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  1: نظام تربيت در اسالم، ص

  :اى بر چاپ دوم مقّدمه

   بسم الّله الرمحن الرحيم

  

مسئله تربيت، و مؤدب بودن بآداب انساىن، ازديرباز مورد توّجه بيداران بوده، و روزگار و عصرى را از توّجه باين واقعّيت 
  .مهم خاىل منيتوان ديد

نگران بر اين عقيده بودند، كه انسان بدون آراسته بودن به مسائل تربيىت، درنده موجوديست كه كسى از آسيب و  ژرف
  .شّرش در امان نيست

اند كه تربيت براى هر انساىن مبنزله روح براى بدن و جان براى  هاى تربيىت گفته اين حقيقت را در متام كتب آمساىن، و نوشته
  .جسم است

از حقايق، خّط حيات را منهاى مسائل عاىل تربيىت و آداب و سنن انساىن، خّطى تاريك و ميداىن ظلماىن، و  باخربان
  !دانند آفرين مى بار و شقاوت اى خطرناك و راهى نكبت جاده

تنها سرمايه پرسود انسان ادب است، و بدون اين سرمايه، انسان موجودى فاقد ارزش و : گفتند مصلحان عاليقدر مى
  .مناست اى زنده ردهم

در صورت فقدان تربيت، زندگى بشر از جنگليان وحشى بدتر، وص فحه حيات منشأ آثار شوم و جتاوز و بيدادگرى 
  .است

  2: نظام تربيت در اسالم، ص

تربيت زيربناى حيات، اساس فضيلت، ريشه حقيقت، نور راه، فروع جان، و رهنماى انسان بسوى سعادت در مهه شئون 
  .ستزندگى ا
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  :چيز باندازه مسئله تربيت، آگاهان بيداردل را خبود مشغول نداشت، و حبق بايد گفت هيچ

  .چون تربيت و ادبا ز امهّيت و عظمت برخوردار نيست چيزى در برنامه حيات بشر، هم

بگزاف گفته  هاى زندگى است، سخىن ترين برنامه ترين مسائل حياتى، و از اساسى مسئله تربيت از ضرورى: اگر گفته شود
  .نشده، و حرىف به اغراق در ميان نيامده

حق حيات، حق : گاه پرارزش حيات، بتناسب انسان بودنش داراى حقوقى است مشا ميدانيد كه هر انساىن در عرصه
ره ورى از سفره گسرتده طبيعت باندازه لزوم، حق كار، و ساير حقوقى كه در  عقل، حق تعليم و تعّلم، حق آزادى، حق 

  .ول اعصار و قرون براى بشر، بوسيله بيداران راه بازگو شدهط

بدون شّك بايد حقوق الزم هر انساىن از جانب انسان ديگر رعايت گردد، و كسى حق جتاوز حبقوق ديگرى را گرچه 
ديگران وجود باندازه يك ارزن باشد ندارد، وىل آيا ميتوان باور كرد كه بدون آراسته بودن به نور تربيت امكان رعايت حق 

  !داشته باشد؟

اى حبقوق حقه ديگران جتاوز كرده، و گاهى شّدت  مشا ميدانيد كه در طول تاريخ بسيارى از مردم از هر صنف و طبقه
  !!اند جتاوز و بيدادگرى را از حّد اقتضاح گذرانده

بت مبلل مظلوم اجنام ميگرد، جز هائى كه هم اكنون بدست ابرگرگان فعلى نس آيا جتاوزاتى كه بر بشر گذشته رفته، و ظلم
  !حمصول عدم تربيت انسان بوده؟

توانستيد خرب بگرييد، مگر حمصول عاىل  راسىت اگر فرد فرد فرزندان آدم آراسته بفروغ تربيت بودند، از ظلم و جتاوز مى
  تربيت جز عدل و داد، و قسط و كرامت و ايثار و گذشت، و عشق و حمبت چيز ديگرى است؟

امي، و از طرف ديگران چه اندازه بر ما ظلم رفته، بنظر مشا اگر ما و  كنون چقدر حبق ديگران جتاوز روا داشتهخود ما تا 
  ديگران دل و جان از نور تربيت روشن داشتيم، ظلمى از ما سر ميزد، و ديگران مبا جتاوز روا ميداشتند؟

ان منريود بر احدى پوشيده باشد، راسىت كيست كه از موقف تربيت، و موضع اين مسئله، و امهيت و ارزش اين واقعّيت گم
  .خرب باشد ارزش واالى ادب و تربيت ىب

گو اينكه از ابتداى شروع حيات انساىن، دلسوزان براى ارائه تربيت، و آراسته كردن انسان حبقايق انساىن، و فضائل 
   گاه حيات اقدام اخالقى مهت گماشتند، و بطرح مسائل تربيىت در عرصه
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  3: ام تربيت در اسالم، صنظ

  .ترين نقش بر عهده انبيا و امامان و كتب پرارزش آمساىن بود مهم: كردند، وىل در اين ميان بايد گفت

البته نبايد گفتار حكيمانه حكيمان و عرفان مثبت عارفان را از نظر دور داشت، وىل بايد باين نكته توجه كرد، كه خباطر 
ن، منيتوان بآنچه از آنان در دست است بعنوان اصول مسلم تربيىت تكيه كرد، بلكه بايد عقل حمدود، و دانش ناقص ايشا

هاى آنان مهانند يا نزديك به مسائل پيامربان و امامان است پذيرفت، و از بقّيه آن  آنچه را از گفتار و نصايح و راهنمائى
  .با كمال احرتام صرف نظر كرد

انبياء و : انه معيارش قرآن است، بايد بتمام معىن مورد توجه قرار بگريد، و بايد گفتوىل فرهنگ انبيا و امامان كه خوشبخت
يا به تعبري ديگر وحى كه جمموعه قوانني تربيىت و اجتماعى و سياسى و اقتصادى و خانوادگى است، از نظر جامعيت و  

رت از هر فرهنگى و اين جامعّيت خب. ها نيست آفريىن قابل مقايسه با ساير فرهنگ كمال و تكامل اطر اينست كه وحى 
آشناى بكارگاه وجود انسان و نيازهاى مادى و معنوى اوست، از اين نظر آنچه را ارائه ميدهد مهاهنگ با فطرت و عقل 

  .و انسانيت انسان و خري دنيا و آخرت اوست

مني خاطر ما در هيچ فرهنگى نظري تربيت   .بينيم چ بعدى از ابعاد حيات منىشدگان مكتب انبيا و امامان را در هي و 

در اين فرهنگ، انسان با توجه به اميان به خدا و روز قيامت، و قواعد عاىل تربيىت آنچنان مؤدب بآداب و منّور به نور 
رتين منبع خري  تربيت ميگردد، كه از جانب او نه اينكه جبانبدارى ضرر منريسد بلكه حيات و زندگى ا  اش براى مهه انسا

  .برترين مايه بركت استو 

گشائى  انسان با قرار گرفنت، در سايه تربيت انبيا، عاملى بصري، دانشمندى بينا، موجودى پرخري، وجودى بر مثر، مشكل
اى با مرّوت، عادىل برجسته، حكيمى وارسته، آگاهى پرياسته، بشرى  نظري، انساىن صادق، جوامنردى وفادار، صفاپيشه ىب

  .، و خليفة اللهى مبعناى واقعى خواهد شداى كامل جامع، زنده

تربيت و قواعد حمكم آن، نور دل، حّالل مشكل، فروغ جان، صفاى روان، منبع بركت، ظرف حقيقت، و ريشه شرافت 
  .واصالت است

تربيت، وقارا نسان، سرمايه بشر، مايه حيات، آسايش زندگى، عّلت بايندگى، راه بندگى، خري دنيا، و سعادت آخرت 
  .است
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روزى، شعار آزادگى، تربيت عاىل   ترين فصل مميز انسان از حيوان، علت پريوزى، دليل 

  4: نظام تربيت در اسالم، ص

رتين راه انسان براى رسيدن به قرب خداى مّنان است   .پرچم افتخار، عّزت جامعه، و 

اش از وحى و كلمات پرارزش  صفحهاينجانب، جباى طوالىن كردن مقدمه، مشا را به مطالعه مسائل كتاب، كه صفحه ب
انبيا، و فرهنگ امامان، سرچشمه گرفته دعوت كرده، تا خود مشا در طول خواندن كتاب، به ارزش مسئله تربيت پى برده، 

هاست آگاه  ترين و برترين قواعد و برنامه و بآثار پربار معارف اسالمى و قواعد تربيىت، و اينكه اين آثار و قواعد حمكم
ن كردن سفر، عدل و قسط كه هدف عاىل پيامربان خدا بوده، چارهشده، و  اى جز گسسنت  باين نتيجه برسيد كه براى 
هاى غري خدائى و پيوسنت به مكتب سعادتبخش اسالم نيست، و در اين جا فقط به ذكر چند نكته بسنده   از مكتب

  :كنم كرده و خوانندگان عزيز را به دقت در آن چند نكته دعوت مى

اى اشاره رود كه براى مهگان قابل فهم و درخور عمل   هاى تربيىت اسالم بگونه در متام اين اوراق سعى شده، بر برنامه - 1
  .كردن باشد

در اين نوشتار، در پاورقيها تنها به ذكر مشاره آيات قرآن و مصدر و منبع روايات پر امهيت اسالمى در مسئله تربيت  - 2
هاى كتاب و نيز تدوين عناوين مباحث ابتكار اين فقري اىل الّله است، و اگر در ضمن چند  برنامهاشاره رفته، و بقيه 

  .اى از آثار علمى نقل شده باشد مبدرك آن اشاره شده است صفحه مجله يا قطعه

م پيوسته، وىل در عني حال براى افر  چون دانه هاى كتاب از ابتدا تا پايان هم متام خبش - 3 حوصله، و  اد كمهاى زجنري 
  .هاى ديگر است كار، هم خبشش براى مناياندن يك، يا چند مسئله مهّم تربيىت تقريبا مستقل و جداى از خبش تازه

استفاده از مطالب اين نوشته در جلسات سخنراىن، و مذهىب، بوسيله سخنرانان حمرتم اسالمى و گويندگان متعهد، و  - 4
گريى از مطالب آن در تنظيم مقاالت و تأليفات بدون ذكر مأخذ جماز و ازاد  رهچنني  معّلمان باارزش فرهنگى، و هم

  .است

ار آزادى و برپائى مجهورى اسالمى ايران برهربى مخيىن كبري عليه اسالم 62/ 2/ 25    چهارمني 

   حسني انصاريان
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  5: نظام تربيت در اسالم، ص

  »بسم الّله الرمحن الرحيم«

  سرآغاز

  »1«  ُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ُكِتَب َعَلْيكُ 

روزه ماه رمضان بر مشا واجب شده، و اجراى آن بر مهه مشا مردم مسلمان ضرورى است، و اين دستور قاطع حق : ترمجه
نامه، پديد آمدن نريوى خود نگهدارى و بر ملتهاى پيش از مشا نيز اجرايش واجب بوده، و نتيجه پياده شدن اين بر 

  .پرهيزگارى در مشاست

نگام فعاليت و آسايش،  مردميكه در سخترتين روزهاى آتشبار تابستان و طول ساعاتش و در سردترين زمان زمستان، و 
تار چنگال چاهلاى زندان، خباطر دفاع از حق گرف و آن وقت كه در سايه آزادى بسر ميربند، و در آن مدت كه در سياه

گردان نيستند، منايشگر اين حقيقتند كه الّله را با توجه بعمق ذات خويش يعىن  مردم ستمگرند از اجراى فرمان خداوند روى
فطرت، و با تفكر در كاخ آفرينش بكمك خرد و انديشه باور كرده، و پيوند خويش را با فرمانربى از او و بندگى به 

  .ثابت نگه ميدارندپيشگاه جربوت و جاللش پايدار و 

  اينان با پاسخ گفنت بدعوت حق، باين واقعّيت آگاهى ميدهند كه ما در مرز خداپرسىت بسر

______________________________  
  183البقره  -)1(

  6: نظام تربيت در اسالم، ص

  .آفرين است برده، و آنچه براى ما مهم است حفظ اين رشته، و نگاهدارى اين پيوند سعادت

اى  آرى اى بيجان و با جان بسر برده، و از اين راه خباطر لذ اينان خنواسته و منيخواهند، كه زير چرت اسارت هوا و طاغو
  .زودگذر دنيا، بكوبيدن فضائل انساىن اقدام كنند

  .اند اينان آگاهانه فعاليت ميكنند، و استادى براى درس گرفنت جز انبياء اهلى و ائمه بر حق انتخاب نكرده
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دانسته و بيدار مسري حيات را برگزيده، و از مهه شئون هسىت بدون استثناء در راه بزرگداشت حقيقت، و شكوفا كردن 
ره ميگريند اى انسانيت    .نريوهاى پر

تر از ظلم و جتاوز به حدود انساىن خويش و  اى تلخرت و كشنده آنچه در كام آنان شريين است عدل است، و برنامه
  .اسندديگران منيشن

بنده حقند و آزاد از قيود ابليسى و شيطاىن، و مها ينانند كه ميدان و بسرت تاريخ از پرتو مشعل وجودشان روشن و نور 
  .باران است

اد حوا، و دور از انديشه باطل، و حركات اهرميىن، و دمشنسرسخت عدو مبني انسان  خلف صاحل آدمند، و فرزند پاك
گرچه منتهى بشهادت آنان در ميدان جنگ با «مبارزه با قابيليان درجويبار تاريخ  و در حال -»1« يعني شيطانند

هاى ضد خدائى شود، كه شهادت براى ايشان عني پريوزى و غلبه بر بيداد گريست، چونان كه شهيدان تاريخ اين  چهره
  .»اصل را ثابت كردند

  .مثبت در متام زواياى زندگى است هاى زيربناى وجودشان، اميان به الّله، و ميوه حياتشان برنامه

ادشان خباطر بوى وصال تيزتر شده، و با پايان ماه صيام، بعلت نزديك شدنشان حبق،  با رسيدن رمضان، آتش شوق در 
نگام . هاى خدائى ادامه ميدهند و حتصيل پاكى بيشرت، اول شوال را عيد گرفته، و سري صعودى اىل الّله را با حفظ برنامه

م در معراج روحاىن قرار گرفته، با گفنت تكبرية االحرام يكسره بر هرچه جز اوست پشت پازده، سپس در جّو مناز ه
بينهايت در بينهايت رمحانيت و رحيميت بپرواز آمده، بدريافت حقيقت ربوبّيت موال بر عاملني نائل شده، و از فيض 

ره گرفته، مالكيت و حكومتش را بر روز قيامت اح ساس منوده پرستش را وقف حضرتش كرده، و براى حركت رمحت او 
بيشرت و سريعرت بسوى مقام آن جناب از او استدعاى كمك منوده، و در صراط مستقيم قرار ميگريند تا چهره مغضوب و  

طاىن گروه گمراه را آنچنان كه هستند ببينند و سخت از آنان تنفر پيدا كرده و بگريزند و چنانچه آن دو گروه كثيف و شي
   دسىت در زندگيشان

