنْ  َمْرَحباً :  31: ص ،11 ج األطهار، األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار      مد ي حَیْ ََل  َزادد

ِ
 خره اْْل   ا

 



  

     

چه خواهش  عیش توأم با زحمت، به معنای این است که انسان جز با رنج و مشقت به آن

دارد و نیازمند است نرسد. مثال رقم درآمد او از رقم انفاقاتش کمتر باشد. این حالت برای 

شوند و از غیر خهدا خهواهش و تمنها     ا پناهند میشود که به غیر خد کسانی غالباً پیدا می

را در مضیقه قرار دهد تا بدانند و بفهمند  ها آنشود  دارند که در این جا بر خدا واجب می

ش تواند حوائج انسان را برآورد و او را به نیازهای حقیقهی و واقعهی   که جز خدا کسی نمی

ت که انسان به غیهر خهدا وابسهته    برساند زیرا سرّ یکچنین زندگی توام با مشقت، این اس

دارد: من کسی را ضهد   گردد. در جمالت بعد عرضه می شود و به غیر خدا پناهنده می می

و به غیر تو پناهنده نشده ام. انسهان بها اصهرار و تکهرار و تمرینهات زیهاد        ام ندادهتو قرار 

ه خدا امیدوار بایستی امید به هر کسی و هر چیزی را از دل خود خارج کند و فقط تنها ب

خواههد   شود و خود را بر پیدایش یکچنین حالتی آزمایش کند. هر چیزِ غیر الهی که می

در او امید بوجود آورد، از بین ببرد و فقط به خدا متکی گردد که در این صورت خداوند، 

دهد زیرا این وسعت و گشایش مایه ضاللت و گمراهی  او را در وسعت و گشایش قرار می

متکهی   هها  آنشهود چهرا کهه بهه      ردد و لیکن کمک دیگران مایه ضهاللت او مهی  گ او نمی

 گردد. می

  



  

 

ـَن الت لَـفد ، َو  ِد مد ْز ـْن رد د ـفد ، َو َحصِّ َ ـَن الَس  د ، َو اْمنَْعـیند مد ٍد َو أ هلد الل هُم  َصلِّد عىََل ُمَحم 

يَل الْهد ْب ىبد َسبد يهد ، َو َأصد کَةد فد لََْبَ ْر َملََکیتد ِبد نُْه .َوفِّد امي أ نْفدُق مد د فد ِّ  َدايَةد لدلَْبد

 

 پناه بردن به خحا ار اتالف یفوس و اموال

بهرد و   و باز در این فراز بعد از صلوات، از سوء اسراف و نفوس و اموال بهه خهدا پنهاه مهی    

دارد: پروردگارا،  باشد. عرضه می کند که مربوط به اقتصاد زندگی می مسائلی را مطرح می

خود را بر پیغمبر و آل او فراوان بهدار و مهرا از اسهراف و تبهذیر بهازدار و       رحمت و برکت

چنان عهالی گهردان کهه در     های مرا از تلف شدن حفظ فرما. نیت و تصمیم مرا یک روزی

کهنم از   چهه را انفهاق مهی    خط رسیدن به برکات قرار گیرم و مرا چنان هدایت کن که آن

 د. ی خود، در خط برّ و احسان باشها یروز

جمالت حضرت از نظر موفقیت در زندگی خیلی عمیق و عجیب است که قسهمتی از آن  

از « اقتصهاد »را در توضیحات مربوط به اقتصاد اسالمی ذکر کردیم. در آنجا گفته شد کهه  

گرفته شده. معنای مجمل و ساده آن این است که انسان تمامی سرمایه « قصد و مقصد»

اه رسیدن به همان مقصد عالی استخدام کند. مقصهد را  های مادی و معنوی خود را در ر

گذاری کند. در ایهن قسهمت ههم     شدن به مقصد، سرمایه تر کینزددر نظر بگیرد و برای 

دارد مرا از سهرف و اسهراف    ها را از خداوند متعال دارد که عرضه می نظیر همان خواهش

باشد حفهظ   می ها آنرویه از  ها و استفاده بی که به معنای افراط و تفریط در بذل سرمایه

آید که انسهان در ههر یهک از     شود گفت که اسراف از اجتماع سه معنا بوجود می کن. می

 این سه معنا قرار گیرد خود را و سرمایه های خود را اسراف کرده است. 



  

     

ه اوّل، خودداری کند از این که مال خود را و یا سرمایه ههای دیگهر را در راه رسهیدن به    

لی خرج کند. در واقع سرمایه های وجودی و مالی خود را و یا قسمتی از آن را مقاصد عا

 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 

ی سرمایه ههای وجهودی   نامند، یعن که الزم است مصرف کند که این را مرحله افراط می

خود را که مثالً در مورد عبادت یا زهد و تقوی و مراسم دیگر چه اندازه باید مصرف کند، 

خواههد بهه مکهه بهرود و کهل       کند مانند کسی کهه مهی   بیشتر از میزان موجود انفاق می

 کند.  کشد امّا سه ماه یا بیشتر از عمر خود را مصرف می مسافرت او یک ماه طول می

این که سرمایه های وجود خود را کم یا زیاد در راه شرّ و گناه و معصهیت مصهرف    سوّم:

 شود.  کند که بازده آن عداوت و دشمنی بندگان خدا می

در غیر این موارد سه گانه، اگر مال خود را مصرف کنهد، انفهاق در راه خهدا بهه حسهاب      

شهود   ی هر رقمی که انفاق میتوانیم معنای چهارم را انفاق بنامیم، زیرا برا آید که می می

؛ گردد آید که آن نتایج خوب منشأ سعادت و خوشبختی انسان می نتایج خوبی بوجود می

دارد که: سرمایه های مرا از تلف شهدن حفهظ    در توضیح همین جمله اوّل، عرضه میلذا 

کن. یعنی به کیفیت اسراف، سرمایه های خود را صرف ننمایم بلکهه بهه کیفیهت انفهاق     

 .باشد

ْر َملََکـیتد  »و در جمله:  چنان عقهل و شهعوری مرحمهت     کند که به من یک تقاضا می  «َوفِّد

کنیم بهازده پربرکتهی داشهته باشهد      چه را انفاق می چنان ملکه ای که تمامی آن کن، یک

گردد.  موقع آبیاری می جا و به شود و به مانند دانه گندمی که در زمین مرغوب کاشته می

شود. انفاق هم اگر خطّی باشهد کهه    د: یک دانه، صد دانه و هزار دانه میفرمای خداوند می

ها را جلب و جذب کند و در شعاع این جلب و جهذب   انسان رضایت خدا و رضایت انسان

شود. یعنی انسهان   موجودیت خود را هم حفظ نماید، در این صورت زندگی پر برکت می



  

گوید: ثروت مهن در راه   ر جمله آخر میآورد و د ثروت را هم، همراه محبوبیت بدست می

از کلمه اصابت است از مادّه صهوب و صهواب.   « اصب»برّ و نیکی و نیکوکاری اصابت کند. 

نمایهد کهه    کنهد و تقاضها مهی    سرمایه های خود را تشبیه به تیراندازی در میدان تیر مهی 

کنهد و ذرّه ای از  کنم به نشانه های برّ و نیکوکاری اصابت  تمامی این اموال که انفاق می

کنیم از نظهر فکهر و عقهل و تکامهل      هدر نشود. یعنی برابر هر دِرهمی که انفاق می ها آن

 وجود به مرحله ای از مراحل کمال نائل شوم. 

 

ـْن غَـرْيد اْحتدَسـاٍب  ْکتدَسابد ، َو اْرُزْقیند مد د ، َو اْکفدیند َمُؤونََة اَلد ٍد َو أ هلد  الل هُم  َصلِّد عىََل ُمَحم 

ــم   ــاتد الَْمْکَســبد . الل هُ َع ْصَ تَبد ِ
ــَل ا لَــبد ، َو ََل َأْحتَمد لط  ــَک ِبد َباَدتد ــْن عد َل َع تَغد ، فَــًَل َأشــ ْ

ا َأْرَهُب . م  تدَک مد ز  ْریند بدعد ُقْدَرتدَک َما َأْطلُُب ، َو َأجد  فَأَْطلدْبیند بد

 

 و آسایش کامل ها تیمسئولتقاضای رهائی ار 

خواههد کهه بهار مصهیبت و مسهئولیت مهذکور را از دوش او        از خدا می و باز در این فراز،

گویهد: خهدایا زحمهت     بردارد و او را در آسایش کامل قرار دهد و بعد از بیان صلوات مهی 

اکتساب و رنج کسب مال و ثروت را از دوش من بردار و روزی مرا بدون حساب مرحمت 

و کار از عبادت تو باز مانم و بار  کن مبادا در طلب مال و ثروت و مشغول شدن به کسب

چه من در طلب آن هسهتم و آن را   روردگارا، آنپ. دسنگین کسب و کار به دوش من باش

 ترسم مرا به خودت پناه بده. چه می خواهم، تو برای من بخواه و از آن می

جمالت این فراز از دعای آن حضرت، شامل مطالبی عمیق و عجیب در ارتباط انسان بهه  

ند متعال است که انسان از خدا چه چیزهائی بخواهد و چگونهه بخواههد. در جملهه    خداو



  

     

کند که رنج و زحمت کسب و کهار را از دوش او بهردارد و بهدون     اوّل از خدا خواهش می

حساب روزی بنده خدا را برساند مبادا به خاطر اشتغال به کسب و کار از عبادت خهدای  

خواهم بطلبم و در طلب آن خهود را   چه من می ید: آنگو خود باز ماند و در جمله بعد می

 به مشقّت اندازم تو برای من طلب کن.