______________________________  
  5يوسف   ِإنَّ الشَّْيطاَن ِلْإلِْنساِن َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  -)1(

  7: نظام تربيت در اسالم، ص

  .دراز كنند، با نريوى خداداد مببارزه با آنان برخاسته و ريشه پليدشان را از سرزمني حيات بركنند
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دهنده از عذاب به تعظيم حق ركوع كرده، و سپس با متام  شده، و پس از تشرف بآن حصن اميىنآنگاه مبنطقه توحيد وارد 
وجود، در برابر جاللش خباك افتاده، و در پايان تشهد، پيوند خويش را با پيامرب راستني و بندگان شايسته اهلى جتديد 

  .كنند مى

رار گرفنت در مسري جتارت و مصرف قسمىت از آن براى زندگى اينان با توليد مواد در سايه كشاورزى، و استخراج معدن و ق
خود و اهل و عيال آنچنان كه خدا دستور داده، مازادش را در گردونه زكات، مخس، صدقه، ىف سبيل الّله اعالى كلمه 

ر هاى صددرصد اهلى، قرا حق، بزرگداشت حقوق اسالمى، درمان دردهاى اجتماعى حفظ نريوها و قوت دادن به جنبش
  .آاليند ميدهند، و هرگز خويش را به پليدى خبل منى

كنان تا  و هم اينان به روز جتاوز استعمار مبلك و ملت، باتكيه بفرمان قرآن جان بر كف گرفته، و با شوقى وافر رقص
طلبان  عافيتميدان جنگ رفته، و شر دمشن را از زمني اسالمى بازگردانده، و باكى از نوشيدن شربت شهادت، كه بكام 

  .تلخ است ندارند

ى از منكر، در متام جوانب و  و اينانند كه راه رو راه واصو باحلق و تواصو بالصربند، و در هيچ مرزى ازا مر مبعروف و 
  .جهاتش باك ندارند

ا متام حركت ما دى و دل اينان عرش خداست، و منبع توىل و تربى، حمكمرتين رشته دستگريه اميان يعىن حج براى آ
معنويست، حّجى كه بايد در آجنا بدرد ممالك اسالمى رسيدگى كرد و بپاره كردن زجنريهاى استعمار و استثمار از آن مركز 

  .روحاىن اقدام كرد كه حج هدى للعاملني است

  .آفرين و بنيادى اهلى وبنياىن واقعى است و خالصه اسالم براى اينان مكتىب شكوفاكننده، و مذهىب سالمت

اسالم را واجب دانست، و اجراى متام قواعدش را ضرورى ميدانند و قرآن را قانون اساسى حيات قلمداد كرده، و درك 
  .ارزش ميدانند مقررات و قوانني ديگر را ىب

ور است، از زيادى دمشن باك نداشت و از كمى دوستان غصه منيخورند، ميدانند كه دمشن  فروغ اميد در دهلايش شعله
از اجنام واجبات . قله قدرت برسد وىل عاقبت حمكوم است و نابودى او حتمى است و العاقبه للمّتقني هرچند بآخرين

نگر و دورانديشند، و براى ادامه حركت اسالم از  آينده. اند گريى از حمرمات سخت با اراده سسىت نداشته، در كناره
  .هيچگونه فداكارى مضايقه ندارند

  8: نظام تربيت در اسالم، ص
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  »ها دورى از خدا يا منشأ متام بدخبىت«

هاى  پيداست، كه اميان به الّله، و نفى متام معبودهاى باطل در سايه اعتقاد حبق و عمل بدستورات موال، منشأ متام برنامه
  .زنده و مثبت است

يوستند، از متام عوامل خبش پيامربان به الّله پ تاريخ اين واقعيت را نشان داده، كه هرگاه ملىت در سايه تعليمات آزادى
  .بار آزاد گشته، و با مهه عوامل خوشبخىت و سعادت روبرهو شدند ذلت

  .اميان خبدا، بوجودآورنده كارهاى پسنديده، و عّلت فعاليتهاى مثرخبش است

چون روز، آشكار و روشن است كه آبادى دنيا مبعناى واقعى، و دور ماندن نسل از فساد، و سامل ماندن زراعت و  
ت از نابودى، و عمارت درون و برون و بدست آوردن سالمت در متام شئون، بسته بپيوند انسان با مبدء آفرينش كش

است، و بدون اتصال مباوراى عامل حل مشكالت روحى، اخالقى، اقتصادى، مادى، معنوى، اعتقادى، سياسى، تربيىت 
و پيشرفته، و علمى و صنعىت حبل مشكالتى كه زائيده  و اگر ممكن بود تاكنون كشورهاى بقول خودشان آزاد. ممكن نيست

مشار، هرروز  علم و متدن منهاى خداست فائق ميشدند، در صورتيكه با گسرتش روزافزون دانش، و كشف جمهوالت ىب
  !!ترى بر مشكالت آنان افزوده ميگردد تر و سنگني مشكالت سخت

خرب، وىل  خواهند باور كنند يا متكربند، يا ىب ختيها باور ندارند، يا منىآنان كه نقش مثبت و سازنده اميان به الّله را درحل س
  .عدم باور اينان خباطر جهل آنان نسبت باميان خبدا و آثار و ارزش آن است: ما با خوشبيىن نسبت به آنان ميگوئيم

  .هائى هستند و بدخبىتآفرين حّق، دچار چه مشكالت  اين گروه كم و بيش ميدانند، كه جوامع جداى از مكتب سعادت

اين طايفه بدون شك خبود زمحت مقاالت و جمالت را ميدهند، و رنج شنيدن اخبار را حتمل كرده، و تا حدى سعى دارندا 
  .ز اوضاع جهان واحوال زمان آگاه شوند

ا، فرار پسران و از اين جهت اينان تا حدودى آمار تكان دخرتان از  دهنده جنايات، مظامل، خودكشيها، قتل و غار
ها، دزديها، كانگسرتيها، زورگوئيهاى قلدران مبلل ضعيف، و به يغما رفنت حق ممالك ناتوان، از قبيل   ها، جاسوسى خانه

جتاوز بزنان شوهردار در روز «كشورهاى افريقائى، و خاورميانه، جتاوزهاى به عنف، خريد و فروش دخرتان و ناموس مردم 
ا و روشن در جاده هائيكه منشأى جز بيدادگرى و دزدى اموال ضعيفان ندارند و  حىت اطراف شهرها، جنگ ها و بيابا

م پاشيده شدن  هاى خامنانسوز و ملت برانداز را كه زورگويان طرح هزاران برنامه ريزى ميكنند، و وضع نابسامان زن و 
  بينند علىن بودن متام فحشاء منكرات را مى..... هاى گرم خانوادگى و  برنامه
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و ميشنوند، از اينان بايد پرسيد آيا كمبود علم، مدرسه، دانشكده، دانشگاه، كتاب و كتاخبانه، معدن و مواد، صنعت و 
ترديد اگر جواب مثبت بدهند دروغگو  ىب! تكنيك، دانش و دانشمند، ثروت و مال، علت اينهمه بدخبىت و بالست

شناسى، صنعت، تكنولوژى،  قرن فرهنگ، علم، دانش، بينش، روانكاوى، روانشناسى، جامعه. تمخواهند بود زيرا قرن بيس
چيز است، از  قرن مهه.... پيشرفت، فتح كرات آمساىن، كشف اسرار خلقت، قرن ماشني، توليد، مصرف، سياست، و 

  !ه؟هاى علمى و مادى جهان امروز چه كم دارد كه آن كمبود باعث اينهمه بال شد برنامه

شدگان  چه جواىب ميدهند، و راسىت پاسخ اين پرسش چيست، بگذاريد اول جواب اين سئوال را بوسيله يكى از تربيت
مكتب قرن بيستم كه پرفسورى مشهور و دانشمندى بنام است، و اطالعات عميق او ازا وضاع زندگى بشر او را 

ينان منيخواهند مبا جواب گفته و سند اسارت و بدخبىت خود گوئى باين پرسش رهنمون شده باينان بدهيم زيرا خود ا بپاسخ
بيمارى قرن ما بيمارى از دست دادن مذهب «را بدست خود امضاء كنند، پروفسور يونگ روانشناس معروف ميگويد 

است، بشر قرن بيستم المذهب شده و سرگشته در جستجوى روح خودا ست و تا مذهىب نيابد، آسايشى ندارد، 
معنا بودن زندگى را موجب شده، و داشنت هدف و آرمان بزندگى مفهوم و معنا ميدهند، و آنكس   چى و ىبالمذهىب، پو 

  »كه با شجاعت گام در راه خودشناسى گذاشت خبداشناسى مريسد

مالحظه ميكنيد كه غرب و متدن و دانش و صنعت سرگشته و مولد فساد و فحشاء سالمت و آرامش و پاكى را در كجا 
ساز اميان چگونه قابل ترديد است، و براى كه قابل شك  آفرين، و سعادت ند، در اميان خبدا، نقش سالمتجستجو ميك

  است؟

آنان كه از اين برنامه معنوى برخوردارند، بايد قدرش را دانسته و براى نگاهداريش تا سرحد جان كوشيده، و گسرتدن آن را 
هاى خويش قرار دهند، و براى دفع خطر از ناحيه توحيد و اميان  يتدر خانه و خانواده، و اجتماع در رأس متام مسئول

رگونه كه ممكن است اقدام كرده و مببارزه برخيزند و در اين راه هراسى خبود راه نداده و سسىت نكنند زيرا بازيافت سالمت 
  .و امنيت و بدست آوردن عدالت اجتماعى جز در سايه اميان خبدا و نفى شرك ميسر نيست

   ه حتصيل اميان و نگاهدارى آنرا

   از آثار اسالمى استفاده ميشود، كه بدست آوردن اميان، يا شكوفا كردن فطرت، كه مايه

  10: نظام تربيت در اسالم، ص
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  :عقيه به الّله است، و نگاهدارى و ادامه دادن جلوه اين حقيقت در دل دو راه دارد

   شنيدن، يا مطالعه معارف اسالمى - 1

   هاى اهلى دستورات، و پياده كردن فرماناجراى  - 2

و اينك توضيح اين دو برنامه، در اينكه از ديرترين روزگار براى گوش و چشم خباطر نريو دادن مبغز و روح انسان، ارزش 
قائل بودند ترديدى نيست، و ازا ينكه امروز براى تبليغات مسعى و بصرى، يعىن تغذيه عقل و نفس نسل، خمصوصا در 

  .دانش از راه چشم و گوش امهيىت بسزا قائلند شكى نيستمراكز 

راسىت آدمى فربه شود از راه گوش، و حبقيقت عقل و جان سرياب شوند از راه چشم، مگر نه اينست كه با شنيدن حقايق 
مناظر و دقت هايش اثر و رنگ ميگريد، مگر نه اينستكه انسان با ديدن  بر معلومات انسان افزوده گشته و آدمى از شنيده

اىن پى برده و از طريق مطالعه علوم، يا ديدن اوضاع عامل بر حجم دانستنيهايش افزوده  در ديده شده ها به رازهاى 
  .ميگردد

تبليغات مسعى و بصرى، و تشويق بشنيدن و مطالعه كردن، دانشجويان معارف را رشد داده و اصوال گوش و چشم، 
ا را بعهده دا   .ردآگاهى دادن بانسا

اند، اينطور نيست كه از درياى بيكران دانش حمروم باشند، زيرا از طريق چشم و قوه المسه،  ره آنانكه از نعمت شنوائى ىب
ا را با وسائلى كه فراهم آورده   .اند سرياب ميكنند بآنان تعليم علم ميدهند و مغز تشنه آ

ك ملت مبسلك خاص، مهمرتين عامل، تبليغ مسعى و بصرى امروز براى حظ يك مسلك و مرام درجامعه، يا مؤمن منودن ي
  .است

نقش كتاب و جزوه براى آگاه كردن مردم، اجياد جمالس سخنراىن يا برپا كردن كنفرانسها، بنمايش گذاردن فيلم، و 
 هاى گروهى، براى تقويت مغز و روح يك ملت، يا كوبيدن و درهم شكسنت يك جامعه قابل ترديد هاى رسانه برنامه

  .نيست

اسالم از چهارده قرن قبل براى گوش و چشم، و تبليغات صحيح مسعى و بصرى خباطر پيش راندن ملت، بسوى تكامل و 
رشد، بيش از آنچه جهان امروز امهيت قائل است ارزش و اعتبار قائل بوده، و شايد در جمموع آيات و روايات بيش از 
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نظري اين دو عضو مهم را از نظر  و تعليم علوم برخورد كرده، و نقش ىبهزاران بار، با كلمه گوش و چشم و لغت تبليغ، 
  .اسالم در بيدار كردن انسان، و شكوفا منودن استعدادهايش مالحظه كنيد

  بار ماده و شقوق السمع را ذكر 197بار ماده و مشتقات البصر و  148قرآن جميد نزديك به 

  11: نظام تربيت در اسالم، ص

شدن گوش و چشم در كتاب خدا، منايانگر حساسيت اين دو عضو اساسى، در سعادت آدمى است، كرده، وكثرت ياد 
ره بردارى شود، ورنه تعطيل آن دو، يا بغلط مصرف   البته در صورتيكه هر دو بكار گرفته شوند، و در راه صحيح از آنان 

  .كردن اين دو وسيله، به بدخبىت و شقاوت انسان منتهى خواهد گشت

  .اى از آيات حق اشاره و موضوع پرامهيت گوش و چشم از ديدگاه قرآن بررسى گردد جا نيكوست كه بپارهدر اين

  :»1« ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤًال 

عدالت حق بروز بازپسني، اند، و در دادگاه  سه عنصرى هستند كه در برابر حق مسئول» گوش و چشم و قلب«براسىت 
  .در مورد كار و فعاليت اين هر سه عضو بازپرسى خواهد شد

  »2«  َجَعَل َلُكُم السَّْمَع َو اْألَْبصاَر َو اْألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

ا بدريافت معارف و واقعيات وجود خو  يش و جهان خداى بزرگ براى مشا گوش و چشم و قوه درك قرار داد، تا بوسيله آ
  .نائل شده، بشكر حضرتش در برابر نعمتهاى بيشماريكه بشما ارزاىن داشته اقدام كنيد

  »3«  َو ِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَّهِ 

  .ررات اهلى را بشنودچون مشركى به پيشگاهت پناهنده شود، از پناه دادنش دريغ مكن، تا در پناه تو مق

نَـْنيِ    »4«  أَ َملْ َجنَْعْل َلُه َعيـْ

  .آيا ما براى آدمى دو چشم بينا قرار ندادمي

يعاً َبِصرياً  ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمشاٍج نـَْبَتِليِه، َفَجَعْلناُه مسَِ   »5« ِإنَّا َخَلْقَنا اْإلِ
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م آميخته آفريدمي پس او   .را شنوا و بينا قرار دادمي انسان را از نطفه خملوط و درهم و 

ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال  ْنِس، َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ ا َو َلَقْد َذَرأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ يـُْبِصُروَن ِ
  »6«  ُهُم اْلغاِفُلونَ أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك 