خالصه خواهش آن حضرت از خداوند متعال این است که خداوند بار زنهدگی و زحمهت   

دوش بگیرد. خدا برای بنده خهود کهار    کسب و کار را از دوش بنده خود بردارد و خود به

ای خود کار کند؛ و خدا برای بنده خود به طلب روزی برود نه کند نه این که بنده خدا بر

این که بنده خدا طلب روزی کند. درسهت آن حضهرت خهود را ماننهد کهودک صهغیر و       

کند که بارهای زندگی فرزند  دهد و از پدر خواهش می ناتوانی در اختیار پدر خود قرار می

آدم خطهور کنهد، کهه بگویهد      جا مطالبی به خهاطره  را به دوش خود بکشد. شاید در این

بین بنده خدا و خداوند متعال مناسب نباشد. چرا بنده خدا از خهدا   ها خواهشچنین  یک

کند که بار زندگی را از دوش بنده بردارد و خود به دوش بکشد؟ کهدام یهک از    تقاضا می

از است؟ آیها بنهده، بهار سهنگینی را      تر مناسباین دو روش بین بنده و مولی سزاوارتر و 

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 

گویند  را از رنج و زحمت برهاند و موالی خود را به رنج و زحمت بیاندازد؟ شاید همه می

و مولی، فرضیه اوّل است. یکی از مراسم احترام عبد بهه مهوالیش   تر بین عبد  که مناسب

این است که مولی را در استراحت بگذارد و خود بار زنهدگی مهولی را بهه دوش بکشهد و     

کنهد کهه بهار سهنگین      احترامی باشد که از مولی تقاضا می ادبی و بی شاید فرضیه دوّم بی

استراحت قرار دههد. بهه عکهسِ ایهن      اش را در زندگی عبد را به دوش خود بکشد و بنده

کند که بیا زحمت کسب و کار  از خداوند متعال خواهش میعلیه الساّلم فرضیه، امام چهارم 

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   

هها از مهوال، غلهط اسهت بلکهه       چنین خواهش بندگان معمولی و موالی انسانی باشند؛ یک

توهین به حقّ موال است که بنده ما خود را راحت بگذارد و بار زندگی را بهه دوش مهوال   

ت که بار موال را به دوش بکشد. اما بین انسان و خداوند متعال بیندازد بلکه حق بنده اس

خواهد و مطلوب اوست تهیه کنهد و   چه را می تواند آن چنین نیست زیرا انسان هرگز نمی

یا این که کسب این مطلوب برای او بسیار رنج و زحمت دارد. در واقع اگر بهار زنهدگی را   

کنهد کهه هرگهز     ی، به اندازه کوه، سهنگینی مهی  تشبیه به کاه و کوه بنمائیم این بار زندگ

انهد بهه    خودشان بار زندگی را بهر داشهته   اند کردهتواند بردارد و کسانی هم که خیال  نمی

اند. امّا این بار زندگی که برای انسان به اندازه کوه سنگین است برای خداوند  اشتباه رفته

ز فرضیه باال را بین عبد و مهوال، بها   متعال برابر پر کاهی هم سنگینی ندارد. در این جا با

 ۀکنیم که اگر قرار باشد دو نفر وزنهه ای را بردارنهد کهه ایهن وزنه      این کیفیت مطرح می

یک گرم سنگینی ندارد زیرا قدرتش خیلی زیاد و باالست  ها آنهزارها تنی، برای یکی از 

است، کدام یک  ولی برای دیگری برابر هزارها تن سنگینی دارد که خیلی ضعیف و پائین

دارد یا ایهن   از این دو، وظیفه دارند؟ آن موالی نیرومند و ثروتمند که بدون زحمت برمی

گوینهد وظیفهه آن    شهود؟ البتهه همهه مهی     بنده ضعیف و ناتوان که زیر بار سنگین له می

چنان سنگین اسهت کهه    ها آن موالی نیرومند و قدرتمند است. بار زندگی به دوش انسان

انهد،   کننهد برداشهته   ند یک گرم از بار زندگی را بردارند. کسانی که خیهال مهی  شاید نتوان

توانید برای خود یک دانهه گنهدم و    اند. بگو ببینم آیا شما می ظلوم و جهول شناخته شده

ههای جهذب و    های بدن و دسهتگاه  توانید این کارخانه یا یک قطره آب خلق کنید و یا می

ایهد؟   کنید خودتان بار زندگی را به دوش گرفتهه  ادعا می گوارش را بکار اندازید؟ پس چرا

شوم برای تهیه ارقام زندگی، بایستی به هزاران مغهازه سهر    من که از خانه خود خارج می

رقهم کهوچکی از وسهائل زنهدگی در      هها  آنبزنم و از هزاران نفر منّت بکشم تا هرکدام از 

چهه   ان درختهی کهه در خانهه دارم آن   توانهد از همه   اختیار من بگذارند، امّا موالی من می



  

     

ی فوری در اختیار من بگذارد و با اراده کن فیکهونی خهود،   ها نعمتخواهم از ارزاق و  می

یا آ ؟چه را الزم دارم برای من تهیه کند. وظیفه من نسبت به این موال چیست تواند آن می

بیاندازم با این که  بهتر این است که موالی خود را کنار بگذارم و خود را به رنج و زحمت

توانم بار زندگی را بردارم، یا این کهه تسهلیم مهوالی     عاقبت هم یک واحد از هزارها، نمی

خواهم برای من تهیه نماید؟ خداونهد   چه می خود شوم و از او خواهش و تمنّا کنم که آن

 کند که چرا مدّعی حمل باری شده است کهه  در آیه حمل بار امانت، انسان را مالمت می

اند، امّا انسان مدّعی  اند و خود را کنار کشیده ها از حمل آن ترسیده زمین و آسمان و کوه

کنهد بهه خهدای     تواند بار زندگی خود را به دوش بکشد و شاید فکر می شده است که می

دانند  خود نیاز و احتیاج ندارد؟ کسانی که عارف به قدرت و عظمت پروردگار هستند، می

ساخته نیست. بهترین راه و روش همین اسهت کهه کهار     ها آناز دست که هرگز کار خدا 

خود را به خدا واگذار کنند و او را کفیل و وکیل زندگی خود قرار دهند. خداوند این همه 

کند که امر خود را به خدا واگهذار کنیهد و خهدا را کفیهل و وکیهل       در قرآن سفارش می

در قرآن به آن سفارش شهده اسهت بهه     زندگی خود قرار دهید. کلمه توکل که این همه

معنای وکیل گرفتن خداوند متعال است. وقتی که شما کاری را بهه وکیهل خهود واگهذار     

 دهد. خوابید که آن وکیل کار شما را بهتر انجام می کنید، با خیال راحت می می

خورد، این جمله است که از خداوند  چشم می مطلب جالب دیگری که در این جمالت به 

کند: که ای خدا، مرا بدون حساب روزی ده. حساب و عدد را از روزی من بردار.  اضا میتق

ن ام يَُوِف  »گوید  دهد و می این جمله از آیه شریفه قرآن اتخاذ شده که خداوند وعده می
ِ
ا

ساٍب  ابدُروَن َأْجَرُُهْ بدغَرْيد حد دهد. در  خداوند اجر صبرکنندگان را بدون حساب می«. 0الص 

ین جا سئوال این است که با این که کلمه حساب و محاسبه در دین خدا این همه ا

رسد و  ها می مطلوب است و چقدر زیاد در قرآن تکرار شده است که خداوند به حساب

                                                           
1
بادد  اي قُلْ :  01زمر،   ينَ  عد ينَ  َرب ُُكْ  ات ُقوا أ َمنُوا اذل  ُنوا لدل  هد   ِف َأْحس َ نْيا هذد نَةٌ  اِلذ د  َأْرُض  وَ  َحس َ َعةٌ  اَّلل  ن ام واسد

ِ
 يَُوِف   ا

ابدُرونَ  ساٍب  بدغَرْيد  َأْجَرُُهْ  الص   حد



  

کند که  حساب هرکسی و هرچیزی و هر کاری را دارد؛ چگونه امام در این جا تقاضا می

را بدون  ها آندهد بردارد و  به بندگان خود می ها و اجر و ثوابی که حساب را از روزی

شود و اگر بدون حساب روزی  حساب روزی بدهد، اگر خدا با حساب روزی بدهد چه می

بدهد چه خواهد شد؟ روزیِ با حساب چه نقصی دارد که امام خواهش روزیِ بدون 

کند؟ حساب، کلمه معروفی است که همه کس با آن آشنا هستند. حساب  حساب می

عبارت است از، مقابلۀ اجر و ثواب با عملی که آن اجر و ثواب را بوجود آورد و با آن اجر 

کند و در  کار، کارگری را برای کاری استخدام می و ثواب رابطه مستقیم دارد. مثالً صاحب

دهند بایستی با نوع خدمت  دهد. مزدی که در برابر خدمت قرار می برابر مزدی قرار می

مثالً اگر نتیجه خدمت صد تومان باشد و مزد آن خدمت، بیشتر از صد متناسب باشد. 

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 

قیمت هر جنسی بایستی متناسب با نتایج کنند،  و یا اگر جنسی را خرید و فروش می

همان جنس باشد نه کمتر و نه بیشتر. در این جا خداوند متعال، بین خود و بندگان 

گوید  سخن می )ع( ای که با حضرت موسی خود عمل و مزدِ عمل قرار داده است. در آیه

را برابر با عمل  تا پاداش هر انسانی ام داشتهفرماید: به این منظور روز قیامت را مخفی  می

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 

 کنیم، در را با دستورات مقابله می ها ثوابو ثوابی مقرر کرده است و ما وقتی این اجر و 

 شود.  این مقابله، سه حالت برای ما پیدا می

شهود و   حالت اوّل، کار و مزد کار، مانند کارگر و صاحب کار. صاحب کار مالهک کهار مهی   

کند باغبان  کارگر هم مالک مزد. مثال باغبانی، کارگری را برای درخت کاری استخدام می

 است.  شود و کارگر مالک مزدی که از باغبان گرفته می ها درختمالک 

یرا هر کار مفیدی خواهی و نخواهی نتهائج خهوبی دارد و ههر    ز. رنوع دوّم، کار و نتایج کا

شهود و   کار بدی هم نتائج بدی دارد که کارگرِ کارهای خوب، مالک نتائج کار خهوب مهی  

 يَْعَمـلْ  فََمـنْ »فرمایهد:   داوند در قهرآن مهی  خ. دشو عامل کارهای بد، مالک نتائج بدِ آن می



  

     

ثْقالَ  ةٍ  مد ثْقالَ  يَْعَملْ  َمنْ  يََرُه،وَ  َخرْياً  َذر  ةٍ  مد ا َذر  يََرهُ  ََشا
 1

نَةً  َشـفاعَةً  يَْشَفعْ  َمنْ »و  «  يَُكـنْ  َحسـ َ

َْنا وَ  نَصيبٌ  هَلُ  ئَةً  َشفاعَةً  يَْشَفعْ  َمنْ  مد ِّد َْنا كدْفلٌ  هَلُ  يَُكنْ  َسي  مد
2

هرکس سنّت نیکی بگهذارد  «. 