بسيارى از جن و انس براى جهنمند، اينان كساىن هستند، كه نريوى فهم خود را براى دريافت صداى حق بكار نربدند، و 
   چشم از ديدن حقيقت، و گوش از شنيدن فرمان خدا بستند، چه

______________________________  
  39االسراء  -)1(

  81النحل  -)2(

  7 التوبه -)3(

  9البلد  -)4(

  2االنسان  -)5(

  179االعراف  -)6(
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مني علت از شكوفا كردن نريوهاى انساىن، از راه   شبيه اند بچهارپايان، وىل بدترند، اينان را خواب غفلت در ربوده، و 
  .گوش و چشم و فهم بازماندند

فراواىن كه در اين زمينه در كتىب از قبيل، كاىف، من ال حيضره الفقيه، حتف  اين آيات، و صدها آيه ديگر در قرآن، و روايات
العقول، جممعه ورام، حمجة البيضاء، جامع السعادت، واىف فيض، و تفاسري قرآن آمده، دليل بر اين است كه حتصيل 

مهم است، و اين واقعيات خمصوصا حقايق اسالمى از راه گوش و چشم بر عهده انسان امرى ضرورى، و كارى بس 
هاى حيات، بايد از چشم  انسان مسلمانا ست كه براى بدست آوردن اميان به الّله و سپس برقرارى عدالت، در مهه جبهه

ره را بگريد دل را جلوه رتين و برترين    .آفرين حق سازد گاه انوار ملكوت، و فروغ نقش و گوش 
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پرسىت در وجود، و سپس حفظ پيوند خويش با حق كه  و مايه حقمسلمان بايد براى كسب اميان، شكوفا كردن فطرت، 
هاى مثبت و آثار عملى است، رنج مطالعه قرآن و كتب اسالمى، و شركت در جمالس زنده مذهىب كه بر  منشأ متام برنامه

، يا ديدن اساس نيازهاى انسان عصر تشكيل ميشود، خبود مهوار كرده و نيز بتماشاى آثار اهلى در خلقت و دقت در آن
يه شده اقدام كند، تا از اين دو راه مقصود عامل را دريافته و نريوى اميانش تقويت شود، و  فيلمهائيكه از اوضاع آفرينش 

  .اين ريشه پاك در اعماق وجودش پابرجا و ثابت گردد

اند،  ش در جمالت ورزشى نوشتهايد كه براى تشويق مردم بورز  بسيار شنيده: اما اجراى فرمان و ادامه عمل به دستورات اهلى
هر روز ورزش كنيد، و مترين در اين برنامه را از دست ندهيد زيرا ورزش جبسم توان و نريو : اند يا از راه تبليغات مسعى گفته

ميدهد، و در روح صفت مردانگى و جوامنردى ميآفريند، از دست دادن مترين يا كم كردن ورزش بتدريج آدمى را به سسىت  
  .و نريوى جسم و صفات روح را بنا بودى نزديك ميكند كشانده

  :فردوسى شايد باين واقعيت اشاره كرده باشد، آجنا كه ميگويد

  ز نريو بود مرد را راسىت
 

  ز سسىت بود كژى و كاسىت

اثر گذاشته، و در هاى تربيىت و اهلى در دل و جان  هاى جسمى، چه در زاويه برنامه آرى مترين و عمل چه در ناحيه برنامه
  .زياد كردن حمبت مبقصود، و عقيده به هدف سخت مؤثر است

اجراى دستورات اهلى، عالوه بر اينكه، بازده منافع سرشار خانوادگى و اجتماعى است، و ببهرتين صورت به آبادى دنياى 
ه، و قلب را در راه عشق جامعه اسالمى و آخرت ملت مسلمان كمك ميكند، پاكى روان و رنگ خدائى دل را بيشرت كرد

   حبق و نائل شدن باطمينان و به آرامش

  13: نظام تربيت در اسالم، ص

  .كامل نريومندتر ميكند

قرآن و روايات براى تقويت عقيده، و حفظ اميان، و پابرجائى اعتقاد حبق مردم را دعوت باجراى قانون منوده، و حفظ 
  .ا، در گرو كوشش و جهاد و فعاليت و مبارزه در راه هدف ميدانندپيوند با حق، و تسليم بودن در برابر حضرتش ر 

ْنساَن َلِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َتواَصْوا ِباحلَْقِّ َو َتواَصْوا بِالصَّ    :ْربِ ِإنَّ اْإلِ
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اميان به الّله موج ميزند و از پس اين اميان، بدون شك انسان در زيان است، مگر آنانكه حبق عقيده دارند و دلشان از 
باجراى دستورات او برخاسته، و يكديگر را براى پا بر جا ماندن در حوزه حق، و استقامت در راه هدف سفارش و 

  .نصيحت ميكنند

سارت و ضررش آرى آيه سوم سوره و العصر داللت دارد، كه دارند اميان، اگر باجراى دستور اهلى برخنيزد زيان ميكند، و خ
در اينستكه با عدم عمل بتدريج شعله اميان ضعيف شده، تا جائيكه خباموشى ميگرايد و صاحبش بانكار واقعيات 

  .برميخيزد

  :قرآن در سوره روم آيه دهم باين موضوع اشاره دارد، آجنا كه ميفرمايد

ا َيْستَـْهزُِؤنَ  َأْن َكذَّبُوا ِبآياتِ   ُمثَّ كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواى   :اللَِّه َو كانُوا ِ

هاى  آلودند عاقبت دلشان تاريك گشت و بانكار نشانه آنان كه آلوده بكردار ناپسند شدند، و باعمال زشت دست
  .هاى اهلى را مبسخره گرفتند منايشگر الّله برخاسته، و برنامه

ورزيدن در اجراى فرمان، فرجام بدى را براى بشر بارمغان اين آيه بر اين واقعيت داللت دارد، كه دورى از عمل، و سسىت 
  !!خواهد آورد، و آن فرجام بد عبارتست از پريدن از كمال اميان، چون پرش تري از قوس تريانداز

در هر صورت رنج و زمحت مطالعه كتب، يا شركت در جمالس زنده مذهىب، يا دوسىت و آميزش با دانشمندان، يا توجه و 
ر كاخ خلقت، براى حتصيل اميان به اللّه، و باجرا گذاشنت فرامني او، براى ساخنت دنيا و آخرت آباد، نوعى دقت در سراس

رتين و سودمندترين جهاد و فعاليت و حركىت است كه انسان اجنام ميدهد، و بدون اين مبارزه  مبارزه و كوشش، بلكه 
يچ فضيلت و حقيقىت دست منييابد،  يچ مشا ميتوانيد در خبش بعد ارزش مسئله مبارزه، و آثارش را در مهه جا نرسيده، و 

  .هاى حيات مطالعه كنيد برنامه

  مبارزه و جهاد

   متام عناصر آفرينش، و اجزاء خلقت، اعم از مجاد، نبات، حيوان، و انسان در راه رسيدن

  14: نظام تربيت در اسالم، ص
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ائى، و براى بدست آوردن راه  مستقيم، و خالصه براى آماده منودن خويش براى زيسنت، با موانع و بكمال، و مقصود 
دف، چاره اى جز مبارزه و جنگيدن با  حوادثى روبرو هستند، كه براى برداشنت آن موانع از مسري حيات خود و رسيدن 

  .هيوالى موانع، و حوادث و بالها ندارند

مهان فعاليت و كوشش موجودو زنده است، كه خباطر بدست از لغت مبارزه و جنگ وحشت نكنيد، زيرا مبارزه و جهاد 
  .اى جز آن ندارد هاى الزم، چاره آوردن برنامه

آور آفرينش بدون سعى و كوشش، و منهاى حتمل رنج و  اين حقيقت حتمى است، كه هيچ جزئى از اجزاء كاخ حريت
  .بدست خنواهد آوردسخىت، و خارج از گردونه مبارزه به نتيجه خنواهد رسيد، و زندگى سامل 

انسان نيز كه برترين موجود روى زمني است، از اين قاعده مستثىن نيست، بلكه موانع راه حيات انساىن او بيشرت و در 
  39تر باشد، بقول قرآن جميد در سوره النجم آيه  نتيجه بايد ميدان فعاليت و مبارزه او گسرتده

  : َو َأْن لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى

انسان بدون فعاليت و حتمل رنج، و استقامت و ايستادگى در ميدان مبارزه با موانع و حوادث، مثر و حمصوىل عايدش 
  .منيشود

آمدها، خارج از برخورد با مشقات  راسىت كدام انسان بدون قبول زمحت، ماوراى حتمل سخىت، منهاى مبارزه با پيش
  ه عامل آفرين برايش مقرر داشته برسد؟توانسته، بكب فضيلت نائل آيد، و مبقاصدى ك

دفهاى غري انساىن هم مركب فعاليت  تنها بدست آوردن برنامه نه هاى مثبت نياز به مبارزه و كوشش دارد، بلكه رسيدن 
دفهاى شوم خود، انواع سخىت ها را جبان خنريدند، و در راه  الزم دارد مگر ستمگران و بيدادگران تاريخ براى رسيدن 

  ى نشاندن مرام و حكومت خويش ايستادگى و مبارزه نكردند؟بكرس

  .در هرحال مبارزه يك امر ضرورى است، و ميتوان گفت حيات بدون جنگ و جهاد مساوى با نيسىت و عدم است

دف باز ندارد، زيرا سسىت و خستگى هم يك مانع  بايد توجه داشت، كه در اين مسري خستگى انسان را از رسيدن 
  .اى استوار، با اين مانع هم جنگيد بايد با ارادهاست، كه 
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آنان كه در برابر فشارها، و موانع خسته ميشوند، و اظهار عجز و زبوىن مينمايند، و يا گاهى براى فرار از مبارزه و 
   حوادث در راه حيات، حوادثى كه نتيجه و هدف پس از آن است، بگوشه

  15: نظام تربيت در اسالم، ص

كننده، و نريودهنده دورى ميجويند، و يا  هاى تربيت اى خلوت برميخيزند، و از برنامه يربند، و بانتخاب زاويهانزوا پناه م
ره اى ندارندا  خبيال خود براى راحت شدن، و بچنگ آوردن خوشبخىت خودكشى ميكنند، انسان نيستند، و از آدميت 

ره   .يخربندهاى هسىت ب ينان معناى حيات را نيافته و راسىت از 

اينان اگر مفهوم حيات را مييافتند، و آگاه ميشدند كه رسيدن به هدفهاى مثبت، مهيشه توأم با رنج و زمحت، ومبارزه و 
بسا زندان و تبعيد و  فعاليت، و احيانا مساوى با گرسنگى و تشنگى، و جنگ و جهاد و آواره شدن از خانه و شهر، چه

پرورى و سسىت و كسالت و خسته شدن  ى شهادت در راه خداست، هيچگاه به تنزجر، يا برابر با نوشيدن شربت گوارا
  .از حيات و فرار از مسئوليت و عاقبت خودكشى تن منيدادند

ره اصوال در راه رسيدن بسرمايه هاى معنوى يا در راه برقرار كردن ارتباط با افراد جامعه، يا تشكيل زندگى  هاى مادى، يا 
پرورى،  انساىن، موانع و مشكالتى وجود دارد، كه انسان بايد جباى ترس از واقعه، يا سسىت و تنهاى  موافق با برنامه
باكى، كوشش و مبارزه در راه مقصود را برگزيده، تا حصول پريوزى مبارزه را ادامه دهد، و آگاه باشد كه  شجاعت و ىب

كيان آدمى بسته به حتمل سختيها، و قبول   فتح و غلبه، حمصول استقامت و جنگ با موانع است، و فضيلت و شرف و
  .بار جهاد و كوشش است

   پريوزى و فتح

  :قرآن جميد ميفرمايد

ْنساَن ِيف َكَبدٍ    :»1« َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

مهانا انسان در ميدان رنج و زمحت، و فعاليت و كوشش، و ناراحىت و فشار آفريده شده، وىل بايد باين معىن بينا باشد،  
ره از پس سخىت و كوشش استكه هر    .سود و 

  :»2« »ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً «َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً 
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پريوزى حتمى، پس از حتمل شدائد، و استقامت و صرب در ميدان مبارزه با موانع از آن انسان است، و مسئله مبارزه با 
ريوزى پس از جنگ آنقدر مهم و با ارزش است، كه قرآن جميد آمدها، و ايستادگى در راه بدست آوردن هدف، و پ پيش

هاى حيات، اعم از جنگ و مبارزه با هواى نفس، يا با  ها و آيات، مردم را جبنگ در متام جبهه در بسيارى از سوره
   دمشنان دين و وطن، يا با زندقه

______________________________  
  4البلد  -)1(

  7 -6االنشراح  -)2(

  16: تربيت در اسالم، ص نظام

و كفر و مكتبهاى ضد انساىن دعوت منوده، و وعده پريوزى به جنگجويان داده، و نتيجه فرار از مبارزه و ميدان جنگ را،  
  »1«  گرفتار آمدن خبشم و عذاب اهلى دانسته است

، و اميد حتمى به پريوزى داشته، و با عوامل بازدارنده از هدف مبارزه كنيد، و خبود ترس و هراس راه نداده: قرآن ميگويد
  »2« .بدانيد كه وعده خدا حق است، و اين خداوند است كه مبردم مؤمن نويد پريوزى و فتح داده است

و جامعه را از يأس  »3« .كتاب خدا در سوره يوسف نااميد بودن از پريوزى را از صفات كفار و ناسپاسان قلمداد كرده
  .حذر داشتهو ترس از نرسيدن به مقصود بر 

جواىن كه هيجده سال در خانه پدر و مادر، خورده و خوابيده و وقت گرامى را بعيش و نوش گذرانده، و هرگاه اراده 
گذرانيش را آماده ميكرده، خارج ميشده، و چون از تفريح بريون خبانه  خروج از خانه مينموده با پوليكه وسائل خوش

برايش آماده بوده، پس از احضار بسربازخانه، قواعد و مقررات ارتش اجياب  بازميگشته، انواع غذاهاى لذيذ و دلچسب
  .ميكند كه او را در فشار گذاشته، و بتمرينهاى سخت وادارد

قبل از دميدن صبح او را از خواب بيدار كرده، و با در اختيار گذاردن كمرتين فرصت باو از اواجراى متام دستورات را 
  .ميخواهند

العاده سخت واميدارند، و ازا و  غذا و آب دچارش كرده، و در اردوهاى بياباىن او را بكارهاى فوق بندى شدن جبريه
روز باو پاسدارى داده و چرت زدن را برايش  ميخواهند در سايه مترين عمليات حمري العقول اجنام دهد، و گاهى يك شبانه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ى سنگني، و بيخواىب و گرنسگى و تشنگى او را يك ها و كارها جرم حساب ميكنند، و خالصه از طريق زجرها و سخىت
نگام نياز از وجودش براى حفظ يك قاره يا يك منطقه و كشور استفاده   كننده با پيش انسان مبارزه آمدها بار ميآورند، تا 

  .كنند

اهد توانست دفع سربازاگر خبواهد در سربازخانه مهانند خانه و آغوش گرم پدر و مادر ادامه زندگى دهد، نه اينكه خنو 
هاى عيش و نوش و از مهه بدتر بعلت  حادثه كند، بلكه درا ولني فرصت خباطر حفظ شكم و شهوت، هو اجراى برنامه

آمد و حادثه و از ميدان جهاد و جنگ گرخيته و ملت و كشورى  نداشنت اراده قوى و آگاه نبودن براه مبارزه، از برابر پيش
  .دادرا در اختيار دمشن قرار خواهد 

   هاى نربد و پيكار ميان مردم مسلمان و اسرائيل در خاورميانه، بيشرت اوقات در صحنه

______________________________  
  17 - 16االتفال  -)1(

  آيات جهاد -)2(

  87يوسف  -)3(

  17: نظام تربيت در اسالم، ص

هايش، از مسائل  افراد و حمدود بودن برنامهپريوزى نصيب دمشن بود، و اين پريوزى تعجب نداشت، زيرا دمشن با كمى 
نظامى آگاه بيشرتى داشت، و براى پيشربد مبارزه مترينهاى سخترت، و اين يك سنت طبيعى است كه غلبه مهيشه از آن 

  .تر است تر و سرسخت مردم آگاه

گريى در برابر  دند مبوضعدرپى، و شكستهاى رسواكننده از پاى ننشستند، سعى كر  البته مسلمانان درا ين پيكارهاى پى
فرسا به نوان و نريوى اراده بيفزايند، مهت خبرج دادند تا خويش را براى  تر شوند، كوشيدند تا با مترينهاى طاقت دمشن آگاه

مه ناكامى خود را براى شدن با دمشن و بدست آوردن . تر كنند دفاع از كيان اسالم و ملت اسالم آماده باالخره از پس آ
  .ده كردندفتح آما

پرورى و سسىت و عيش و نوش دست كشيده، و  آنان از رموز و اسرار دمشن، و مواقف سوق اجليشى آگاه شدند، و از تن
ناپذير ميانگاشتند تن دادند، نتيجه آگاهى، و حتمل  بتمرينهاى سخت براى شكسنت خط بارلو كه مردم جهان آنرا آسيب
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مشن محله كرده، خط بارلو را شكستند، و ارتفاعات جوالن را از دمشن گرفته مترينهاى سخت اين شد كه در ماه رمضان بد
هاى آن نصب كردند، و بدون ترديد اگر غرب خوخنوارتر از گرگ بكمك دمشن نشتافته بود، امروز  پرچم اسالم را بر قله

، زيرا مسلمانان از چهار نريو جباى نقشه اسرائيل در صفحه جغرافيا نقشه فلسطني عزيز نقش داشت، وىل نبايد نااميد بود
برخوردارند، اگر مهه تبديل بدست واحد شوند و اجياد وحدت و يكپارچگى منايند، بر دمشن پريوز شده، و زمني را در 

  :سيطره خويش خواهند آورد، اين چهار نريو عبارتست از

  .قرآن جميد قانون اساسى حيات - 1

  .و ائمه بزرگ مبا رسيدهمعارف گسرتده اسالمى كه از زبان پيامرب  - 2

صد مليون نفر - 3   .نريوى انساىن نزديك به 

  .اش در هيچ منطقه جهان يافت منيگردد ميعادن زرخيزى كه منونه 4

  .ترديد از پس مبارزه و جنگ پريوزى حتمى است آرى مبارزه الزم است و ىب

  َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً، ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً 

 ده رنج گنج ميسر منيشودنابر 
 

 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

  آيا پريوزى و فتح بدون زمحت و رنج، و منهاى مبارزه و پايدارى در راه هدف باور كردىن است؟

   ميدانيد كه مبارزه خمصوص مبيدان جنگ با دمشن نيست، بلكه در متام جوانب حيات

  18: نظام تربيت در اسالم، ص

دف الزم است برنامهحتمل    .هاى مبارزه براى بدست آوردن پريوزى و رسيدن 

نوابغ و دانشمندان بزرگ بدون مبارزه با عوامل جهل و ناداىن، و منهاى حتصيل و مطالعه، و كشيدن بار سنگني بيخواىب 
  .و سفر نابغه و دانشمند نشدند
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در ميان : انگيز است، ميگويند شيد راسىت اعجابرجنهائيكه مال صاحل مازندراىن در راه بدست آوردن موفقيت ك
يدست نبود، مينويسند براى مطالعه درونش از نور چراغى كه در تابستان و  دوره دانشجويان هم اش كسى مهانند او فقري و 

  !!ترين چراغ را نداشت زمستان در حياط مدرسه روشن بود استفاده ميكرد چون خودش توانائى خريدن ارزان

اش خمصوصا شرح اصول   گريى رسيد، آثار علمى ام موانع راه حتصيل مبارزه كرد، و در آن راه به پريوزيهاى چشماو با مت
  .كاىف از گرانبهاترين مرياثى است كه يك عامل شيعى از خود جباى گذاشته

دگى، و خمارج مادر و حافظ در ابتداى جواىن، خباطر عشق به علم روزها را به مدرسه مريفت و براى اداره امور مادى زن
افراديكه مسئوليتشان بعهده او بود، قسمىت از ساعات شب را در يك نانوائى مشغول فعاليت بود و بكار مخريگريى 

فرساى شب، بزاويه سسىت ننشست، و تنبلى و بيكارى پيشه نكرد بردبارى و  اشتغال داشت، او از رنج حتصيل، كار طاقت
قامت معشوقش، در راه مبارزه با سختيها پريوز شد، و نامش در لوح عرفان و علم گل حوصله حمبوبش بود، و صرب و است

  »1« .سرسبد گشت، غزلياتش جهانگري شد، نواى جانش ناى عامل را پر كرد

نگام محله به ايران، آنچه ساختمان بود خراب كردند، مجعيتها و موجودات زنده را كشتند،   مغول بسرپرسىت چنگيز، 
ناور خوارزمشاهيان باقى گذاردند ه كتاخبانه ا را آتش كشيدند به كوچك و بزرگ رحم نكردند، تنها چيزيكه از كشور 

اى بود و بس، در گريودار مهان ايام بود كهى كى از فرزندان جماهد بيدار اين سرزمني بنام نصري الدين مشغول كسب  ويرانه
ها درا و اثر منيگذاشت، آنچه برايش مهم بود   دريا، حادثهاش چون كوه بود، و ظرف وجودش مثال  دانش شد، روحيه

فرسائى به او هجوم كرد،  انگيزى داشت، حوادث و گرفتاريهاى طاقت كسب دانش و علم بود، در اين راه مبارزه اعجاب
روشىن را مريخيت  ى آينده اش كه شالوده هايا رزنده وىل او مبارز و جنگجوئى نبود كه ميدان نربد را خاىل كند، و با برنامه

نظري شد، عقل حاديعشر گشت، معلم و استاد بشرش  وداع منايد، مبارزه كرد، موانع را از سر راه برداشت، بزرگ مردى ىب
رتين استادان فلسفه، حكم، منطق، هيئت، رياضى، خواندند، آثارى ارج   دار جباى گذارد، او را در رديف 

______________________________  
  27مقدمه سفينه حافظ ص  -)1(

  19: نظام تربيت در اسالم، ص

  .ميشناسند... علم كالم، فقه، و سياست و 
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نظري كه  اى بزرگ، بنا كرد، عالمه حلى آن فقيه و عامل كم هاى باقى مانده از مغول، در شهر مراغه كتاخبانه او بر ويرانه
استادم فراهم آورده بود داراى چهارصد هزار كتاب علمى  اى كه شش سال از حمضرش استفاده علمى كرد ميگويد، كتاخبانه

بود با فهرسىت منظم و جالب، خواجه رهربى دانشمندان زمان را بعهده داشت، رئيس رصدخانه مراغه بود، نظامت 
وزيرى  اش قرار داشت و پست خطري خنست دانشگاه و كتاخبانه و برنامه حتصيلى دانشجويان علوم خمتلفه بر عهده

مهه كثرت كار، عالمه حلى بدائى بزرگوارش حمقق، كه به عالمه گفته بود خباطر  خان مغول بر او حمول بود، با اينهالكو 
نشست و برخاست با وزير دولت مغول بايد كفاره بپردازى و كفاره تو مقدارى مناز و روزه است، و پس از اداى كّفاره 

اى كفاره دادن خباطر معاشرت با اهل سياست كه بعقيده مشا بدرس من حاضر شو، عرضه داشت دائى جان من جائى بر 
بينم زيرا من در اين شش ساىل كه معاشر با خواجه طوسى بودم، و از جنابش براى كسب علم  از زمره ظاملني هستند منى

ته به مقام نظري مشاهده نكردم، گوئى اين انسان آراس استفاده ميكردم براى يكبار يك ترك اوىل از آن بزرگ انسان ىب
  »1« :عصمت است

هاى فراوان حتمل كرد، او در مبارزه با حوادث و موانع پريوز شد  اند، شهيد اول در راه بدست آوردن دانش، رنج نوشته
  .ناپذير است آرى خداوند به مردم با اميان وعده فتح و غلبه داده، و وعده حق ختلف

منايان  خمالفني بود، خباطر حسادت از او سعايت كردند، عاملنگاميكه به كرسى مرجعيت نشست، زمام امور بدست 
  !!چون او را در برابر خويش ببينند اى گران هم منيتوانستند سرمايه

آن مرد بزرگ حمكوم بزندان شد، ميگويند در گوشه زندان بدون در دست داشنت مدارك، به مدت شش روز كتاب با 
هى اسالم از طهارت تا ديات است نوشت، راسىت چه حافظه پرنريوئى كه متام هاى فق عظمت ملعه را كه حاوى متام برنامه

اى معترب درسى حوزه هاى شيعه و تشيع است،  فقه را حفظ داشت، اين كتاب با توضيحات شهيد اول امروز از كتا
   انگيزتر اين است اعجاب

______________________________  
مشسى از حضرت آيت اله العظمى آخوند مال على مهداىن شنيدم،  1354در سال انگيز را  من اين داستان اعجاب -)1(

آخوند انساىن وارسته و دارنده كماالت علمى و اخالقى بود آنچنان كه زيارت ايشان آدمى را به ياد حق ميانداخت من از 
ن مينوشتم با كمال تأسف نزديك نگاميكه اين زيرنويس را بياد ايشا. آن حضرت اجازه روايىت مفصل كتىب و شفاهى دارم

به ده روز بود كه عامل تشّيع بفقدانش مبتال شده بود، او منشأ آثار مثبت بسيارى از قبيل كتاخبانه و تأليفات علمى و 
  .شاگردان برجسته بوده

  20: نظام تربيت در اسالم، ص
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ز چوب كربيت كمرت بود، و آغشته هاى خشكى كه حجم و طولش ا كه ميگويند در زندان قلم و كاغذ نداشت، با چوب
فرسا  آرى مبارزه هرچند سخت، طاقت: اى بريون داد خبون دست خود ميكرد ملعه را بر برگهاى درخت نوشت، و بوسيله

مني خاطر بايد گفت اول مبارزه آنگاه پريوزى سپس ادامه زندگى و حيات، زيرا : باشد، بدنبالش پريوزى و فتح است، 
  .حيات دادن و وحشيان است، حيات انساىن نيستحيات بدون مبارزه 

   پيوند روزه با مبارزه

ما مردم مسلمان، براى حفظ كيان اسالم در ميدان حيات، و براى بدست آوردن حسنات، و آراسته شدن به مكارم 
اى  اخالق، و به چنگ آوردن فضائل انساىن و زدودن رذائل، و استيفاى حقوق طبيعى، ناچار مببارزه و جاد، د ر ميدا

ا سه نوع مبارزه بنياد سعادت و سالمت را در حيات ما تشكيل ميدهد   :گوناگون هستيم، كه از ميان آ

  .مبارزه با دمشنان متجاوز در ميدان رزم - 1

  .مبارزه با هواى نفس و اثار آن كه عبارت از معاصى است - 2

ما براى بدست آوردن پريوزى در اين سه  »1« .يستههاى مثبت و اعمال شا جيهاد و كوشش براى پياده كردن برنامه 3
  .ميدان به دو برنامه اساسى و زيربنائى نيازمندمي، كه بدون آن دو برنامه فتح و پريوزى ميسر نيست

   آگاهى نسبت به كيفيت مبارزه - 1

   حتصيل نريو و آمادگى جسمى و روحى - 2

ج البالغه، صحيفه، و سنت پيامرب ميسر است، و اين آگاهى را اما آگاهى و بينش در اين مرز، تنها از راه فهم قرآن، 
  .يا بايد از طريق مطالعه يا معاشرت با دانشمندان مسئول كسب كرد

داشت، قرار گرفنت در كانال بعضى از عبادات خبصوص روزه  اما بدست آوردن نريوى جسمى و روحى، از طريق حفظ 
د سالمىت و نريو در جسم، روان را نيز خباطر اجنام فرمان حق و خوددارى از زيرا روزه عالوه بر اجيا »2« .ميسر است

جاست كه ميتوان پيوند روزه را  خبشد، و از مهني آلودگيها پاك كرده، و قوت دل، و اراده قوى، و پاكى جان به انسان مى
   به سه نوع مبارزه يك
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______________________________  
اند استفاده شده، آجنا كه پيامرب  مشهورى كه، كتب مهم روايىت از قول رهرب اسالم نقل كردهاين تقسيم از روايت  -)1(

نگام روبرو شدن با : پايدارى در سه جا براى مسلمان ضرورى است: بزرگ فرموده در برابر مصيبت، در مقابل گناه، 
اشت چون صرب در قرآن و روايت اكثر در عبادت، آرى اگر اين سه نوع مبارزه نبود، امر باستقامت و صرب مفهومى ند

  .برابر جنگ و جهاد استعمال شده

  صوموا تصحوا -)2(

  21: نظام تربيت در اسالم، ص

  .امر حتمى دانست و ما ناچارمي اين پيوند را جتزيه و حتليل كرده و رابطه روزه را با هر سه برنامه توضيح دهيم

   ميدان جنگ

ها با آنان روبرو هستند، و براى حفظ  متجاوز و استعمارگر كه ملت اسالم در متام دورهمسلمانان براى مبارزه با دمشنان 
شخصيت مادى و معنوى خود بناچار بايد جبنگند، جنگ خباطر بپا داشنت حق، و برپا بودن حكومت قرآن، و حفظ 

به مبارزه و بينش نسبت به  هاى خمصوص  حقوق ملت اسالم، در اين مرحله عالوه بر فهم قواعد جنگ، و دانسنت تاكتيك
العاده، و  اى قوى، و حتملى فوق كيفيت جهاد و ساخنت و بدست گرفنت اسلحه، توان جسمى و دل پرقوت، و اراده

العاده الزم است، و اين واقعيات كه در ميدان جنگ از داشنت ابزار جنگى مهمرت است،  استقامىت مهم، و شجاعىت فوق
  .رسائى قابل بدست آوردن استف فقط در سايه مترينهاى طاقت

خوراكى، گرماى شديد، سرماى سخت، و دشواريهاى ديگرى  خواىب، كم ميدان جنگ مهراه با گرسنگى، تشنگى، كم
است، كه اگر جنگجو پيش از شركت در ميدان مبارزه اينگونه مترينها ننموده باشد، بدون شك به هنگام دچار شدن 