شهود و ههر کهس     مند مهی  کنند بهره آن سنّت عمل می از نتائج آن و نتائج کسانی که به

سنّت بدی بگذارد مسئول سنّت بد خود و مسئول کسانی خواهد بود که به آن سنّت بهد  

شود  گوئیم کارگری که باغبان استخدام کرده، مالک مزد می . برای مثال میاند کردهعمل 

خت پر برکهت باشهد   شود که کاشته شده که اگر در ولیکن صاحب باغ، مالک درختی می

 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     

کنهد کهه گهوئی     چنان به صداقت و امانت کار مهی  عالی انجام داده است. گاهی کارگر آن

خواههد   یشتر دوست دارد و مهی برد خیلی ب صاحب کار را از مزد کار و نتائج کاری که می

در نظر صاحب کار، محبوبیت پیدا کند. در این جا کارگر بها صهاحب کهار، اهلیّهت پیهدا      

دهد. در این جها مهزد کهارگر ایهن      کند و صاحب کار او را جزو اهل بیت خود قرار می می

شمار آید و مالک همان چیزی شود کهه صهاحب کهار     است که از اهل بیتِ صاحب کار به

شده است. در این جا اگر اجر و مزد را با کار مقابله کنهیم، اجهر و مهزد از نهوع دو      مالک

کار، مقابله کمیت به کمیت اسهت و در ایهن مقابلهه     ۀقسمت اوّل، یعنی مزد کار و نتیج

شود. یعنی کارگر صد تومان کار کرده، صد تومان خود را بگیرد و  حساب عددی پیدا می

منهد شهود.    داده، از کاری که انجام گرفته صهد تومهان بههره   کار صد تومان مزد  یا صاحب

ولیکن مقابله مزد نوع سوم با کارِ کارگر، مقابله کیفیت به کمیت است یعنی کارگر مانند 

کار، کار خهود را انجهام    کار و به انتظار محبوبیت در نظر صاحب اهل خانه و مانند صاحب

کار گفته اسهت کهه مهن     ت را. به صاحبداده از کار خود کیفیت را خواسته است نه کمی

                                                           
1
ثْقالَ  َملْ يَعْ  فََمنْ  : 1و9زلزله،   ةٍ  مد ثْقالَ  يَْعَملْ  َمنْ  وَ ،  يََرهُ  َخرْياً  َذر  ةٍ  مد ا َذر   يََرهُ  ََشا
2
نَةً  َشفاعَةً  يَْشَفعْ  َمنْ :  10،ءنسا   نْها نَصيبٌ  هَلُ  يَُكنْ  َحس َ ِّدئَةً  َشفاعَةً  يَْشَفعْ  َمنْ  وَ  مد نْها كدْفلٌ  هَلُ  يَُكنْ  َسي  َكنَ  وَ  مد

 ُ  ُمقيتاً  ءٍ  َشْ  ُُکِّد   عىَل اَّلل 



  

کنم تا محبوب نظر شما باشم نه این که مزدی از شما دریافت کهنم، در ایهن جها     کار می

گذارد، برکاتی اسهت کهه از    چه در اختیار کارگر می شود و آن مزد او همان محبوبیت می

ب بهه  شود و حسا ها لغو می شود. در این جا حساب کمیت شجره عشق و محبت پیدا می

گردد که آن حساب، فوق حساب به کمیت است و قابل انقطاع نیسهت.   کیفیت جاری می

اند، اگر بخواهند مزد کار و یا نتهایج کهار    ها که در خدمت دین خدا بوده در این جا انسان

ی هها  بهاغ خود را بگیرند، آن مزد کار و نتائج کار قابل دوام نیست. مثال خداوند، بهاغی از  

باشد.  ها آنباشد و نتایج خدمات دینی  ها آنگذارد تا مزد کار  می ها آنار بهشت، در اختی

شهود و   و میوه های آن به کمیّت و مقدار سنجیده مهی  ها درختنظر به این که آن باغ و 

کنهد   ها مقابلهه نمهی   نهایت بهشتی رود، آن اعداد با عمرِ بی در سنجشِ آن عدد به کار می

متنهاهی. متنهاهی جوابگهوی     هها  آناسهت و ارقهام روزی    نهایهت  زیرا عمر اهل بهشت بی

از  )ع(امهام   لهذا  ؛کنهد  نامتناهی نیست و باز روزگاری انسان را به فقر و ناداری مبهتال مهی  

دهد حساب عددی را بردارد و بهدون   هائی که به او می کند که از روزی خداوند تقاضا می

آرامش کامل زندگی خود را ادامهه   حساب روزی بدهد تا خیال او تا ابد راحت باشد و در

 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     

ارقهام   ینخواه ی خدا هم به حساب اعمال ما باشد خواهیها یروزجهاد و امثال آن. اگر 

برابر اجهر   ها ونیلیمرسد هرچند خداوند هر عملی را به ده برابر یا صد برابر یا  به آخر می

تواند مقابله کند، باز ههم   نهایت نمی ها از نوع عدد است و عدد با بی بدهد. چون همه این

یر شوند. بهتر این است که انسان از مس در آخر کار بندگان خدا به فقر و ناداری مبتال می

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. 



  

     

خورد که آن را به عنوان نتیجهه ذکهر    چشم می و باز مطلب دیگری که در این جمالت به

: پروردگارا، روزی مرا بدون حساب بده مبادا از عبادت تو منصرف دارد کند، عرضه می می

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 

ئیم کسی که به کسب و کار مشهغول  با طلب روزی و اشتغال به کسب و کار دارد؟ تا بگو

ماند و کسی که نیاز به کسب و کار نداشته باشد، خالص به  شود، از عبادت خدا باز می می

گوئیم رابطه کسهب کهار بها عبهادت خداونهد       شود؟ در این جا می عبادت خدا مشغول می

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   

یست؟ که ممکن است کسب و کار مباین با عبادت و گوئیم عبادت چ دشمن. در ابتدا می

یا عین عبادت و یا در حاشیه عبادت باشد بدیهی است که اگهر کسهب و کهار مبهاین بها      

مانیم و کسی که از عبادت باز مانهد، از   عبادت باشد ما با اشتغال به کار، از عبادت باز می

کسب و کار، عبادت هم انجهام  اگر کسب و کار عین عبادت باشد با  و ؛ماند تکامل باز می

هم فوائد کسب و کار و هم فوائد عبادت؛ و  ،شود مند می گرفته و انسان از دو سرمایه بهره

اگر کسب و کار در حاشیه عبادت باشد، نه عین عبادت و نه هم مباین با عبادت، در این 

ایهن جها الزم   دارد. در  صورت باز همان اشتغال به کسب و کار انسان را از عبادت باز مهی 

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      

کند تا هنر او را بیاموزد و اسهتاد   شود از او اطاعت می است. کسی که شاگرد استادی می

تا هنر خود را به او یاد بدهد، که در این جها ههدف اسهتاد از تعلهیم و     شود  هم آماده می

نامنهد کهه    هدف شاگرد از تعلّم، یادگیری مسائل است. یک چنین اطاعتی را عبادت مهی 



  

خواهد بهه علهم    خواهد شاگرد خود را به علم و حکمت برساند و شاگرد هم می استاد می

را به نظر بیاوریم و هدف خدا را از این که  استاد برسد. در این جا الزم است هنرهای خدا

بندگان خود را جای شاگرد خود قرار داده بدانیم و بعد از آن اعمالی که مها را بهه مقهام    

دهد، بفهمیم؛ تا در این جا بگوئیم هر عملی کهه   استادی و فراگیری هنرهای او سوق می

حکوم است و هر عملی که با این فراگیری ضدیت داشته باشد و یا در حاشیه آن باشد، م

 در خط فراگیری باشد، مطلوب است.

دانیم که خداوند متعال علم و قدرت  در اطراف بحث اوّل یعنی هنر استاد و دانش او، می

نهایت است و هدف خدا از تعلیمهات ایهن    نهایت و قدرت خدا هم بی است و علم خدا، بی

خدا باشد. این علم  ۀواقع انسان خلیف نهایت برساند تا در است که انسان را به آن علم بی

ها را به عبادت و شاگردی  و قدرت و هنرِ استاد بزرگ یعنی خداوند متعال است که انسان

را به علم و قدرت برساند. در این جا بحهث دوّم   ها آنخواهد  خود دعوت کرده است و می

د و چه کارهائی گیر شود که چه کارهائی در مسیر وصول به این هدف قرار می مطرح می

باشد که نه کمک انسان است به  تضاد با این هدف دارد؟ و چه کارهائی در حاشیه آن می

دارد؟ بدیهی است آن اعمالی کهه صهرفاً    سوی هدف و نه این که انسان را از هدف باز می

آورد، آن  دهد و در این عبادت، علم و حکمت بوجود مهی  انسان را در خطِ عبادت قرار می

آیهد ماننهد    مطلوب خداوند متعال است. تمام کارهائی که از عبادات به حساب میاعمال 

نماز و روزه و حج و جهاد چنین است. اعمالی است که سودِ دنیائی ندارد، جهاد با نفهس  

بهرد.   برد و در ضمنِ این اعمال به عظمت خهدا پهی مهی    است که معارف انسان را باال می

ها یک خطِ حرکت به سوی تکامل است. دعاها علوم و ها به ضمیمه دعا مخصوصاً عبادت

بهرد.   انسان را به سوی آن معارف باال مهی  ها عبادتگذارد و  معارف را در اختیار انسان می

کنهد تها بهه     خواهی از خداوند متعهال، اسهتعداد انسهان را زیهاد مهی      در واقع ضمنِ کمک

متعهال مطالبهه کنهد. تکامهل     مضامین دعاها پی ببرد و محتوای آن دعاها را از خداونهد  

باشد مخصوصاً دعاهها کهه    ها می انسان به سوی معارف، خاصیت مستقیم دعاها و عبادت



  

     

ها به حساب آمده. انسان اگر با حفظ شرائط در این خط قرار گیرد تکامل پیدا  لبّ عبادت

ی طبیعهی گرچهه در   هها  نعمهت و  هها  ثروتکند ولیکن کار و کاسبی برای استفاده از  می

هها   دگی الزم است، ولیکن انسان را در حرکات زندگی فقط به سهوی مادیهات و ثهروت   زن

گذارد که در این صورت اگر  ی مادی خدا را در اختیار انسان میها نعمتکند و  توجیه می

کنهد و اگهر ههر دو را     ها مباینت پیدا مهی  صد در صد هدف انسان مادیات باشد با عبادت

هی به میزان اشهتغال بهه کسهب و کهار، از تکامهل بهاز       هدف خود قرار دهد خواهی نخوا

کلهی از علهم و حکمهت و     طهور  بهه ماند و اگر هم صرفاً به کسب و کار مشغول شهود   می

شود پس بهتر ایهن اسهت کهه خداونهد، خهود روزی بنهدگانش را        تربیت الهی محروم می

د بهه کهار دیگهری    دهه  را تکامل می ها آنجز اشتغال به کارهائی که  ها به برساند تا انسان

نجا که ما با کار و کسب برای آ ،ها مشغول نشوند و از عبادت باز نمانند. عالوه بر همه این

کنیم، تحمّل کار و کسب برای ما سهنگین اسهت و مها را بهه رنهج و       خود روزی تهیه می

خواهیم برای ما فراهم کند بار زحمت و  چه ما می اندازد ولیکن اگر خداوند آن مشقّت می

شود و برای خداونهد متعهال ههم رنهج و زحمتهی متصهور        شقّت از دوش ما برداشته میم

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،     

را در ثروت و نعمهت   ها آنم و حوّا ترسیم کرد و خداوند زندگی را به این کیفیت برای آد

واجب کرد و آن این که از شجرۀ علم و حکمت  ها آنفراوان قرار داد. فقط یک چیز را بر 

 میوه بچینند و به درخت هوی و هوس نزدیک نشوند.