ر ترجيح داده و كيان خويش و يك ملت را در برابر سيل خطرها رها كرده، تن بذلت و بيكى از اين بالها فرار را بر قرا
  .اى را براى ملت جباى ميگذارد اسارت ميدهد و روزگار تريه

روزه فرمان قاطعيست كه آمادگى كاملى براى مبارزه با دمشن در ميدان جنگ به انسان ميبخشد، : اينجاست كه بايد گفت
اش براى انسان استقامت و پايدارى در برابر گرسنگى، تشنگى، سرما، گرما، بيخواىب، و حتمل  هروز  زيرا در كالس سى

سختيها را به ارمغان آورده، و آدمى را در سايه چرت فرمان حق به مترينهاى الزم واميدارد، مترينهائيكه به سالمت جسم، و 
  .ت نفسى كمك ميكندقوت روح، و ازدياد نريوى اراده، و توان خبشيدن به حاالت مثب
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داران در ايام رمضان كه در دل گرماى تابستان بود، براى مقابله با دمشنان اسالم در اطراف مدينه، به كندن خندق  روزه
زاى عربسنت از كار خود گله نداشتند، راسىت اگر به مترينهاى  مشغول بودند، و در عني تشنگى و گرسنگى، و گرماى آتش

و با قرار گرفنت در مدار بعضى عبادات، خمصوصا روزه حتصيل قوت و توان نكرده بودند كجا سخت برخنواسته بودند، 
فرسا ميزدند، و چگونه در جنگ خندق بر دمشن خطرناك كه چند برابر آنان سرباز داشت  دست بآن مقدمات طاقت

  .پريوز ميشدند

  22: نظام تربيت در اسالم، ص

سوى تبوك، دچار انواع سختيها شدند، تا جائيكه مدتى از زمان را هر ده نفر با خبش اسالم در راه حركت به  ارتش آزادى
يك خرما سد جوع ميكردند، به حركت خويش ادامه دادند، خود را به ميدان تبوك رساندند از معركه نگرخيتند، اينان اگر 

ها را در خويش با كمك  ل رجنها و سخىتبوسيله اجراى دستور اهلى كه عبارت از روزه بود به مترين برخناسته بودند، و حتم
  .روزه نيافريده بودند، بدين پايه استقامت منيكردند

دچار هولناكرتين مصائب شدند گرما و گرسنگى و تشنگى آن چند روزه جزئى از «ياران سرور آزادگان در حادثه كربال 
مه بال، تا حصول پريوزى، و چشيدن شر  بت شريين و خوشگوار شهادت ايستادگى  حادثه سخت آن ايام بود با هجوم آ

  .كردند، درحاالت آنان ميخوانيم كه قائم الليل و صائم النهار بودند

پروران به هنگام جنگ، اگر عيش و نوش خويش را در خطر ببينند، از طريق فرار، يا جاسوسى بنفع دمشن، يا تسليم  تن
  .هاى ننگ جبا ميگذارند لكه شدن در برابر خمالفني صفحه تاريخ را سياه كره و از خويش

اينجاست كه منيتوان پيوند روزه را با مسئله مبارزه و جنگ با دمشن انكار كرد، بعكس بايد گفت در ميان علل پريوزى روزه 
  .در مرز نقش مهمى قرار داشته، و سهم بسزائى را در غلبه بر دمشن بر عهده دارد

   ميدان غرائز و شهوات

اى سنگني و  براى پيشگريى از بروز انواع مفاسد و گناهان، ناچار به دست زدن به مبارزهدر اين ميدان كه انسان 
  .تر از مبارزه با دمشنان بريوىن است، منيتوان آثار و منافع روزه را از نظر دور داشت سخت

ل گوناگون، و انسان، خمصوصا جوان در مرز طغيان غرائز على اخلصوص غريزه شهوت است، و در اين زمان است كه اميا
  .هاى برخاسته از غريزه جنسى مهچون يك ارتش او را مبحاصره ميكشند خواسته



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اسالم با سركوب كردن غرائز سخت خمالف است، آنچه اسالم در اين زمينه دارد عبارت از پرورش شهوات و مؤدب منودن 
  .غرائز بآداب اهلى است

ابودى آن، و بدون شك خبش مهمى از برنامه تعديل را روزه بعهده مبارزه با شهوات خباطر تعديل شهوات است نه خباطر ن
  .دارد

  23: نظام تربيت در اسالم، ص

هائى بزرگرت از طبقات دوزخ دارد،  تر از دهانه جهنم، و حفره اى گسرتده ها، دهانه غريزه جنسى در بني غرائز و خواسته
  .دم سريى ميكنددوزخيكه بنا به قول قرآن با بلعيدن مستحقني عذاب اعالم ع

طلىب و  زياده. اى قانع منيگردد انسان در ميدان طغيان غرائز و شهوات، از هيچ گناهى سري منيشود، و در برابر هيچ فرآورده
عشق به مقام او . خواهى دامنش را به پليدى هر پوىل آلوده ميكند، و حرص و طمع وسائل سقوطش را فراهم ميآورد فزون

بسا كه آبرويش را بر باد  گريها ميربد، و شهوت جنسى وسائل بدخبىت و ذلتش را آماده كرده، و چهرا در مرز انواع بيداد 
زار گناه فرونشانده، و از وجودش جز منبع گندى  اش را رو بسردى برده و كشىت زندگيش را به جلن داده، و نظام گرم خانه

  :باقى منيگذارد

ئز خمصوصا غريزه جنسى در ميان نباشد، سراسر زواياى حيات پر از فساد  اى براى پيشگريى از طغيان غرا چنانچه برنامه
گشته، و گور انسان با دست خودش كنده خواهد شد، و طليعه اين حادثه تلخ هم تاكنون در جامعه غرب و ودفروشان 

  .و تقليدچيان شرق آشكار گشته

كننده شرف و  هاى پوك و ويران ديگرى كه تئورىجامعه غرىب كه از چشمه وجود فرويد، در كامي، داروين، و يهوديان 
اند، سرياب ميشود، در برابر هيچيك از آلودگيها، از قبيل زنا بانواعش، ربا، مشروخبوارى،  غريت را در لباس علم ارائه كرده

مني خاطر طبق پيشگوئ... شكىن و  بازى، قمار، قتل، غارت، پيمان دزدى، مهجنس يهاى نريوى خود نگهدارى ندارد، 
  .قرآن طوىل منيكشد كه با متدنش از درون منفجر شده و فاجعه عظيمى ببار خواهد آورد

اند، و فرمانرب قواعد و اوامر اهلى، پاكاىن يافت  وىل هنوز در بني بسيارى از مسلمانان، آنان كه آراسته به حقايق مكتب الّله
ه حتريك شهوت ميكند، و با لذت جنسى و جسمى سر و  ميشوند كه با فراهم بودن انواع وسائل گناه و طغيان، و آنچ

كار دارد، دست به هيچ گناهى نزده، بلكه وجودشان براى بسيارى از مردم مانع در افتادن آنان به گندناب سقوط، و 
  .جلنزار گناه است
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ى كه قرآن و سنت در  آفرين اسالم خمصوصا روزه با شرايط و قيودات اينان كساىن هستند، كه با پريوى از دستورات سعادت
كنارش بيان ميدارد، غرائز و شهوات را در زير فرمان خدا برده، و با تكيه بر اراده استوارشان كه ريشه از اميان به خدا و 

  .دارى برخوردارند روز جزا ميگريد، در برابر معاصى از خويشنت

اى نفسى سخت مؤثر است   ، وآرى روزه عامل مهمى است كه در فرونشاندن طغيا

  24: نظام تربيت در اسالم، ص

ترديد مردميكه به كسب اين نريو  چنانچه قرآن جميد ميفرمايد، اجراى روزه در انسان اجياد نريوى خود نگهدارى كرده، و ىب
برخاسته، براحىت ميتوانند با عوامل گناه مبارزه كرده و در اين ميدان صد در صد پريوز شوند، و خويش را از تسلط فساد و 

روزه بر مشا واجب است، چنانچه بر پيشينيان : يكبار ديگر در آيه بنگريد كه خداى عزيز ميفرمايد. ليدى حفظ كنندپ
  .*َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  .دارى و خود نگهدارى ميآفريند واجب بوده و اجراى اين فرمان در نفس مشا نريوى خويشنت

   ميدان عمل

و هرچه ميدان عمل، و فعاليت و كار، در  . هاى مثبىت است كه از انسان سرميزند برنامهآبادى دنيا بسته به : ميتوان گفت
ره فراوانرتى نصيب انسان ميگردد هاى نقشه گردونه   .هاى سازنده، بيشرت باشد، 

ارند  پرور، و عافيت طلب سخت بيزار بود، و اجازه منيداد، به مردميكه نريوى فعاليت د از تنبل و تن) ص(پيامرب بزرگ 
دارش ريشه تكدى را نابود كرد، و مسلمانان را خباطر بدست آوردن اقتصاد مستقل  كمك ماىل شود، او با دستورات ريشه

  .تشويق بكار فرمود

قدر و  اسالم از اقتصاد وابسته سخت نفرت دارد، اسالم كشور مصرف كننده را ذليل ميداند، و مملكت مونتاژكننده را ىب
  .قيمت ميشناسد

از اسرتاحت زياد مردم، و پرخورى و پرخواىب و متام عوامل سازنده تنبلى بيزار است، و بيكاران را دمشن ملك و ملت  اسالم
  .شناخته و خودش دمشن بزرگ بيكاران است

اسالم از انسان دو نوع كار ميخواهد، و دو شكل فعاليت توقع دارد، و سالمت و سعادت جامعه را در پرتو اجراى هر 
  :ه ميدانددو برنام
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  كوشش براى آبادى دنيا  - 1

  فعاليت براى عمران جهان ديگر - 2

از قسمت اول تعبري بفعاليت مادى و اقتصادى ميكند، و از خبش دوم بكوشش عبادى نسبت به مردميكه متام مهت 
و در برابر  هاى مادى ميكنند بغض دارد، خباطر اينكه اين دسته آخرت خويش را به باد ميدهند، خويش را صرف برنامه

مردميكه از فعاليت اقتصادى دست كشيده، يكپارچه به عبادت مشغولند اظهار عداوت ميكند، زيرا اين دسته به سهم 
  .دنياى خويش ضربه ميزنند

  25: نظام تربيت در اسالم، ص

ن در هر دو اسالم اصوال فعاليت مادى و معنوى منطبق بر اصول اهلى را عبادت ميداند، و براى كمرتين كوشش انسا
  .ميدان اجر و ثواب قائل است

داشنت اراده قلب، و با نشاط نگاهداشنت جسم و اعضاء و جوارحش احتياج به مترين و جهاد و  بدون شك زنده نگاه
مبازه با عوامل سسىت و تنبلى دارد، و بدون رياضت و زمحت، و مبارزه و جنگ با موانعه، انسان بر غلطك عمل مثبت 

  .ى، چه در زاويه معنوى قرار منيگريدچه در جهت ماد

رتين نريو به انسان خبشيده، و توان آدمى را براى فعاليت قوت ميدهد   .به حقيقت در اين ميدان روزه 

فرسا،  بازيافت سالمىت بدن در سايه روزه، چشيدن سخىت گرسنگى و تشنگى، حتمل گرماى شديد و سرماى طاقت
نگام روزه داشنت، جدا ماده سسىت و تنبلى را در انسان كشته و از آدمى يك عنصر نگهدارى اعضاء و جوارح از گناه 

و براى اينكه بدايند رياضت موافق با قانون چه اثرات مطلوىب در وجود انسان جبا ميگذارد، بقسمىت . فعال و ارزنده ميسازد
نيف انصارى است اشاره ميشود هان اى ج البالغه، كه خطاب على عليه السالم باستاندارش عثمان بن ح 44از نامه 

اند كه خود را بغذاى چرب و نرم عادت دهم، و خباطر آن از نيكبخىت باز مامن اينگونه برنامه كار  پسر حنيف مرا نيافريده
اش جز علف چيزى نيست، و برنامه گاو خرها شده است كه خاك و خاشاك را براى  چهار پا و حيواىن است كه انديشه

م ميزند، شكنبه را از علف پر ميكند، و نسبت به آنچه برايش در نظر دارند كه عبادت از بار كشيدن پر كردن ش كم 
  .است، غافل است
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در دادن عمر آفريده نشده اگر خوراك : ام، ممكن است كسى در بني مشا بگويد من براى بيكارى و تن پرورى و سسىت و 
راك كه جز ضعف و سسىت حاصلى ندارد، مگر دو لقمه نان جوين خشك، و پوشاك پسر ابوطالب اين است، اينگونه خو 

كه درخت جنگلى و بياباىن با اينكه  : چند عدد خرما، مقدارى منك، يا اندكى سركه چه اندازه نريو ميدهد وىل به تو بگومي
رده پوششش نازكرت تر و استوارتر است، اما درختهاى ناز پرو  كم آب ميخورد، و كسى بآن رسيدگى منيكند چوبش سخت

  »1« .تر و خاموشيش ديرتر است تر است وىل گياهان دشىت شعله آتشش افروخته و بنيانش سست

   داران، و بزرگ نريومندان، انسان مترين آرى باعتقاد موالى پرهيزكاران، و سرور خويشنت

______________________________  
  100ص  5ج البالغه ابن ميثم ج  -)1(

  26: تربيت در اسالم، صنظام 

ديده و رنج تشنگى و گرسنگى چشيده، و روى خاك بيابان و سنگالخ خفته، با آدم ناز پرورده، و در درياى عيش و 
ترديد مترين ديده و در ميدان عمل پريوز است، و  پرسىت غرق شده خط مشرتكى نداشته، و ىب چراىن و شهوت نوش و شكم

  .پرور سست مغلوب و ورشكسته، تن

دو درويش خراساىن را به جرم جاسوسى بزندان بردند، پى از يكهفته بيگناهى هر دو ثابت : سعدى در گلستان ميگويد
شد، چون در زندان را گشودند آنرا كه فربه بده مرده يافتند، و ديگرى را كه الغر بود زنده ديدند سبب پرسيدند، درويش 

حتمل گرسنگى و تشنگى نداشت مرد، وىل من انساىن هستم رياضت دوست من آدمى بود پرخور، : الغر و حنيف گفت
مني خاطر با مرگ به مبارزه بودم  ديده، و رنج گرسنگى و تشنگى برده، نبود غذا و نرسيدن آب چندان به من اثر نكرد 

  .تا اين ساعت كه مرا آزاد ميكنيد

و معنوى، و قرار گرفنت در ميدان عمل و عبادت  هاى مادى خالصه در بدست آوردن فضائل انساىن، پياده كردن برنامه
َو  نريوى مقاومت در برابر حوادث و موانع الزم است، و قسمىت از اين نريو را بنا حبكم قرآن بايد از راه روزه بدست آورد،

ا َلَكِبريَةٌ ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ  َّ زه و مناز كمك خبواهيد، و كمك خواسنت از اين دو از رو . »1«  اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالِة َو ِإ
  .فرمان باور نكردىن است مگر براى آنانكه دىل پر از خشوع در گرو عشق حق دارند

  دار ارزش روزه و روزه
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 فايده نيست كه برادران و خواهران، از ارزش هاى مثبت و سازنده پيوند دارد، ىب با توجه به انيكه روزه با بسيارى از برنامه
  .نظري اهلى بيش از پيش گردد دار آگاه شده، اميان آنان و عشق و حمبتشان باين فرمان كم روزه و روزه

  .اند كلمه رمضان از لغت رمض گرفته شده، و دانايان لغت رمض را به دو گونه توجيه توجيه كرده

  .تابش نور خورشيد، با حرارت هرچه متامرت بر ريگ و سنگ - 1

  .د در اوخر پائيزباريدن باران شدي - 2

چون حرارت شديد مفاسد و پليديها، و جتاوزات و  روزه واقعيىت است كه هم: اگر رمضان مبعناى اول باشد، بايد گفت
اى غرائز را مسيوزاند، و آدمى را به ميدان پاكى نزديك ميكند   .طغيا

  ميدهد، چون باراىن كه طبيعت را شستشو روزه هم: و اگر به معناى دوم باشد بايد گفت

______________________________  
  40البقره  -)1(

  27: نظام تربيت در اسالم، ص

روان انسان را از آلودگى پاك كرده، و بآدمى نريوى مقاومت داده، و جسم را از خطرات رسوبات غذائى به سنگر امان 
  .اند فرمودهرسيده آجنا كه ) ص(ميربد و به مهني معنا روايىت از رهرب اسالم 

  .ارمض الّله فيه ذنوب املؤمنني، رمضان زماىن است كه خداوند خباطر عمل روزه مردم مؤمن را شستشو داده و پاك ميكند

  .اند اسباىن كه از خوردن باز ايستاده: خيل صائم - 1

  .انساىن كه از خوردن و آشاميدن و حركت و گفنت خوددارى كرده: رجل صائم - 2

ترديد گروه خوددارى در پيشگاه اهلى،  وددارى كردن از آنچه شرع و مكتب الّله اجازه نداده و ىبصوم رمضان يعىن، خ
  .خباطر اجراى فرمان دوست از اعتبار خاصى برخوردارند، و نزد پروردگار و وجدان خويش رو سپيدند
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ا تريه كرد، آدم از اين پيش آمد، نگاميكه آدم بزمني آمد، تابش خورشيد چهره دل آرايش ر : على عليه السالم ميفرمايد
  :دلگري بود، جربئيل بر او نازل شد و حبضرتش گفت

روز سيزده و چهارده و پانزدهم ماه را روزه بگري هر روزيكه روزه  : ميل دارى رويت سپيد گردد، گفت آرى، عرضه داشت
ر اين روايت جاى تاؤيل باشد بايد  گرفت يك سوم كبودى پوست از بني رفت و به روز سّوم متام چهره سپيد شد، اگر د

  .گفت روزه عامل بدست آوردن آبرو و اعتبار در پيشگاه خداست

رمضان زمانيست كه ابتدايش رمحت، و دهه دومش زمان غرق شدن در رمحت و عاقبتش آزادى از آتش جهنم است، اين 
هوات و بد كردارى بوسيله روزه ماه العمل آزادى انسان از سوء خلق، طغيان غرائز و ش آزادى از عذاب آخرت، عكس

  .اى كه مهراه با شرايط اجنام گرفته باشد رمضان است، روزه

ماهى بر سر مشا سايه ميافكند، كه : هاى رمضان چنني فرمودند پيامرب عزيز در خطبه مجعه آخر شعبان، در توضيح برنامه
  .استدر ظرف آن ليلة القدر دارد، شب قدرى كه از هزار ماه با ارزشرت 

خداى بزرگ روزه اين ماه را بر مشا واجب منوده، و يك مناز مستحب را در شب آن مساوى با هفتاد مناز در شبهاى ديگر 
اى اجنام دهد ثوابش برابر با واجىب از  قرار داده، آنكس كه در اين ماه بكار نيكى دست بزند و برنامه خدا پسندانه

  .اجرش باندازه هفتاد واجب در وقت ديگر است. دهد واجبات خداست، و هر كس عمل واجىب اجنام

  آرى اى مردم، رمضان ماه استقامت، و فراهم آوردن نريو است، و مزد مردم با استقامت و

  28: نظام تربيت در اسالم، ص

شت است   .»1«  نريومند 

يدست رسيدگى كنند، و رمضان ماه مساوات است، ماهيكه بايد ثرومتندان مادى و معنوى به متام كمبودهاى مردم 
اى غرق در  اى گرسنه باشند، عده دردهاى معنوى و اقتصادى را در درمان منايند، در اين ماه نبايد گروهى سري و دسته

هدايت، و قشرى گرفتار ضاللت، در اين ماه است كه خداوند روزى بندگان فرمانرب را زياد ميكند، و اين مسئله واقعيىت 
دارى بدست آرند، و از گناه و نافرماىن بپرهيزند، متام درهاى  آنگاه كه مردم خويشنت«رب داده است كه قرآن از آن خ

  .»2« »بركات آمسان و زمني را برويشان ميگشائيم
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در رمضان چهار برنامه از خداوند خبواهيد، دو برنامه براى جلب عنايت حق، و دو : رهرب اسالم ص ميفرمايد
نياز نيستيد، اما دو برنامه اول يكى قرار گرفنت در حصار توحيد و دور شدن از شرك و دوم بازگشت  ىبهائيكه از آن  برنامه

شت، و ديگر آزادى از آتش جهنم اى كه از آن ىب از گناه و ورود حبوزه توبه، و دو برنامه   .نياز نيستيد، يكى طلب 

خود را در مسري آمرزش حق قرار ندهد، در كدام زمان هر آنكس كه ماه رمضان را درك كند، و : پيامرب عزيز ميفرمود
  .!ميخواهد به جربان كمبودها برخيزد

ا و زمني در چنان زماىن اجازه سخن گفنت دهد: و نيز فرمود داران ميگفتند برنامه مشا به  به متام روزه. اگر خداوند بآمسا
شت درى است به نام : شت منتهى ميگردد، و باز فرمودند دارى   داران دارد، آخرين روزه ريان و آن اختصاص بروزهبراى 

  .كه از آن وارد شود بسته ميگردد

  .دار اگر غيبت نكند، و خبوابد، خوابش عبادت است روزه: پيامرب بزرگ ميفرمود

كرد به دورى طرحى را به مشا بياموزم كه اجنامش شيطان را از مشا دور خواهد  : رسول گرامى صلى اله عليه و آله مبردم فرمود
يدستان پشتش را ميشكند، : بني مشرق و مغرب پاسخ گفتند آرى فرمودند روزه رويش را سياه ميكند، دستگريى از 

اش را ميكند و توبه و بازگشت حبق رگ و پى او را جدا ميكند براى  دوسىت در راه خدا، و حتمل رنج عمل شايسته ريشه
  .هر چيزى زكاتى است و زكات بدن روزه است

به هنگام رمضان در تابستان چون رنج تشنگى بانسان روى آورد، خداوند هزار ملك را مأمور : پيشوارى اسالم فرمود
شت و نعمت اهلى را باو بشارت دهند و او را نوازش كنند و چون افطار گردد خطاب مريسد چه بوى  آدمى ميكند تا 

  .مغفرمت را نصيبش كردمشاهد باشيد : خوشى دارى، سپس مبالئكه ميفرمايد

______________________________  
  67ص  2سفينة البحار ج  -)1(

  96االعراف  -)2(

  29: نظام تربيت در اسالم، ص

آنكس كه از روى اميان و عشق به خدا روزه بگريد و حسابگر باشد و گوش و چشم و زبان را از گناه : و نيز فرمود
  .»1« ينده اهلى قرار گريد، و اجر ثابت قدمان نصيبش ميشودبازدارد، در حوزه رمحت گذشته و آ
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روزه جسد خوددارى از غذاست وىل با اراده و اختيار خويش البته براى جلب مزد و : امري املؤمنني عليه السالم ميفرمايد
، و روزه دل فرار از عذاب، و روزه روان، خوددارى حواس پنجگانه است از گناه و پاك داشنت دل از متام عوامل شر

رت است از روزه شكم   .»2«  نيكوتر است از روزه زبان و روزه زبان 

اى نيست و تنها گرسنگى و تشنگى مايه بوجود آمدن حقيقت روزه  از جمموع روايات استفاده ميشود، كه روزه عمل ساده
تزكيه روان از مفاسدا خالقى، و منور   منيباشد، بلكه روزه بزرگرتين ميدان مترين براى پاكسازى جسم از امراض گوناگون، و

  .كردن دل به نور خداست

اى روزى فراوان ميگردد، و اجتماع سامل گشته و آدمى در پيشگاه حق كسب آبرو ميكند، و در جهان بعد  با چنني روزه
ره شت    .مند شده، و از عذاب جهنم دور خواهد ماند از 

   آثار خودنگهدارى

، خصوصا در توضيح برنامه روزه دانستيم كه اجراى فرمان حق، و پريوى از دستور، و آراسته در قسمىت از مسائل گذشته
  .شدن بعمل صاحل، در آدمى اجياد نريوى مقاومت ميكند، و انسان را براى مبارزه با حوادث خطرزا آماده مينمايد

ى دارند، در برابر هجوم حوادث ضد هاى مثبت داراى نريوى خودنگهدارى ميشوند، سع مردميكه در سايه اجراى برنامه
آفرين برخيزند، و بدمشن اجازه دسترب ندهند، و در حقيقت كمرتين اثر نريوى  هاى سعادت انساىن به حفظ سرمايه

خودنگهدارى، برجا ماندن ريشه هاى سعادت و فضيلت در دو قلمرو فرد و اجتماع است، دمشنان دروىن و بريوىن 
اند، كه انسان را از مسري اهلى جدا كرده و  هند رفت، آنان بطور دائم در انتظار فرصتهيچگاه بسنگر اسرتاحت خنوا

بپرتگاه سقوط بكشانند، اين انسانا ست كه بايد در برابر دمشنان جمهز بوده و مهيشه در مقام دفاع از كيان خويش باشد، 
ر ندازه توان و نري  وى آدمى بوسيله حرارت اميان و عشق باهللا و اجراى و بايد مهه مردان و زنان اين نكته را بدانند كه 

فرامني آمساىن زياد گردد نريوى دمشنان و دستيارانشان براى آفريدن خطر كم ميشود و اتفاقا قرآن جميد باين معنا اشارت  
  كرده، آجنا كه از

______________________________  
  .صوم است سفينة البحار باب 2روايات نقل شده بيشرتش در ج  -)1(

  460غرر احلكم ص  -)2(

  30: نظام تربيت در اسالم، ص
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بار : ترمجه. فبعزّتك الغويّنهم امجعني اّال عبادك منهم احمللصني: قول يكى از خطرناكرتين دمشنان انسان ابليس نقل ميكند
ملشان از هر آلودگى پاك خداوندا به عزتت سوگند متام مرد و زن را بگمراهى ميربم مگر آنانكه نريوى اميان و توان ع

مشا ميتوانيد اين معىن را در خود : است، آنان گروهى هستند كه من با متام قدرمت در دستربد بآنان سخت عاجز و ناتوامن
اش صفر است،  كننده جتربه كنيد، فرض كنيد به گناهى عادت داريد، و مقاومت مشا در برابر آن گناه و عوامل حتريك

آساىن بشما مسلط است، و مشا مهيشه مغلوب آن گناه هستيد، تصميم ميگرييد خود را از آن گناه شيطان يا هواى نفس ب
پاك كنيد، وقت تصميم ابتداى مبارزه است، هم اكنون بايد در برابر دمشن جمهز شويد تا آجنا كه دمشن از پا درآيد، 

هاى خطرناك گناه در دنيا و آخرت، عزم راسخ  لالعم جتهيزات عبارت است، از ياد خدا، توجه بزبان گناه، و توجه بعكس
براى ترك گناه، و امور ديگريكه مشا را در اين راه كمك ميدهد، با مجع كردن جتهيزاته عليه دمشن، براى اولني بار كه در 

سانرت ميشود، برابر گناه قرار ميگرييد با زمحت زياد از هجوم پليدى خود را حفظ ميكنيد، بار دوم فرار از گناه براى مشا آ
تر، تا جائيكه مقاومت مشا بآجنا مريسد كه اگر عوامل گناه بزيباترين قيافه در برابر مشا جلوه كنند، چنان  دفعات ديگر ساده

ايد، اينجاست كه حس ميكنيد توان مشا براى  حالت انزجارى بشما دست ميدهد كه اتگار با مالك دوزخ روبرو شده
  !!و نريوى دمشن بصفر رسيدهالعاده شده  دارى فوق خويشنت

بنابراين مشا با دمشن در مسئله مقاومت عكس يكديگر هستيد هرچه نريوى مشا بيشرت شود نريوى دمشن كمرت ميگردد، و 
  .تر ميشود العاده هرچه نريوى مشا كمرت توان دمشن فوق

از نازكرتين نخ تا زجنريهاى دانه شخصى ابليس را در خواب ديد، در اطاقى قرار دارد كه از سقف آن اطاق : ميگويند
اين خنها و زجنريها وسيله صيد كردن : اين چه بساطى است، ابليس پاسخ داد: درشت سخت و حمكم آوخيته، گفت

است، بسيارى از مردم خباطر نداشنت اميان و عمل، يا بعلت سسىت عقيده و كمبود فعاليتهاى مثبت با خنى نازك كه بر  
مياندازم در دام من قرار ميگريند، و اين زجنريهاى گران و سخت براى بدام افكندن مردم مؤمن و گردن آنان مهچون كمند 

خملص است، اما خملصني از افتادن بدام من درا مانند، من دوبار با اين زجنري گران خواستم مرجع بزرگ شيخ مرتضى 
اين زجنري سخت را هم چون مخري نرم از هم  انصارى را از خدا جدا كرده و در هالكت قرار دهم، اما در هر دو بار 

  !!گسست و خويش را از خطر نگاهداشت

ابن سريين جواىن بود زيباروى، در بازار شام بشغل بزازى اشتغال داشت، زىن جوان و زيبا چهره بدو مراجعه  : اند نوشته
  هاى گوناگوىن را خبانه وى بياورد، تا كرد، و از او خواست پارچه
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  31: اسالم، صنظام تربيت در 

  .در آجنا با داشنت فرصت كاىف آنچه ميخواهد انتخاب كند

نگاميكه وارد خانه شد متام درها را بسته ديد، تازه برايش روشن شد كه بدام افتاده، بزن گفت از خدا برتس،  ابن سريين 
ى كرده گفت آنچه ميگوئى واگذار، تا كامم اند، زن   شرم و آزرم كجا رفته، مگر منيداىن قرآن و سنت از گناه زنا بشدت 

برنياورى از اين خانه راه خروج ندارى، ابن سريين با او مهرباىن كرد و در عني لطف و حمبت از او خواست اجازه دهد 
براى رفع حاجت بدستشوئى برود، چون مبحل قضاى حاجت رسيد سراپايش را آلوده كرد و با آن كيفيت با آن زن روبرو 