فرماید: جن و انس را خلق نکهردم   و شاید منظور خداوند از آیات آخر سوره دخان که می

دهنده تمام موجهودات   طعام و روزی نخواستم بلکه خود روزی ها آنعبادت، از  مگر برای

خواهد بفرماید من بنهدگان را بهرای کهار و کاسهبی و      هستم، همین باشد که خداوند می

را برای کسب معرفت خلق کردم.  ها آنکسب روزی و مسائلی از این قبیل نیافریدم. فقط 

رفت و یا ضّد کسب معرفت است اشتغال پیدا کنند. نباید به کارهائی که غیر از کسب مع



  

ها در زندگی بوجود آورده به این دلیهل اسهت    این کار و کاسبی که خداوند سرِ راه انسان

شهود یها بهه خهود      گیرد متوقهف مهی   که انسان، از خطّ عبادت و کسب معرفت فاصله می

قهف و خهودپردازی و   پردازد که این هر دو برای او خطرناک است. برای ضهدیتِ بها تو   می

هها را بهرای    باشد، خداوند کهار و کاسهبی   خودمحوری که هر دو منشاء جهل و نادانی می

ها و اسباب  انسان دایر کرده تا ضمن اشتغال و برخورد با عوامل طبیعت به علت و معلول

ها هم، باز راهی به سوی  آگاهی پیدا کنند که همین آگاهی ها مدلولو مسببات و دلیل و 

گشاید و عاقبت، پس از احساس عجز و ناتوانی برای اداره زنهدگی   می ها آنروی  مل بهتکا

را در خهط   ها آنشوند و خداوند متعال بعد از قبول این پناهندگی باز  به خدا پناهنده می

نمایهد و   فهراهم مهی   ها آنکند و وسائل زندگی برای  عبادت و معرفت به فعالیت وادار می

فرماید:کار خود را به خدا واگذار کنید، خدا را به  قرآن که خدا می این همه سفارشات در

ها به این منظور است کهه انسهان،    وکالت خود انتخاب کنید، به خدا توکل کنید همه این

برای کسب موفقیتِ مادی و معنوی، خود را اسباب و ابزار دست خدا قرار دهد و مسهائل  

در این صورت خداوند، انسان را با سرعت هر چهه   جا به خدا واگذار نماید. تربیتی را همه

دهد و بعد از وصول به حّد تکامل  آگاهی می ها آنرساند و به  تر به علوم و حقایق می تمام

بهرداری و   مانهد، جهز بههره    و پیدایش معرفتِ کامل، دیگر کاری بهرای انسهان بهاقی نمهی    

وسهائل زنهدگی و    ۀو تهیه  سهازندگی گذرانی؛ زیرا حقیقتاً خداوند برای آفهرینش و   خوش

نیاز ندارد. از بندگان خود همین را انتظار دارد  ها آنها و کمک  برداری، به کار انسان بهره

که کار خدا و خلقت او را بشناسند و شگرگزار خدا باشند و در هر حادثه ای کهه بوجهود   

. بها ایهن   آورد، به اسرار خلقت و حکمت خدا آگاهی پیهدا کننهد   آید یا خدا بوجود می می

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   

دیگر در این فراز این است که عرضه  جملۀعلم و معرفت باشد نه در کسب کار و زندگی. 



  

     

طلبم و باید بطلبم، تو برای مهن بطلهب و از    چه من برای خود می ، آندارد: پروردگارا می

 ترسم یا باید بترسم، تو به من پناه بده. چه من می آن

فرماید، خدا را وکیل خود  این جمله هم بر مبنای همان قانون الهی است که همه جا می

کنهد   فکر می )ع(م رقرار دهید و امر خود را به خدا واگذار کنید، بر همان اساس امام چها

چه الزم دارد از خدا مطالبه کند و یا این که از راه کهار و   تواند آن که آیا خودِ او بهتر می

چه مطلوب انسان اسهت و بهرای او    تواند آن کسب و فعالیت بدست آورد؟ یا خدا بهتر می

یها  ؟ کنم چه الزم دارم بفهمم و مطالبه توانم آن ارزش دارد تهیه کند؟ آیا خودم بهتر می

داند چه چیز الزم دارم، برای من تهیه کند و به من برساند؟ من بهتر یا خدا  خدا بهتر می

نهایت  تفویضِ امر، و وکیل گرفتن خداوند متعال است. شاید من تا بی ۀبهتر؟ همان مسئل

فهمم تا مطالبه کنم یا اگر فهمیدم عاجزم از  را نمی ها آنارقام احتیاجات داشته باشم که 

داند که من تا ابد و در هر زمانی چهه چیهز الزم    اینکه بدست آورم ولیکن خداوند هم می

چه را الزم دارم به من برساند. پهس بهتهر ایهن اسهت کهه از خهدا        تواند آن دارم و هم می

وجودِ من چه  ۀطلبم، خدا برای من بطلبد. کیس چه را من برای خود می خواهش کنم آن

دانهد. مهن یها     هها همهه را خهدا مهی     شود، این چه چیزهائی پر میچیزهائی الزم دارد و با 

وجهودم را در   ۀدانم. پس بهتر این اسهت کهه کیسه    دانم و یا این که خیلی ناقص می نمی

چه من الزم دارم پر کند. همین طهور در طهرف شهرور و     اختیار خدا بگذارم تا خدا از آن

هستم هر چیزی در من سوء تأثیر و  ها معلولو  ها علتآفات، من که یک موجود متأثر از 

 ها آنحسن تأثیر دارد و از این تأثیرات بی خبرم و اگر هم با خبر باشم عاجزم از این که 

را رفع و دفع نمایم. آیا بهتر این است که خود، وارد این میدان شوم؟ یعنی تمام عواملی 

کند، خودم  یا هالک می اندازد گذارد و من را عقب می که سر راه تکامل در من اثر بد می

این عوامل را بشناسم و از خود رفع و دفع کنم یها خهدای مهن؟ بهدیهی اسهت کهه        همۀ

خدای من به تمامی این مسائل از من داناتر و تواناتر است. پس بهتر این است که رفع و 

چهه مهن بایسهتی     دفع شرور و آفات را هم به او واگذار کنم و عرض کنم پروردگارا: از آن



  

سم خودت مرا پناهده و در جوار خودت قرار بده، تحهت حمایهت خهودت، تها چیهزی      بتر

ایهن جمهالتِ    ۀنباشد که در من اثر بد بگذارد و مرا متوقّف کند یا هالک نمایهد. خالصه  

آورد که خدا از ما ایهن   حمل بارِ امانت را به یاد می ۀ، همان مسئل)ع(م دعائی از امام چهار

ها را بهه مها نشهان بدههد و از آن      ابزار دست او باشیم. او راه را خواسته است که اسباب و

چنان دقیق و باریک است کهه نهه    ها ما را ببرد و به مقصد برساند، زیرا حقیقتاً راه، آن راه

کشف آن برای ما ممکن است و نه حرکت در آن. پس بهتر این است که زمام امرِ خود را 

 به خدا واگذار کنیم. 

 

ی  الل هُـــم  َصـــلِّد  ْل َجـــاهد لْيََســـارد ، َو ََل تَبْتَـــذد ـــيی ِبد د ، َو ُصـــْن َوْْجد ـــٍد َو أ هلد عَـــىَل ُمَحم 

ْقتَارد 
ِ
َْل ارَ  ِبد َ َی َشد تَْعطد َک ، َو َأس ْ ْزقد َق َأْهَل رد زد َ  فَأَْسََتْ ْمدد َمْن َأْعَطـایند  َخلْقدَک ، فَأَفْتَتد َ ،  ِبد

َذمِّد َمْن َمنََعیند ، َو َأنَْت  ذ اَْلَْعَطاءد َو الَْمْنعد . َو ُابْتَىَل بد ْم َوَلد د ْن ُدوَّند  مد

 

 تقاضای عزّت و عظمت ابحی

خواهد وسائل عزت و عظمت ابدی او را فراهم سهازد بعهد از بیهان     در این فراز از خدا می

کند: پروردگارا، با توانگری و ثروتمندی آبروی من را حفظ کن و با فقر  صلوات عرض می

خهوران تهو    را پائین میاور تا چنان باشم که روزی خهود را از روزی و ناداری جاه و مقام م

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  

 بخشی. بخشی یا نمی این که فقط تو هستی که می



  

     

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 

های کسب شرف و عزّت این است که انسان در تأمین  آبرومندی قرار دهد یکی از آن راه

تقیماً به خدا مربوط باشد و کسی را بین خود و خهدا  احتیاجات مادی و معنوی خود مس

کنهد و مهن ههم از او کسهب      واسطه قرار ندهد زیرا آن واسطه که از خدا کسب فیض می

تهر اسهت. بهر مهن حهقّ پیهدا        نخواهی مقامش از من باالتر و عهالی  کنم، خواهی فیض می

را قبول کنم و در هر کند و من بایستی حقّ احسان او را منظور داشته باشم. منّت او  می

جا او را بر خود مقدّم دارم. پس همانطور که خداوند ارباب من است، آن شخص واسهطه  

لطف و محبّت خهودش   آیۀهم، در شعاع ربوبیت خدا ارباب من است. او بایستی مرا در س

 قرار دهد.