قيافه و وضع او بشدت متنفر گشت و از او خواست هرچه زودتر خانه را ترك كند، ابن سريين با شد، زن از اين 
خوشحاىل هرچه متامرت از خانه خارج شد، و مبزد مقاومىت كه در برابر هواى نفس و وسوسه ابليس خبرج داد آراسته بدانش 

  »1« .تعبري خواب شد

  جهاد اكرب

  :اكرم صلى الّله عليه و آله گرهى از مسلمانان را جبگ فرستاد، زمانيكه بازگشتند فرمودپيامرب : على عليه السالم ميفرمايد

مرحبا بقوم قضوا اجلهاد االصغر و بقى عليهم اجلهاد االكرب، قيل يا رسول الّله و ما اجلهاد االكرب قال جهاد النفس مثّ 
  »2« .افضل اجلهاد من جاهد نفسه اّلىت بني جنبيه

مردميكه جنگ كوچك را بپايان بردند، وىل جنگ بزرگ بر عهده آنان باقى مانده، پرسيدند جنگ بزرگ   آفرين بر: ترمجه
ره: كدام است، فرمود مبارزه با نفس، سپس ادامه داد لو قرار دارد پر   .ترين جنگ مبارزه با نفس است كه بني دو 

ايست   و در هر شرطى از شرايط با آن روبرو بوده، چهرهآوريكه بشر در متام دوره حيات  از دمشنان بسيار خطرناك، و زيان
واى نفس كرده است   »3« .كه قرآن جميد از آن تعبري 

  .هوا عبارت است از طغيان نفس و عدم قناعتش در برابر آنچه بطور قانوىن برايش فراهم شده

ره ماديش از جانب حق مقرر شده وىل دستور دارد  اش را از خوان طبيعت در سايه كار  رهانسان در عني اينكه روزى و 
و كوشش و فعاليت و زمحت بدست آورد، سپس باندازه نياز از دسرتنج خويش استفاده كند و مازادش را در راه اهلى 

هاى مسلمان و اجتماع اسالمى هست پر كند، اما اكثر مردم باين شكل قانوىن  اتفاق كرده و خالءهائيكه براى خانواده
  نيستند،
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______________________________  
  678ص  1سفينة البحار ج  -)1(

  197ص  1سفينة البحار ج  -)2(

  40نازعات  -)3(

  32: نظام تربيت در اسالم، ص

نگام قدم گذاشنت در حوزه حيات و روبرو شدن با عوامل مادى، و بقول قرآن زينت حيات و مظاهر فريبنده، و 
اى ىب هاى نامشروع و غريقانوىن و آمال و آرزوهاى عجيب و غريب  بسيارى از خواستهسريت در صفحه نفسش  صور

هاى بيشرت اگر چه بنابودى حق حيات و مال و منال و آبروى ديگران متام  بندد و او را براى بچنگ آوردن برنامه نقش مى
م هد شد، اين نكته ناگفته مناند كه نفس نوعان قرار گرفته و تبديل مبنبع شر خوا شود حتريك مينمايد، آنگاه در مرز ستم 

در ميدان وجود انسان داراى ارتش جمهزيست كه ميتوان گفت مهه وجود انسان ارتش نفس است، ارتشى منتظر فرمان، 
چنانچه نفس داراى تربيت و پاكى باشد، ارتشش در راه حق و حقيقت بدو كمك ميكند و اگر داراى هوا، نريويش در 

  .بياريش برميخيزد راه گمراهى و رذيلت

  .نگام طغيان هواست كه انسان دچار گناهان گوناگون و بيشمارى ميشود

تيز كردن دندان براى محله مبظلوم، تأمني نريو براى بيغما بردن سهم ديگران، ارضاء غريزه جنسى از طرق نامشروع، گرفتار 
وده شدن بانواع پليديها براى حفظ مقام و موقعيت پوشاىل، گناه، آل آمدن بدام ريا براى ازدياد مال و قرار از كار، كشنت ىب

  .مهه و مهه حمصول هواى نفس و فرمانربدن از آنست... غرق گشنت در مسائل مادى و 

در برخورد و روبرو شدن با هواى نفس جهت زندگى معلوم گشته و مسري آدمى مشخص ميگردد، چنانچه در اين ميدان 
ترين و شريرترين موجود زنده گشته و در جهان بعد هيزم جهنم  شود، تبديل به پست آدمى حمكوم و مغلوب هواى نفس

هاى  هاى فضيلت برپا خواهد كرد و در عامل بعد از زيباترين چهره خواهد شد، و اگر مالك هوا گردد حياتى بر اساس پايه
شت خواهد بود   .اهل 

َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي   َو أَمَّا َمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى :قرآن هم مهني معنا را بازگو ميكند، آجنا كه ميفرمايد
شت است : اْلَمْأوى   .آنكس كه خباطر ترس از مقام ربوبيت، نفس را از جتاوز و طغيان باز دارد جايگاهش 
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هاى مادى و  آن نريو عبارتست از انواع اسلحه ميدانيد كه براى جنگ با دمشنان بريون، انسان توان و نريو الزم دارد، و
هاى نظامى، وىل براى مبارزه با هواى نفس كه جدا در رأس متام دمشنان بشر قرار دارد، از هيچيك از  آگاهى از تاكتيك

نريوهاى مادى منيتوان كمك گرفت، در اين ميدان نريوئى مافوق متام نريوهاى الزم است چون اين دمشن خطرناكرتين و 
  .پرزورترين دمشنان است و آن نريوى مافوق بنا به عقيده قرآن چيزى جز تقوا و بعبارت فارسى خودنگهدارى نيست

  هاى متعدديست كه انسان بايد از البته بدست آوردن نريوى خودنگهدارى حمصول برنامه

  33: نظام تربيت در اسالم، ص

  .سنني كودكى براى خويش فراهم آورد

بپرسيد كودك چگونه براى حتصيل اين نريو برخيزد؟ بايد گفت پدران و مادران، آموزگاران و دبريان، در اينجا ممكن است 
. دانشمندان و نويسندگان و خالصه مهه مربيان براى اجياد اين نريو در كودكان كه نسل آينده را در زماىن تشكيل ميدهند

ا الن معصوم و نسل بيگناه مربيان بيتفاوت باشند و يا تنها خطريترين مسئوليت را بعهده دارند، و اگر در جنب اين نو
در رفنت نريوهاى  بامور ظاهر اطفال توجه داشته باشند ملت و مملكت غرق در فساد خواهد شد و ىب ترديد گناه بزرگ 

  .انساىن بگردن مربيان است

فراهم آوردن نريوى خودنگهدارى بعهده  ترين نقش را در اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه خود انسان اساسى
چنانچه خداى ناخواسته پدر و مادر، معلم و . اش در معرض نابودى قرار نگريد دارد، و بايد بيدار باشد كه اصول انساىن

نگاميكه انسان بعقل آيد و داراى نريوى تشخيص شود، بايد  دبري، و ساير مربيان انساىن در اين زمينه كوتاهى كنند، 
  .جبستجو برخيزد، و دامن يك مرىب اهلى را بچنگ آرد و خويش را از مرز هالكت برهاند خود

  :هائيكه بايد در فراهم ساخنت نريوى خودنگهدارى مورد توجه مربيان و خود انسان قرار گريد عبارتست از اما برنامه

  .هاى انساىن فراگريى مقررات و قوانني سازنده و رشددهنده برنامه - 1

  .انديشه در عمل و عاقبت آن - 2

  .توجه بپروردگار و صفات او - 3

  ...شكوفا كردن خصائل انساىن و اخالقى از قبيل كرامت نفس، شرف، غريت، محّيت، حيا، و  - 4
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  .هاى پسنديده و مثبت مترين برنامه - 5

  .مهنشيىن با عاشقان حق و اولياء خدا - 6

  .ى را بگناه و اميدارد و خمصوصا رفيق ناباباى كه آدم كننده دورى جسنت از عوامل حتريك - 7

اند  مربيان در فراهم آوردن اين مقدمات براى پرورش كودكان سخت مسئولند، و آنان كه از حوزه تربيت مربيان دور بوده
  .العاده مسئولند پس از آگاهى باين قواعد نسبت خبويش فوق

اينطور باشد بايد گفت مسلمانان گذشته عالقه بيشرتى بآئني  گروهى عقيده دارند فساد در نسلهاى گذشته كمرت بود، اگر
  حق داشتند و اينهمه عوامل فساد در اختيار آنان نبود، و

  34: نظام تربيت در اسالم، ص

مني خاطر نريوى خودنگهدارى در آنان قويرت و پرتوان تر بود، آنان مهيشه سعى  نيكان ايشان بيش از بدان بودند، و 
مقدمات سازنده تقوا در ارتباط باشند، از اينجهت مردمى بودند قانع حبق خود پرهيزگار و پاكدامن، درستگو و داشتند، با 

بينيم كه آلوده به گناه يا گناهاىن نباشد، نريوى خودنگهدارى در نسل امروز  درستكردار، وىل امروز كمرت كسى را مى
بگناه حمكومند و ضعف و حمكوميت اينان، حوزه زندگى را دچار ضعيف است، اكثر مردم در برابر عوامل حتريك و ترغيب 

  .مشكالت فراواىن كرده است

نظري تاريخ، و متفكر قرن،  خوشبختانه مردم مسلمان و خمصوصا شيعه در سايه رهربى قائد عظيم الشأن اسالم، و مرجع ىب
ديىن حضرت امام مخيىن بعلل و  و ديىن عليه ىب ترين چهره انساىن و روح دين، و رعد خدائى عليه بيداد و ستم، و انقالىب

عوامل مشكالت زندگى پى برده، و از فرهنگ وارداتى غرب و استعمارى روى گردانده و بتدريج آمادگى خود را براى 
بازگشت باصول اسالم نشان ميدهد، و هم اكنون طليعه فراهم آوردن نريوهاى مادى و معنوى براى بريون راندن دمشنان 

، و دروىن از ميدان حيات آشكار است و مرد و زن خمصوصا، نسل جوان در سايه مربيان دلسوز درصدد فراهم بريوىن
آوردن مقدمات اجياد تقوا و نريوى خودنگهداريند، و اميد مريود كه در سايه اين توبه واقعى و بازگشت حبق، و تكاپوى 

  »1« .مثبت به نتايج درخشاىن برسند
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رزه با هوا پريوزند، وجودشان براى خود و ديگران منبع خري و بركت است و البته اين مبارزه و جنگ از راسىت آنانكه در مبا
مني خاطر پيامرب بزرگ از اين مبارزه  امهيت بسزائى برخوردار است، چنانچه نتائجش نيز داراى ارزش فوق العاده است و 

  .تعبري به جهادا كرب كرده است

   هاى خودنگهداران نشانه

هاى مردم با تقوا و  ج البالغه براى يكى از عاشقانش بنام مهام نشانه 184امري املؤمنني عليه السالم در خطبه 
  .خودنگهدار را بيان ميكند

   اى از فرمايشات امام اشاره كرده و دوستان را براى توجه به متام در اين جا به گوشه

______________________________  
لوى مؤثرترين عامل بود و اين سلسله با رهربى قاطعانه حضرت در سوق داد -)1( ن مردم ايران به انواع گناهان سلسله 

امام مخيىن و نريوى عاىل ملت ايران با متام شئونش سرنگون شد و ملت و جامعه ما درا ين روزها با كوششى 
من  ناپذير براى آبادى دنيا و آخرت خود در فعالّيت است، اين پريوزى خستگى مشسى بارادة اهللا نصيب  1357در ماه 

  .مردم ايران شد

  35: نظام تربيت در اسالم، ص

ج البالغه دعوت ميكنم نشانه   .هاى خودنگهداران مبطالعه خطبه متقني در 

خواهى براى افرادا نسان است و جز براى جلب  خودنگهداران و پرهيزكاران گفتارشان مهراه با مصلحت: امام ميفرمايد
وشنودى حق سخن منيگويند، اينان اگر مدار صحيحى براى گفتار خويش نيابند كلمات خود را رها منيكنند زباىن كه خ

  .هاى ضد حق آلوده گردد؟ بسته به نريوى تقواست چگونه به برنامه

مت، استهزاء، سخن چيىن، لغوگو  ئى، فحش، فريفنت آرى اگر زبان وابسته به نريوى پرهيز از گناه نباشد آلوده به غيبت، 
  ...گوئى، عيبجوئى، كفرگوئى، زخم زبان، دروغ و  مردم، باطل

ايش با گريز از مدار خراىب بببار ميآورند، رسوائى بپا خواهد كرد و آسايش  ميگردد و مهانند امت شكافته شده اى كه الكرتو
  .اى را بر باد خواهد داد جامعه
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  .جانب افراطند نه در مسري تفريطمهام خودنگهداران در برنامه پوشاك نه در 

كردارشان سراسر تواضع و فروتىن است، از آنچه خداوند بر آنان نپسنديده چشم ميپوشند، گوش خود را وقف شنيدن 
ها كه نسبت بانسان جنبه  سخن حق و كالم پرمنفعت كرده، و از باطل شنيدن سخت درگريزند در حتمل شدائد و سخىت

  .چنانند كه ديگران در خوشى و آسايش آزمايش و پرورش روح دارد

بينند شادى و غم براى آنان يكسان است، اگر  تن بقضاء و حكم حق داده و رنج مقدر شده را براى خود راحت مى
اندازه بودنشان در دنيا حمكوم امضاى حق نبود، از شوق رسيدن بلقاى حق، و ترس از دوزخ باندازه يك چشمب هم زدن 

تن منيماند، آنچه در نظر آنان بزرگ است فقط خداست و غري حق در برابر اينان كوچك است و مرغ روحشان در قفس 
شت را ديده و در آن بسر ميربد، و در اعتقاد جبنهم نيز بدان   ىب اعتبار، يقني آنان نسبت ببهشت مهانند كسى است كه 

  .اند گونه

ر آن زيست ميكنند پر غم و اندوه است، بندگى خود دل آنان از قفس تنگ دنياى مادى و قشرهائيكه جداى از حق د
ند، و حمصول مثبت عمر را هرچند زياد باشد اندك ميدانند متام جهانيان از آزارشان در امانند زيرا  را نسبت حبق ارج منى

  .مهه اينان جممع تقوا و عدلند، كمرتين ظلمى از ايشان ديده منيشود

العاده اندك، سر و كارشان با  هاى نفس آنان فوق قناعت الغر است و خواستهخوراكى، و  بدنشان خباطر روزه، كم
پاكدامىن و پاكيزگى است و چند روزه عمر را بشكيبائى بسر ميربند تا از پى آن آسايش و نعمت مهيشگى را دريابند و 

   اين جتارت پرسود نعمىت است كه از جانب حق آنان

  36: نظام تربيت در اسالم، ص

تر  ه، دنيا و مظاهر فريبنده و كاالى پر زرق و برقش بدينان رو كند وىل ايشان از آن بگريزند و به تعبري روشنعنايت شد
  .توانند آنان را به گناه آلوده كنند عوامل مادى منى

ها را حتمل كنند تا از خطرات ماديگرى جان بسالمت برند، كوشش آنان بر اينست كه از دل سخىت راحت  انواع سخىت
  .بد فراهم كنندا