کنهد کهه بهرای     حضرت مخصوصاً در ارزاق مادی و دنیائی از خداوند متعال خواهش مهی 

سب رزق و روزی به وساطت مردم مبتال نشود، زیرا من اگر از کسی آب و نان و یا رزق ک

نخهواهی   توانم در برابر او یک شخصیت آبرومند باشهم. خهواهی   و روزی خواهش کنم نمی

دهد. پهس بهتهر ایهن     اندازد و او را بر من عزّت می ها، مرا به ذلّت می آن سؤال و خواهش

اراده و قدرت خود بدون وساطت کسی مال و ثروت در اختیار  است که خداوند متعال، به

عهرض  ؛ لهذا  من بگذارد تا آبروی خود را حفظ کنم و در برابر کسی خاضع و خاشع نشوم

ماند. زیرا مهردم   کند: پروردگارا، اگر مرا از دیگران بی نیاز کنی آبروی من محفوظ می می

تم و اگر به فقر و ناداری مبتال شوم مردم نیس ها آنبینند که نیازمند به  مرا در وضعی می

شوند و مخصوصاً اگر  بینند و ارزشی برای من قائل نمی مرا در حال نیازمندی به خود می

اظهار حاجت کنم و کمک بخواهم که در این صورت، به ذلت و خواری مبهتال   ها آنبرابر 

مالک رزق تو هستند شوم رزق خود را از کسانی بطلبم که  شوم، در نتیجه مجبور می می

و یا از خلق شریر تو، تقاضا و تمنای بخشش کنم. در نتیجه زبان من که بایستی به حمد 

شوم کسانی را ستایش کنم  شود و مجبور می تو گویا شود به ستایش بندگان تو گویا می



  

. پهس  انهد  داشتهیا کسانی را مذمت کنم که کمک خود را دریغ  اند کردهکه به من کمک 

برد و به ذلت و خهواری   های دیگر، عزّت او را می کلّی احتیاج یک انسان به انسان به طور

 کند.  مبتال می

نخواهی بایسهتی   آید که خواهی ها و دعاها، سؤاالتی بوجود می در پی کیفیت این خواهش

طرح شود و جواب آن هم داده شود و آن سؤاالت این است که خداونهد زنهدگی دنیها را    

ها محتاج یکدیگر هستند و زندگی خود را از طریق تعاون  موده که انسانطوری تنظیم فر

ها محتاج یکدیگر هستند، فقهرا بهه ثروتمنهدان احتیهاج      کنند. انسان و همکاری اداره می

را در  ها آنبگیرند و همچنین ثروتمندان به فقرا، تا  ها آندارند تا رزق و روزی خود را از 

د و یا بگوئیم دانشمندان و علما، به ثروتمندان نیازمندند تها  راه عمران و آبادی بکار گیرن

ههم بهه علهم علمهاء نیازمندنهد تها        ثروتمنهدان نیاز خود را برطرف سازند،  ها آناز ثروت 

توانیم خود را و یا مردم را در وضهعی ببینهیم یها قهرار      کلی، نمی به طورراهنمائی شوند. 

نداشهته باشهیم و یها دیگهران بهه تعهاون و        دهیم که احتیاج به تعاون و همکاری دیگران

هها بهه یکهدیگر مسهئله ای اسهت       همکاری ما نیازمند نباشند و این نیاز و احتیاج انسهان 

توانیم صد درصد خهود را از   فطری و طبیعی که خدا آن را بوجود آورده است. چطور می

ود جهدا کنهیم.   را از خه  هها  آنفاصله بگیریم و یا صد درصهد   ها آنمردم کنار بکشیم و از 

فطری و طبیعی، خداوند متعال از ثروتِ ثروتمندان حقّی برای فقهرا   ۀعالوه بر این مسئل

برسانند و حتّی به پیغمبر  ها آندستور داده است که حقوق فقرا را به  ها آنقرار داده و به 

دهد که صدقات و خمس و زکات مال مردم را بگیرد و نیاز شخصهی   دستور می )ص(م اکر

دست آورید یهک   ا اجتماعی خود را برطرف نماید. به مردم بگوید که هر غنیمتی را بهو ی

ـنْ  ُخـذْ »فرمایهد:   پنجم آن، مال خدا و رسول است و یا به پیغمبهر مهی    َصـَدقَةً  َأْمـوالدهدمْ  مد

ا تَُزكِّدهيدمْ  وَ  تَُطهِّدُرُهُْ   ّبد
1

 هها نیازمنهد بهه    با این حساب که از نظر طبیعی و فطهری انسهان   «.

                                                           
1
نْ  ُخذْ :  019توبه،   يهدمْ  وَ  تَُطهِّدُرُُهْ  َصَدقَةً  َأْموالدهدمْ  مد ا تَُزكِّد ن   عَلَْيهدمْ  َصلِّد  وَ  ِبد

ِ
ُ  وَ  لَهُمْ  َسَكنٌ  َصًلتَكَ  ا  عَلِيٌ  مَسيعٌ  اَّلل 



  

     

یکدیگر هستند و از نظر دینی هم خداوند متعال، ثروت بعضی را بیشتر و بعضی را کمتر 

که ندارند یا کمتر دارند تحت تسخیر ثروتمندان باشند که نظام بوجود  ها آنقرار داده تا 

 کند؟  آید. پس این جمالت دعای امام چهارم در کجا مظهر و مصداق پیدا می

ال بشریت را محتاج به تعاون و همکهاری فرمهوده تها بها     جواب این است که خداوند متع

بوجهود آورنهد و در آن تمهدن     مدینۀ فاضلهکمک یکدیگر یک تمدن عالی انسانی به نام 

را محتاج بهه   ها آنعالی، قدر یکدیگر را بدانند و یکدیگر را دوست داشته باشند نه اینکه 

ا در ایجاد تمدن عهالی انسهانی، از   ه روزی و ثروت یکدیگر قرار داده باشد. همکاری انسان

ها به یکدیگر جداست. نیاز، به معنای این است که من منشاء کاری و  نیاز و احتیاج انسان

فایده ای نباشم؛ محتاج به شما باشم که شما زندگی مرا تأمین کنید و نان و ارزاق، برای 

ست و دیگران بایستی من تهیه نمائید. مانند انسانی که در اثر نقص عضو، عامل کاری نی

چنین نیازی در خلقت، وجود ندارد و اگر کسی ههم نقهص    زندگی او را تأمین کنند. یک

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      

یعنی خواهش و تقاضا در سهؤال   «.ِف الِّسؤال ذلِّ و لو عن الطريـق» است: مشهور رابطه

پرسد. یا شعر منسوب  آورد، هرچند که آدرس جائی را از کسی می کننده، ذلّت بوجود می

 فرماید: که می ) به مولی امیر المؤمنین

              لَنَقل الصّخر من قلل الجبالی                         احبّ الیّ من من الرّجالی  

 وقال النّاس لی فی الکسب عار                   و قلت العار فی ذلّ السؤالی

پائین بیاورم، بهتر از این است که منت کسی  ها کوهیعنی اگر من سنگ به دوش خود از 

گویم، سؤال و احتیاج، ذلّت آور  گویند، کار و کاسبی ذلّت دارد؛ من می را بکشم. مردم می

هها را مهأمور    ار و کاسبی؛ و از این قبیل روایات و آیات، بسیار است کهه انسهان  است نه ک

 کند که زیر بار ذلت دیگران نروند و بار زندگی خود را بردوش دیگران نگذارند. می



  

ولیکن احتیاج مردم به تعاون و همکاری، از احتیاج مردم به یکهدیگر جداسهت. تعهاون و    

ه هرکسی در جامعه، وظیفۀ الهی و انسانی دارد که همکاری مردم، به معنای این است ک

دسهت آورد. خداونهد    با کار و کوشش، رزق و روزی خود را از طبیعت و عوامل طبیعت به

چه را که مردم تا ابد نیازمند بهه   زمین را منبع ارزاق مردم قرار داده و آن ۀمتعال این کر

و ااتك مـن ُکِّ مـا »وده: کهه فرمه   زمهین آفریهده اسهت چنهان     ۀآن هستند، در همین کهر 

سـ ئلمتوه
1

چه در خواهش شما هست و نیازمند به آن هستید، خدا بهرای شهما    یعنی آن«. 

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   

و فعالیت، برای مردم دایر کرده است. طبیعت را طهوری تنظهیم فرمهوده کهه      کار ۀزمین

چه الزم دارد از طبیعهت اسهتخراج نمایهد.     هرانسانی کمی زحمت بکشد و کار کند تا آن

مثالً حبوبات و مأکوالت را به صورت مواد خام آفریده که مردم از ابتدا تها انتهها بایسهتی    

ت و مشروبات و چیزهای دیگهر کهه نیازمنهد آن    چنین، مطعوما کمی زحمت بکشند. هم

های خوراک و غذا را نقد و آمهاده در اختیهار مهردم     هستند. حکمت خدا در این که لقمه

ههای تعلهیم و    خواهد، این است کهه اوالً یکهی از راه   کار و کسب می ها آنگذارد و از  نمی

انیهاً از طریهق کهار و    تربیت و تکامل و آشنائی به مصالح و مفاسد کار و کوشش است و ث

شوند و با احتیاج به کار یکدیگر، ارزش یکدیگر  کوشش، مردم، نیازمند به کار یکدیگر می

هرکسهی در جامعهه   ؛ لذا دانند آورند و قدر یکدیگر را بهتر می دست می را برای زندگی به

ی نیازمند به کار دیگران است، یکی گندم بکارد و دیگری شخم بزند و آن دیگهری آبیهار  

کنید که برای تهیه یکی از مهوادّ روزی، ههزاران نفهر     کند. به همین کیفیت، مشاهده می

دست آید و با یک نظهر عمیهق و دقیهق،     بایستی اشتغال به کار پیدا کنند تا آن روزی به

بینیم شرق و غرب عالم به کهار و کسهب    زمین و جمعیت آن نگاه کنیم می ۀوقتی به کر

د که اگر مردی یا زنی فلهج شهود و از کهار بیافتهد، بهه همهان       یکدیگر نیازمند و محتاجن
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شود و این احتیاج مردم به همکاری یکهدیگر، صهد    میزان، به زندگی مردم لطمه وارد می

 آورد.  باشد و هرگز ذلت و خواری بوجود نمی می ها آنعزّت  آیۀدر صد م

کنید که بهرای شهما    می مثالً وقتی که شما به کارِ کارگر نیازمند هستید و از او خواهش

عزّت آن کارگر است، کارگر بایستی شکر خدا را بجها   آیۀکار کند، این خواهش و تقاضا م

داند که  آورد که به او نیروی کار داده است. بر اساس همین عزّت و آبرو، خود را ملزم می

دهد، بهه   یحق او را رعایت کنید و مزد او را بدهید. خدا شما را بر این رعایتِ حق، اجر م

آورید که خهدا   جا می دهد. هر دو نفر شما، شکر خدا را به کارگر هم در برابر کار، اجر می

به شما کارگر و به صاحب کار نیرو داده است. همینطور در تمامی احتیاجاتی که بشریت 

کنهد،   روید برای معالجه، دکتر شما را معالجه می دکتر می ۀبه یکدیگر دارند. شما به خان

کنید و اگر هر دو  رسانید، عزّت پیدا می کند، شما هم که حقّ او را به او می ت پیدا میعزّ

نفرِ شما در این جا هدف الهی داشته باشید که او برای خدا شما را معالجهه کنهد و شهما    

شهود. خداونهد بهه     هم برای خدا حقی به او برسانید، عزّت شما دو نفهر، چنهد برابهر مهی    

کنهیم تها از حکمهت و     مراجعهه مهی   هها  آنداده که وقتی ما بهه   پیغمبران علم و حکمت

کمکهی   هها  آنکنیم و باز اگر بهرای رعایهت حهقّ     هدایتشان استفاده کنیم، عزّت پیدا می

انسان بهه انسهان، دو جنبهه دارد؛ یکهی از      ۀکنیم. پس مراجع کنیم، بیشتر عزّت پیدا می

منظور استفاده از علم و هنرِ انسانی  مایه ذلت و دیگری مایه عزّت است. مراجعه به ها آن

، و اجابت آن عالِم و هنرمند به منظور رفع نیاز شما، هردو مایه دیا کردهکه به او مراجعه 

گردد و خداوند  شود و دنیا آباد می عزّت است. از این مراجعات، تعاون و همکاری پیدا می

کنهد، زیهرا در ایهن     متعال هم درهای خیر و برکهت را بهه روی چنهین مردمهی بهاز مهی      

داند که شخص مرجع، ثروت و نعمت خداسهت و مرجهع ههم     مراجعات، رجوع کننده می

عزت و جلب نعمت است؛ و اما رجوع بهه یهک    آیۀداند که همکاری با رجوع کننده، م می

رسهانی بهه او، مایهه ذلهت اسهت؛ ماننهد        انسان، به منظور رفع نیاز، نه بهه منظهور فایهده   

استفاده کنند، نه این کهه   ها آنروند تا از ثروت  ثروتمندان می ۀه خانکنندگان که ب سؤال



  

ها اگر فقط به منظهورِ اسهتفاده    مند نمایند. رجوع به انسان را بهره ها آناز کار و هنر خود 

ذلت است که شخص رجوع کننده  آیۀو نه به منظور فایده رساندن باشد، م ها آنکردن از 

کند تا لطف و رحمت مرجهع را بهه خهود جلهب نمایهد.       می خود را در برابر مرجع، ذلیل

لَ  ما تَتََمن ْوا َل وَ »فرماید:  خداوند در این رابطه می ُ  فَض  دجـالد  بَْعـٍض   عَـىل بَْعَضـُُكْ  بدهد  اَّلل   لدلرِّ

ا نَصيبٌ  م  ُبوا مد ِّدساءد  وَ  اْكتَس َ ا نَصيبٌ  لدلن م  ئَلُوا وَ  اْكتََسَْبَ  مد َ  س ْ نْ  اَّلل  د  مد فَْضَلد
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یعنی مال و «. 

تمنا نکنید زیرا هر  ،ثروت و یا جاه و مقام یکدیگر را از صاحب مال و ثروت و جاه و مقام

اند و به  زحمت کشیده ها آنآورد.  ای بدست می کسی در برابر کوشش و فعالیت خود بهره

از  خواهید از خدا تمنا کنید تا خداوند به شما ههم  چه می اند. شما آن مال و ثروت رسیده

مسیر کار و فعالیت و یا اطاعت و بندگی، مال و ثروت و جاه و مقام مرحمت کند. منظور 

باشد که یک انسان، خود  دست مردم است همان سؤال و تکدّی می از تمنّای چیزی که به

کند و منظور از این که به خدا مراجعه کنهیم و از او   را در برابر ثروتمند، ذلیل و خوار می

فقیت خواهش و تقاضا کنیم این است که خود را برای خدمت به مهردم و  برای کسب مو

برای استفاده از وجود مها بهه مها مراجعهه      ها آنآماده کنیم، تا  ها آنرسانی به حال  فایده

؛ لذا کنیم ماند و بهتر و بیشتر تکامل پیدا می کنند که در این صورت، عزّت ما محفوظ می

کند  بور شود روزی خود را از ثروتمندان بطلبد نفی میحضرت احتیاج نوع اوّل را که مج

امّا احتیهاج  ؛ و چنان نیاز و احتیاجی در او بوجود نیاورد کند که یک و از خدا خواهش می

 آیهۀ گزاران باشد و متقابالً خدمت به آنهان، کهه م   نوع دوم، که کارزدنِ کارگران و خدمت

ها خهود را همهه جها مهأمور بهه       ، بلکه آنواقع نشده )ع(م آبرو و عزّت است، مورد نفی اما

 دانند.  گزاران به خود، و دیگران می خدمت خلق و مأمورِ پاداش خدمت

دست بندگان تو باشد وادار  دارد: پروردگارا، اگر روزی من به لذا در آخر این دعا عرضه می

 شوم که هر کس را به من خدمت کند، ستایش کنم و هرکس مرا محروم کند، مذّمت می
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روزی بین تو و  ۀرسانند که خود را واسط هم روزی تو را به من می ها آننمایم؛ با این که 

 دارم، که ولیّی و یا اربابی سوای تو داشته باشم.  . دوست نمیاند دادهمن قرار 

 

دٍ  الل هُم  َصلِّد عىََل  د ، ُمَحم  َباَدٍة ، َو فََراغًا ِفد  وَ  َو أ هلد  َزَهاَدٍة ، َو عدلاْمً ِفد اْرُزْقیند حصد ًة ِفد عد

تدَک َأَمىلد  َک َأَجىلد ، َو َحقِّدْق ِفد َرَجاءد َرَْحَ َعْفود ْ بد َْجَاٍل . الل هُم  اْخُتد تدْعَماٍل ، َو َوَرعًا ِفد اد اس ْ

يعد أَْحَواَلد ََعَىلد . ْن ِفد ََجد ُبىلد ، َو َحسِّد ََل بُلُوغد ردَضاَک س ُ
ِ
 ، َو َسهِّدْل ا

 

 توأم با اطاعتتقاضای آسایش 

دارد که پروردگارا، به مهن در   و باز در این فراز آسایش توأم با اطاعت و عبادت عرضه می

زهد و بی  ۀعبادت و بندگی خود صحّت و سالمتی مرحمت کن و یک آسودگی که نتیج

کار بندم، نتیجه بگیهرم و بهه مهن ورع و     اعتنائی به دنیا باشد؛ علم و دانشی که بتوانم به

ی که توأم با جمال و زیبائی باشد مرحمت کهن، پروردگهارا، عمهر مهن بهه عفهو و       پارسائ

گذشت تو خاتمه پیدا کند و تمامی آرزوهای من در رحمت و محبت تهو خالصهه شهود.    

های وصول به رضای خدا را برای من آسان گردان و اعمال مرا در تمامی حهاالت مهن    راه

 نیکو گردان.

، یکی فراغ و آسودگی است که محصول زهد باشد و دیگهر  لطافت قابل توجه در این فراز

ورع و پارسائی که توأم با جمال و زیبائی باشد و دیگر تحسهین و نیهک سهاختن اعمهال     

تهرین   نیک است. امّا قسمت اوّل، فراغی که محصول زهد باشد، از نهوع بهتهرین و کامهل   

قدرت زیاد باشد و یا آسایش خاطر است، زیرا آسایش خاطر، یا بایستی محصول ثروت و 

 هها  آنمحصول زهد و قناعت و در برابر، نگرانهیِ خهاطرِ مهردم، محصهول فقهر و نهاداری       



  

شود، هرگهز   باشد. ما اگر بگوئیم که فراغت خاطر از مسیر ثروت و قدرت زیاد پیدا می می

ن کامل و عالی ندارد؛ زیرا انسا ۀرسد و نتیج از این راه، آسودگی خاطر انسان به ثمر نمی

نهایت اسهت فقهط ارقهام     در فطرت و خلقت خود نامحدود است. چون در فطرت خود بی

چنهین ارقهامی در جههان ثهروت وجهود       تواند خاطر او را آسوده کند که یک نامنتاهی می

چه خدا آفریده و در اختیار بشر گذاشته است محدودیت دارد و ثهروت   ندارد، زیرا هر آن

نِ آفریدگان، محدود است و سایر چیزهای دیگهر. ههر   عالم هم محدود است، زمان و مکا

کند با اعداد و  محدودیت پیدا می خدا به آن تعلق گیرد و آن را خلق کند ارادۀچیزی که 

خداوند ضمن آیه ای در اواخر سوره مریم، ؛ لذا هر چند که زیاد باشد قابل شمارش است

دانهد. اگهر آفریهدگانِ     را مهی  کند که آمار و شمارش تمامی مخلوقات و موجودات می ادعا

خدا نامحدود و غیر قابل شمارش باشند، این آیه شریفه و ادعای خداوند متعال مصهداق  

کند، زیرا نامحدود یعنی چیزی کهه بها محهدودیت و شهمارش سهازگار نیسهت.        پیدا نمی

نیسهت کهه خهدا یها     ش محدودیت ندارد که کسی ابتدا و انتهای آن را بداند و قابل شمار

خدا، تعداد آن را بداند و بشمارد. خداوند، نامحدود را بایستی، به کیفیهتِ نامحهدود   خلق 

دلیل   داند، کند شمارش مخلوقات را می معرفی کند و به دلیل این که در این آیه ادعا می

تواند  اند. حاال این ارقام محدود، چطور می است که مخلوفات خدا محدود و قابل شمارش

محدود و قانع کننده یک فطرت و خلقت نامتناهی باشد؟ انسهان در  جوابگوی خواهشِ نا

چهه را آفریهده در اختیهار     طوری است که اگر خداوند مجموعهه عهوالم و آن    خلقت خود،

که ثروت او را کمتر  ها یموجودخواهد و از بذل  انسان بگذارد، باز هم بیشتر و زیادتر می

اگهر شهما   »فرمایهد:   مهی  011ره اسراء آیه نماید که خداوند، در سو کند خودداری می می

باشید باز هم از ترس کم شدن و تمام شهدن،   ها نیزمو  ها آسمانها، مالک خزائن  انسان

 «. کنید از انفاق ارقام ثروت خودداری می

توان رقمی، هر  شود و نمی خیال و خاطر انسان به ارقام و اعداد اشباع نمی  با این حساب،

د در اختیار انسان گذاشت که او را قانع کند و در او فراعهت خهاطر   چند بسیار بزرگ باش



  

     

علیه آید. امام  بوجود آورد. پس از طریق کثرتِ ثروت و ارقام زیاد، فراغت خاطر بوجود نمی

چنین نقص نفسانی و یا مرض نفسهانی آگهاهی دارد، از خداونهد فراغتهی      که به یک السالم

اعتنایی انسان به چیزی  رغبتی و بی آن حالت بیطلبد که محصول زهادت باشد. زهد،  می

برداری او الزم و ضروری نباشد. مثالً  است که خالفِ رضای خدا باشد و برای انتفاع و بهره

توانیهد از تمهامی ایهن     ی عالم هستید. آیها مهی  ها ثروتشما حساب کنید که مالک تمام 

ما رقمی بسیار کوچک اسهت، بها   برداری ش ها استفاده کنید؟ رقم قابل انتفاع و بهره ثروت

کنید، پس دلیهل نهدارد    این که شما صدها میلیون برابرِ آن را از خدا خواهش و تمنا می

برداری شماست از خدا، خواهش و تمنا کنید و  که بیشتر از ارقامی که قابل انتفاع و بهره

خهدا   کند که ثروت و لهذّت را از لطهف و رضهای    عالوه یک چنین خواهشی ایجاب می به

اعتنهایی بهه سهاحت     بیشتر دوست داشته باشید که این خود، نهوعی شهرک خفهی و بهی    

کند، لطف و رضایت  باشد. پس آن رقمی که صد در صد شما را اشباع می مقدس الهی می

برداری شهما نیسهت.    اعتنایی به چیزهایی است که قابل انتفاع و بهره خداوند متعال و بی

آورد که انسان لطف خدا را به همراه خود دارد  جود میفقط همین حالت فراغت خاطر بو

 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      

کلمه اجمال از ماده جمال و جمیل و مجمل «. و ارزقِن ورعا ِف اجـامل»دارد:  عرضه می

مجمل آن  ت.ای از جمالت بسیار اس معنای خالصه معنای زیبایی است و به هب ،وامثال آن

گویند مجمهل و   گویند که از نظر توضیح و تفسیر قابل گسترش است. می جمالتی را می

مبیّن، مجمل، یعنی احتیاج به توضیح دارد و مبیّن احتیاج به توضیح ندارد. آیها در ایهن   

اوند، پارسایی مجمل و غیهر مبهیّن را از خداونهد تقاضها     از خد علیه السالمجمله امام چهارم 

من آن پارسایی را مرحمت کن کهه خیلهی سهاده و مجمهل      به ،کند؟ که بگوید خدایا می

صهفت بسهیار    ،پارسائی مجمل و غیر مبیّن شاید مناسب یکدیگر نباشند. پارسائی  باشد؟

ن جمله به معنای جمال تر باشد بهتر است. شاید اجمال در ای نیکی است که هرچه کامل



  

و زیبائی باشد. یعنی یک پارسائی بسیار زیبا، زیرا تمامی صفات خوب اگر در جهت افراط 

دهد. جهت افراط یعنی خوبی زیاده از حد  و تفریط قرار گیرد، زیبائی خود را از دست می

ط اگر در جهت افراط و تفهری  سخاءو جهت تفریط، یعنی خوبی کمتر از حد. مثالً جود و 

دهد. جهت افراط، یعنی انفاق خارج از حد بهه غیهر    قرار گیرد زیبائی خود را از دست می

کنند. جههت تفهریط، یعنهی خهودداری از      مستحق، که از آن تعبیر به تبذیر و اسراف می

انفاق به مستحق. حد اعتدال، این است که انسان نیازِ پناهندگان به خود را بر آورده و به 

، بذل و بخشش کند. ورع، به معنای پرهیز از محرمات و مکروههات  ها نآمیزان رفع نیار 

کنهد،   را پرسهش مهی    از رسول خدا، افضل االعمال، )ع(ن است که وقتی مولی امیرالمومنی

الد  َأفَْضلُ »فرماید:  رسول خدا در جواب می رع  اْْلََْعَ د  َمَحاردمد  َعنْ التوِّ  اَّلل 
1

یعنی پرهیز از «. 

و همین ورع و پرهیزکاری ههم، گهاهی گرفتهار دو جنبهه افهراط و       محرمات و مکروهات

دهد. اوالً محرمات نسبت به یکدیگر تفاوت  شود که زیبایی خود را از دست می تفریط می

شود که از یک جهت حرام و از جهت دیگهر   کند. گاهی انسان مبتال به عملی می پیدا می

تحب است که بایستی مسئله اهمّ و واجب است و یا از جهتی مکروه و از جهت دیگر مس

حرمت دارد. کسی حق ندارد در اسهرار    کِشی و جاسوسی، مهمّ را رعایت کند. مثالً گوش

را مانند ظاهر زندگی بشناسد و  ها آنمداخله کند تا باطن  ها آنمردم و تصمیمات مخفی 

ب یها  از طرف دیگر، حفظ و صیانت دین و حکومت دینی، واجب است. این دو عمل واجه 

گیهری آزاد   گیرند که اگر انسان کفّار را در توطئه و تصهمیم  حرام، مقابل یکدیگر قرار می

سر زند که مایهه تبهاهی دیهن و حکومهت      ها آنبگذارد ممکن است اقدامات خطرناکی از 

جاسوسی و کسب   تر است، دینی گردد. نظر به این که حفظ دین و حکومت الهی، واجب

شود. پهس یهک    حرمت خود را از دست داده و واجب می  رار مردم،اطالعات از اخبار و اس

ها و تصمیمات کفار نبایستی محرمات و  مامورِ سازمانِ اطالعاتِ دینی، برای کشف توطئه

                                                           
1

د  َرُسولَ  ايَ  فَُقلُْت :  30: ص الصدوق، أمالی    الد  َأفَْضلُ  َما اَّلل  ْهرد  َهَذا ِفد  اْْلََْعَ  َأفَْضلُ  الَْحَسند  َأِبَ  ايَ  فَقَالَ  الش 

الد  هْرد  َهَذا ِفد  اْْلََْعَ د  َمَحاردمد  َعنْ  الَْوَرعُ  الش   َجل وَ  َعز   اَّلل 



  

     

 ههر در این راه فعالیت کند،  باکانهمکروهات ظاهری را رعایت کند بلکه حق دارد که بی 

و افعهالی داشهته باشهد کهه از نظهر شهرعِ        و اکتشافات توقف بر اعمال ها تیفعالچند آن 

اسالم، حرام و یا مکروه باشد. مثالً در بالدِ کفر، جاسوسِ حکومت اسالمی شده است کهه  

پس این مامور ، «عین الوالیه و عین الحکومه»گویند:  شود می می« عین»تعبیر به  ها آناز 

مال دینی مانند نمهاز و روزه  سازمانِ اطالعاتِ حکومتِ الهی، در بالد کفر اگر تظاهر به اع

را کشف کنهد: پهس بهرای     ها آنتواند اسرار کفار و توطئه های  نمی  و واجبات دیگر کند،

توقف بر ترک نماز و روزه یا دروع گفهتن و امثهال آن داشهته باشهد،      اگر، ها توطئهکشف 

جمهال و    نماز و روزه نگیرد و دروغ بگوید. در اینجاست کهه آن ورع و پارسهایی،   تواند یم

کند؛ و اگر بگوئیم اجمال در این جمله، به معنهای مجمهل و مهبهم و یها      زیبائی پیدا می

« مجمهل »مجمل و مختصر است کهه جملهه مختصهر، بهدون توضهیح و قابهل توضهیح را        

نامند. مناسبت اجمال به این معنها بها کلمهه     می« مفصّل»گویند و همراه توضیحات را  می

شد که انسان از خدا یهک ورع بهاطنی مهبهم و مجمهل تقاضها      ورع شاید به این منظور با

کند. یعنی ورع داشته باشم، غیر قابل کشف و بدون تفصهیل. یعنهی ورع بهاطنی کهه      می

 شود. تقوی، نامیده می

کنهد، صهحت در عبهادت و     مطلب دیگری که در این فراز از خداوند متعال درخواست می

ن است به دو معنا باشد یکی ایهن کهه در   ممک  علم در استعمال است. صحت در عبادت،

را به نحو احسهن و اکمهل    ها عبادتتن و روحِ سالم داشته باشد تا بتواند   ،ها عبادتانجام 

انجام دهد و دیگر این که عباداتش صحیح و سالم و توأم با خلوص باشد. این بهه ههر دو   

ز و روزه نیست بلکه مخّ معنا، قابل توجیه است ولیکن عبادت در اصل به معنای انجام نما

اطاعت است. عابد به منزلۀ شاگرد است و معبود به منزلۀ استاد. معبهود تصهمیم     عبادت،

دارد که از خط اطاعت، شاگرد را به مقام علمی و هنری خود برساند و او را چنان تربیت 

ههد  خوا کند که در مقام استادی قرار گیرد و آن استاد ازل، خداوند متعال است کهه مهی  

را به مقام خالفتِ خود برسهاند و ایهن وصهول بهه      ها آنها را طوری تربیت کند که  انسان



  

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 

اسهتاد را بهرای     شاگرد هر چه بیشتر از استاد مهربان اطاعت کنهد، خط اطاعت است زیرا 

استاد ماننهد خداونهد متعهال و شهاگرد       کند. در این رابطه، تعلیم و تربیت بهتر آماده می

 مانند انسان پاک و معصوم است.

باشهد و عمهل بهه علهم بهه       بینی می و اما علم در استعمال: علم و دانش به منزلۀ راه و راه

دهد که از کجها و از چهه    بیند و تشخیص می حرکت در آن راه. کسی که راه را می منزلۀ

کند تا خود را به مقصد برساند. عالم  رسد، البته در آن راه، حرکت می راهی به مقصد می

کند. بدیهی است که دائم در  حرکت نمی امابیند،  بی عمل مانند کسی است که راه را می

اگهر بهه   ؛ لهذا  کند شود و خود را از همه چیز محروم می توقف میم ها ابانیبها و وسط  راه

 علم عمل نشود، مایه محرومیت و حسرت عالم خواهد بود. 

دارد که: پروردگارا، دوران عمهر و حیهات مهرا بهه عفهو خهود        و باز در این فراز، عرضه می

ه لطهف و  خاتمه بده و آرزوهای مرا در خط امید به رحمت خود استوار کن و راه وصول ب

رضایت خود را، برای من آسان گردان. اعمال مرا در تمامی حاالت مختلفی که دارم نیکو 

 گردن.

کند.  ترین صفات را از خداوند متعال تقاضا می بهترین و کامل  حضرت، آندر این فراز هم 

  مطالب قابل توجه در هر فرازی، اختصاص به همان فراز دارد. ختم عمهر بهه عفهو الههی،    

رضایت اعمهال نیهک در     تسهیالت برای رسیدن به مقصد،  آرزوها در امید به خدا، تحقق

 حاالت و احواالت مختلف.

کلمه ختم، تمام شدن یک صفت است با تکمیل تمامی وسائل و تجهیزات. یهک صهنعت   

شود که در آینه علم و حکمت، کامل بهوده و نقصهی از    یا یک تربیت در صورتی ختم می

هائی که به ثمهر نرسهیده اسهت     ممکن است افکار ناقص یا علم و دانشخود نشان ندهد. 



  

     

در برابر علم و حکمت کامل طبیعی ناقص   یک صنعتی را کامل بداند، ولیکن آن صنعت،

است. مثال یک طیاره که صنعت انسان است گرچه در تمام عمر نقصی پیدا نکند کهه در  

که بها عوامهل درونهی و ارادی ماننهد     تصادف پیدا شود ولیکن از این جهت   اثر آن نقص،

کنهد، نهاقص    پرندگان مجهز نیست و حرکات خود را براساس نیاز به غیر خود شروع مهی 

شود گفت که از نظر صنعت، طیاره ختم است و در انتهای کمال قرار گرفتهه   است و نمی

شود که صد در صد از نظر جنسیت و هندسهه و   است. صنایع انسانی در صورتی ختم می

یک صنعتی بایستی با   رکیب و تجهیزات، مساوی با صنایع الهی باشد. اگر ما فکر کنیم،ت

هزار میلیون و میلیارد واحد صنعتی مجهز باشد تا خاتمه پیدا کند، با فقدان یکهی از آن  

ترین صنعت  توان آن را خاتمه و مختومه دانست. عجیب واحدها، قابلیت ختم ندارد و نمی

چنان که ساخته شده تربیت پیهدا کنهد از    آن اگراست که این انسان،  الهی، تربیت انسان

این مدتِ ا، دارد پروردگار ضعفی ندارد. در اینجا امام چهارم عرضه می ۀدید علم خدا، نقط

داند  عمر من به عفو تو خاتمه پیدا کند. اوالً دوران عمر خود را یک دوران خودسازی می

ی ساخته شوند و تربیت خود را به کمال مطلق برسهانند.  ها بایست که در این دوران انسان

دوران عمر در روی کره زمین، مانند مدرسه است که اگر انسان هنگام خروج از مدرسهه  

اش ناقص خواهد بود و اگر با علم و تربیت  با علم و تربیت ناقص خارج شود، زندگی آینده

این جا حضرت از خداوند متعال، اش کامل خواهد بود. در  کامل خارج شود، زندگی آینده

  داند. یعنهی بهه عفهو خهدا،     عفو الهی می  کند و عامل آن ختم را، ختم تربیت را تقاضا می

 کند. عفو، به معنای محوِ اثر است. تربیت انسان کمال پیدا می

آید که اگر آن آثار به حال خود  در وجود انسان از مسیر ذنب و عصیان، آثاری بوجود می

شود و در نتیجه زندگی آینده او نهاقص خواههد بهود و     ند تربیت انسان ناقص میباقی بما

گناه را که از عصیان یها نهواقص    آثار خداونداگر آن آثار به اراده الهی مرتفع گردد، یعنی 

وجودی در وجود انسان باقی مانده است، مرتفع فرماید، در این جها انسهان تکامهل پیهدا     

ینده او کامل خواهد بود. بدیهی است که زنهدگی انسهان، از   کند و در نتیجه زندگی آ می



  

رود. نقائص طبیعی و عمل بر پایه آن نقهائص را ذنهب    کمال می شود و به نقص شروع می

نامنهد. بایسهتی    شود عصیان مهی  گویند و نقائصی که از مسیر گناه و معصیت پیدا می می

 بهه نامند. عفهو،   می« عفو»نقص را  از وجود انسان مرتفع گردد که ارتفاع  این هر دو نقص،

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.

از  عصهیان شود. وقتی که آثار ذنب و  جمالت دیگر این فراز، از مسیر عفو الهی شروع می

گهردد.   شود قهراً، امید به لطف و رحمت خدا درآن جهایگزین مهی   وجود انسان مرتفع می

دل انسان همچون آینه است که قصور و تقصیر و یا ذنب و عصیان در آن تیرگی بوجهود  

گردد و اگر آن تیرگی از قلب انسهان مرتفهع    آورد و در نتیجه انعکاس نور، مشکل می می

ۀ آن، پیهدایش جمهالت بعهد    شهود و نتیجه   گردد، نور علم و حکمت در آن منعکس مهی 

باشد. تمامی آمال و آروزهای انسان، در شعاع امید و وابستگی به خداوند متعال تحقق  می

شهود در   چه آرزومند بوده اسهت، نائهل مهی    کند و به ثروت و قدرتی بیشتر از آن پیدا می

سهان  گهردد و ان  ها، برای جلب رضایت خدا که همان رضوان اهلل باشد آسان می نتیجه راه

کند که ارقام ثروت و قدرت او، همان ارقامی است که خدا بهرای او   چنان وضعی پیدا می

نهایت است. اگهر انتخهاب    نهایت و متصل به بی کند و آن ارقام از هرچه باشد بی تهیه می

رقم و ارقام به خود انسان واگذار شود، در اثر محدودیت فکری و استعدادی انسان، ارقهام  

کند و باز هم خهواهی نخهواهی    از نظر کمیت وکیفیت محدودیت پیدا می  ثروت و نعمت،

کنهد و از او   حضرت، این انتخابات را به خدا واگذار می؛ لذا گیرد انسان در مضیقه قرار می

 استعداد پذیرش آن ارقام فراهم گردد.   کند تا در وجود او، خواهش می

 

  



  

     

 

د  ٍد َو أ هلد لیْند بدَطاَعتدـَک  الل هُم  َصلِّد عىََل ُمَحم  تَْعمد َک ِفد َأْوقَاتد الْغَْفَلد ، َو اس ْ ْکرد د ْیند ذلد ، َو نَّبِّد

خد  نَْيا َو اْل ْ َا َخرْيَ اِلذ يًًل َسهَْلً ، َأَْكدْل َلد ّبد ََل َمَحب تدَک َسبد
ِ
مد الُْمهَْلد ، َو اَّْنَْج َلد ا  َرةد .ِفد َأاي 

 

 تقاضای م حت و رضوان الهی 

بیست و دوم این دعا طالب محبت و رضوان اهلل است که قبل از فراز آخر است، و در فراز 

کند اوقات غفلت و نسیان را از وجود او برطرف نموده و دائم او را به یاد  از او خواهش می

چنین ایام مهلهت و سهاعات اسهتراحت او را در خهط اطاعهت خهودش        خدا بیاندازد و هم

هی را آسان گرداند تا با آن محبت بتوانهد خیهر دنیها و    قراردهد و راه رسیدن به محبت ال

 د.آخرت را جلب نمای

ای که در این فراز از دعای آن حضرت اسهت مربهوط بهه ایهن حقیقهت اسهت کهه         لطیفه

جا فیوضات و برکات کامل الهی، چه مادی باشد و چه معنوی، از مسیر تفکر و تنبّهه   همه

آنچهه از   د.با برکات رحمانیت او فهرق دار  فیوضات رحیمیت الهی د.گرد انسان حاصل می

انسهان بدانهد یها     د.رس خواهی نخواهی به انسان می ،فیض رحمانیت خداوند متعال است

رساند زیرا آن فیوضات مربوط به خلقت و دوره تربیت است. این همه  خدا به او می ،نداند

و گاهی که برای ابتالء و خبریم  بی ها آنارقام، نعمت خداوند در وجود ما آفریده که ما از 

حاضهر   ،کنهد  گردد و سالمتی او را تهدید می ها از انسان سلب می امتحان یکی از آن رقم

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    
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تر، قابلیت بیشتر الزم است. خداوند ابتدا قابلیهت بوجهود    برای استفاده از رقم بزرگ پس

 کند.  آورد و بر اساس آن، عطیّه خود را بهتر و بیشتر می می

اسهتعداد   شرط دوّم برای استفاده از فیض رحیمیت، آگاهی انسان به آن رقمی است کهه 

پذیرش آن را دارد و همچنین خواهش آن رقم از خداوند تبارک و تعالی. فیض رحیمیت 

شود. بایستی بدانهد   خدا، در حال غفلت و یا عدم قابلیت و آگاهی، شامل حال انسان نمی

حضرت در این جمالت، دوست ندارد که ؛ لذا و بخواهد و قابلیت پذیرش هم داشته باشد

فل از خدا باشهد زیهرا خهواهی نخهواهی آن غفلهت، مایهه محرومیهت        ساعات و اوقاتی غا

کند کهه دائهم، متوجهه فهیض الههی و پهذیرش آن باشهد و         شود. از خدا خواهش می می

دانهد کهه ایهن جلهب محبّهت       جا، جلب محبّهت خهدا مهی    رقم فیض را در این نیتر بزرگ

ا نصهیب انسهان   لذتی است که از جانب خهد  نیتر بزرگنعمت و در عین حال  نیتر بزرگ

کنند که خدا را دوست دارند  شود. کسانی که محبّت خدا را جلب کرده و احساس می می

را  ها آندارد؛ زیرا اگر  را دوست می ها آنبرند بدانند که خدا هم  و از این دوستی لذّت می

ههم   ها آنداد که  داد و اجازه نمی قرار نمی ها آنداشت، محبّت خود را در دل  دوست نمی

خدا را دوست بدارند. وقتی که خدا انسان را دوست داشته باشد، از مسیر همان دوسهتی  

آخهرت را بهرای او کامهل     کنهد، در نتیجهه خیهر دنیها و     هر چه بخواهد برای او تهیه می

 گرداند. می

  



  

     

 

ْن  د ، ََکَفَْضلد َما َصل ْيَت عىََل َأَحٍد مد ٍد َو أ هلد َخلْقدـَک قَـْبََلُ ، َو َأنْـَت الل هُم  َو َصلِّد عىََل ُمَحم 

تدـَک  ـیند بدَرَْحَ نًَة ، َو قد ـَرةد َحسـ َ خد نًَة َو ِفد اْل ْ نَْيـا َحسـ َ ُمَصلٍِّ عىََل َأَحٍد بَْعَدُه ، َو أ تدنَا ِفد اِلذ

 .الن ارد  عََذاَب 

 

نًَة ربنا »ها با آیه  و در آخرین فراز، تمام خواهش نَْيا َحس َ بعد از شود و  ختم می« أ تدنَا ِفد اِلذ

کند که این دعها، حقیقتهاً    بیان صلوات همان آیه شریفه قرآن را در دعای خود مطرح می

دههد کهه یهک     مکمل تمام دعاهائی است که از خداوند تقاضا نموده و خداوند دستور می

 چنین ارقامی را از او تقاضا کنند. 

نَةً ربنا » َرةد َحس َ خد نًَة َو ِفد اْل ْ نَْيا َحس َ یند  أ تدنَا ِفد اِلذ  «. الن ار عََذاَب ، َو قد
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