  .اى از غنائم فراواىن است كه از راه مبارزه با هواى نفس نصيب انسان ميگردد اين آثار و فوائد گوشه

  37: نظام تربيت در اسالم، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   بنيادهاى سعادت

 انسانيكه براى خويش نريوى خودنگهدارى فراهم آورده، در مبارزه با دمشنان بروىن و دروىن، خبصوص هواى نفس بآساىن
  .پريوز گشته و در اجراى دستورات رهربان آمساىن سسىت منيورزد

هاى حق انسان با  معلوم است كه بسيارى از فرامني و قواعد اهلى، موافق با هوا نيست، و در مسري اجراى برنامه
سندد خواست پ مشكالت فراواىن روبرست، وىل آنكس كه خود را براى مبارزه با عوامل ضد اهللا آماده كرده آنچه را مى

  .هاى ضد اوست خداست، و از آنچه متنفر است برنامه

ها فقط در شأن مردميست   على عليه السالم شش برنامه بفرزندش حسني عليه السالم يادآور ميگردد كه اجراى آن برنامه
ره ها  رديد اجراى آن برنامهو بدون ت. مند باشند، و استعداد مبارزه با طغيان نفس را داشته باشند كه از پاكى روح و تقوا 

  .قسمت مهمى از سعادت دنيا و آ رت آدمى را تأمني ميكند

   چه بسيار مردميكه در مقابل اين شش برنامه قرار گرفتند و ميگريند، اما خباطر سسىت اراده

  38: نظام تربيت در اسالم، ص

  .تباه ميكنند و ضعف نفس از پياده كردنش سرباز ميزنند و در نتيجه دنيا و اخرت خويش را

  .سود اين شش برنامه نصيب مردمى است كه مالك نفسند، و از ضعف اراده و تنبلى و كسالت فراريند

  :پيشواى پرهيزكاران و امام خودنگهداران بفرزندش خطاب ميكند

قر، و بالعدل على يا بّىن اوصيك بتقوى الّله ىف الغىن و الفقر، و كلمة احلق ىف الّرضا و الغضب، و القصد ىف الغىن و الف
  »1« .الّصديق و العدو و بالعمل ىف الّنشاط و الكسل، و الرضا عن الّله ىف الشّدة و الّرخاء

هاى شيطاىن ثروت، يا  دار باش و براى خدا تقوا پيشه كن، و از آلوده شدن به برنامه نگام ثروت و ندارى خويشنت: ترمجه
نگام خوشنودى  گو باش و از لغوگوئى، بيهوده سخن راندن خودنگهدار  و خشم فقط حقبه بدخبتيهاى فقر بپرهيز، 

نگام شاداىب و كسالت  باش، ميانه روى را در زمان داشنت و نداشنت مراعات كن، و با دوست و دمشن بعدالت رفتار كن، 
  .هاى مثبت باز نايست و در حال ناراحىت و راحىت از خداوند بزرگ راضى باش از اجراى برنامه

  :ضيحتو 
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انسان بايد نسبت به طغياىن كه ثروت ممكن است در انسان بيافريند و كفرى كه حمصول فقر و نداريست آماده براى  - 1
اند،   مبارزه باشد عوامل اجياد نريو را براى مبارزه كه در قسمتهاى قبل بيان شد در خود فراهم آرد، تاريخ و جتربه ثابت كرده

دارى نباشد از  مل بسيار مهم اجياد طغيانند، و اگر آدمى در حصار پرهيزگارى و خويشنتكه ثروت و ندارى، هر دو از عوا
ان االنسان ليطغى ان رآه استغىن انسان : آورى ثروت ميفرمايد هاى مهلك آن دو در امان خنواهد بود، قرآن در طغيان ضربه

ر عيش و نوش غلط زده و نيازى كرد، از مدار آدميت خارج شده، و با ك چون بوسيله مال احساس ىب مك ثروت دست 
ر گناهى آلوده خواهد كرد   .دامن 

ها و مراكز فحشاء، بيغما بردن حقوق يك ملت،  بار و رسواكننده، آبادى قمارخانه و كاباره نشينيهاى فضاحت شب
ا تومان يا دالر، جلب زنان زيبا چهره دست گرانقيمت داخلى و   اندازيهاى شيطاىن به بيت املال، برد و باخت ميلو

راىن با گرانرتين قيمت، سفرهاى پرخرج براى  خارجى، دزديدن پريچهرگان، خريدن و آماده كردن هر نوع وسائل شهوت
   گناه مهچون جامعه ارضاء غرائز و شهوات، استعمار ملتها و در سايه تاريك و شوم ان بيخامنان كردن هزاران بشر ىب

______________________________  
   وصاياى على عليه السالم 77حبار ج  -)1(
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فلسطني و هزاران جنايات ديگر كه آدمى از بازگو كردن و شنيدنش سخت خبود ميلرزد، حمصول ثروتى است كه بدست 
سئوال كرد پول يعىن چه؟ امام فرمود تقوا و آلوده قرار ميگريد، ميگويند مردى از على عليه السالم  اميان، و افراد ىب مردم ىب

يعىن ريشه متام شهوات، و بدون ترديد نظر امام متوجه آن بيخرباىن است كه پول در دست آنان وسيله هر نوع جنايت و 
  .خيانت حبوزه انسانيت است

ظرى بوضع ثرومتندان اندوزان و آدخمواران نشان ميدهد، و با ن باريكه تاريخ در كنار پول و ثروت با توجه باوضاع جنايت
نگام داشنت مال بيشرت روشن  شرق و غرب در اين زمان، موقعيت خودنگهدارى و تقوا و نريوى پرهيز از گناه خبصوص 

  !هاى غلط مال و دارائى ميتوان سامل زيست؟ ميگردد، آيا بدون تقوا و منهاى مبارزه با كشش

نگام : اما فقر روى آوردنش اگر انسان داراى نريوى خودنگهدارى نباشد، و اصول آن نيز زاينده پليدى و گناه است و 
ر ذلت و بدخبىت تن داده و به خراب كردن دنيا و آخرت خود  مقاومت در وى جلوه نداشته باشد، براى جربانش 

  .برخواهد خاست
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  :و پيامرب عزيز ميگفت »1« الفقر املوت االكرب: امام عليه عليه السالم درباره زيان فقر ميفرمود

  .»2« كاد الفقر ان يكون كفرا

آرى اگر فقري البته فقريى كه فقرش خباطر بيكارى يا جنايت استعمارگران نباشد چون در اين صورت صرب جائز نيست 
شر دار نباشد تبديل بيك منبع  بلكه مبارزه با بيكارى و جنگ با استعمارگر واجب است بر فقرش صرب نورزد، و خويشنت

خواهد گشت، و خباطر عيش نفس و نوش شكم، شرف و فضيلت و كيان انساىن خود را بشيطان و دستيارانش بثمن 
  .خبس خواهد فروخت

ثرومتند در برابر ثروت بايد بشكر حق برخيزد، و شكر او باين است كه مال را از خرج شدن در مسري ضد اهللا حفظ كند، 
اهلى خرج كرده و خالءهائيكه در حيات مسلمني است خبصوص خالء فرهنگى را پر  و زيادى اندوخته را مطابق با قانون 

  .كند

  .و فقري بايد برنداشنت حوصله ورزد و حبداقلى كه در زمان فقر در اختيار دارد قناعت كند

عيني شده و در قرآن جميد و روايات براى ثرومتند شاكر بآن معنائيكه گفته شد، و براى فقري خود نگهدار اجر بينهايت م
شت جاودان بشارت داده شده   .اند هر دو در صورت مبارزه با گناه و خطرات ثروت و فقر به 

______________________________  
  53ص  78حبار ج  -)1(

  378ص  2سفينة البحار ج  -)2(

  40: نظام تربيت در اسالم، ص

نباشد و آدمى آمادگى براى مبارزه با هواى نفس را در آورش، اگر نريوى خودنگهدارى  در برابر ثروت و كششهاى طغيان
يدست شد، در برابر ندارى و فشارش انسان استقامت نورزد آيا ميتوان تأمني  برابر پول در خود نبيند و نيز اگر روزى 

  .سعادت كرد؟ جواب منفى است

وقى كه باو ميداد، از او خواست شصت شىب هارون الرشيد رئيس شهرباىن خود محيد بن قحطبه را طلبيد، و در برابر حق
نفر از فرزندان پيامرب بزرگ را كه مهه در عبادت و زهد معروف بودند، و از بيست ساله تا هشتاد ساله در ميان آنان بود 
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ساز بآن جنايت هولناك دست زد و آنشب بدون هيچ جموز فرزندان  بقتل برساند، رئيس شهرباىن خباطر حفظ مقام ثروت
آرى پول ريشه متام شهوات است اگر در كنارش تقوا  »1« .يها السالم را كشت و بدن آنان را بچاه رخيتفاطمه عل

  .نباشد

فقر هم مانند ثروت خباطر فشاريكه بانسان وارد ميكند اگر مهراه با صرب و خودنگهدارى نباشد مولد جنايت است، تاريخ 
ر جنايىت دست زدند، توضيح بيشرت درا ين قسمت ما را هاى پليد و زشىت است كه خباطر جربان  منايشگر چهره يدسىت 

  .از هدفهائيكه در پيش دارمي بازميدارد

ائيكه در مسئله اقتصاد و فقر و استعمار نوشته  دوستان با مهني تفسري خمتصر به مفصل مسئله پى ميربند، و ميتوانند بكتا
مذموم توضيح بيشرتى درباره فقريكه عامل آن استعمار يا سسىت مردم و البته درترمجه دنياى ممدوح و . شده مراجعه كنند

  .است داده خواهد شد

در قسمت دوم كالم على عليه السالم آمده بود، كه هنگام آرامش و خشم جز سخن حق مگو و زبان از گفنت  - 2
دور كرده و بگفتار با كردار  انبساط خاطر، و سرور و خوشحاىل گاهى انسان را از حدود اهلى. برنامه ناصواب نگاهدار
  .شيطان پسند ميكشاند

هائى اجرا ميگردد كه راسىت خارج از نزاكت است و گاهى براى خنداندن  در جمالس سرورانگيز گاهى بوسيله زبان برنامه
  .ديگران توهني بشخصيت يك مسلمان، يا كوبيدن يك شهر و مردمش

  .مبهار كردن زبان اقدام كرددر اينجاست كه بايد از نريوى تقوا كمك گرفت و 

دار  انسان بوسيله زبان در پرتگاه سقوط قرار ميگريد، و اگر خويشنت »2«  بوقت غضب و خشم كه كليد هر شريست
گوئى، دروغ،  اش هواى نفس است مبارزه ننمايد گرفتار كلمات سخيف، فحش، بيهوده نباشد و با آتش خشم كه فروزنده

مت و    گاهى دو نفر برميگردد و  ... غيبت، 

______________________________  
  206ص  1سفينة البحار ج  -)1(

  318ص  2سفينة البحار ج  -)2(

  41: نظام تربيت در اسالم، ص
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م پيدا ميكنند با هم بدعوا و نزاع برخاسه و چه بسا كه نزاع بقتل يكى  اثر بدگوئى بيكديگر و خشم بيشرتى كه نسبت 
  .و هريك از طرفني منجر گردداز دو طرف يا نقص عض

داران را نيكوكار دانسته و حمبت بينهايت اهلى را  كتاب خدا فروبرندگان خشم، و خاموش كنندگان آتش غضب و گذشت
  :فرموده 134نسبت بآنان اعالم منوده است آجنا كه در سوره آل عمران آيه 

  .للَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو ا

هايش قسمت مفصلى را اختصاص  عالمه بزرگ مرحوم فيض كاشاىن در كتاب پرقيمت حمجة البيضاء براى زبان و برنامه
هاى مثبت و منفى زيان برخاسته، در آن فصل  داده و در سايه ايات و روايات و كلمات بيداران راه حق بتشريح متام برنامه

نگام بريون رفنت از خانه سنگبعضى : ميگويد اى زير زبان ميگذاشتند سپس از  ريزه پاكيزه از مردم در زمان رسول اهلى 
  .خانه خارج ميشدند

چنانچه در خارج از خانه جائى را براى سخن گفنت مصلحت ميديدند سنگريزه را از دهان خارج كرده، آنگاه در حد 
اى براى تكلم منييافتند، از سخن   را بدهان برميگرداندند و اگر زمينهجلب خشنودى حق سخن ميگفتند و باز سنگريزه 

  .گفنت خوددارى كرده و با سكوت خود از حمل ميگذشتند

اين نكته فراموش نشود، خشم نريومندترين علت براى قرار دادن زبان در مدار گناه و خمالفت با خداست، از اينجهت 
هاى فضيلت، علم، و مشعلداران هدايت در كتب مهم روائى نقل شده  سرچشمهدوستان را به تعمق در چند روايت كه از 

  .دعوت ميكنم

يا معلم اخلري عّلمنا اّى االشياء اشّده فقال اّشد االشياء غضب : قال احلواريون لعيسى بن مرمي: قال الصادق عليه الّسالم
  »1« .و ما بده الغضب قال الكرب و الّتجّرب و حمقرة الّناس فبم يّتقى غضب الّله قال بان ال تغضبوا قالوا: الّله عّزوجل قالوا

اى در متام  مياران نزديك عيسى بآحنضرت عرضه داشتند اى آموزگار نيكى و درسىت، چه برنامه. امام ششم فرمود: ترمجه
و بچه وسيله فرمود خشم خداوند، گفتند چگونه خود را از خشم اهلى دور بدارمي، . تر است ها شديدتر و سخت برنامه

خويش را از غضب اهلى حفظ كنيم، فرمود با پرهيز از عصبانيت و خشم، گفتند علت و مبدأ خشم در انسان چيست؟ 
  .جوئى و تكرب، و زورگوئى و كوچك مشردن مردم برترى: پاسخ داد
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آنكس كه از خشم خود پيشگريى  : امام ششم فرمود »1« .من كّف غضّبه، سرت الّله عورته: ال الصادق عليه السالمق
  .كند، و از غضب خود بپرهيزد، خداوند عيش را ميپوشاند

شيئا واحدا فاّىن جاء اعراّىب اىل رسول الّله صّلى الّله عليه و اله فقال يا رسول الّله عّلمىن : عن الّصادق عليه الّسالم قال
  »2« .رجل اسافر فآكون ىف البادية، فقال له رسول الّله صلى الّله عليه و آله ال تغضب

يك برنامه مبن بياموز زيرا من وقت ماندن در شهر را ندارم، : امام صادق فرمود عرىب به پيشگاه رهرب اسالم آمد و گفت
  .از خشم بپرهيز: فرمود زندگى من در بيابان است و بايد بسرعت برگردم پيامرب

  »3« .ليس البليس جند اّشد من الّنساء و الغضب: قال الّصادق عليه الّسالم

  .كننده و خشم و غضب نيست گر و گمراه براى ابليس ارتشى قويرت از زنان عشوه: امام صادق فرمود

  »4« .و تفرق الفهمشّدة الغضب تغّري املنطق وتقطع ماّدة احلّجة : قال امري املؤمنني عليه الّسالم

  .سخىت خشم، مسري گفتار را برگردانده، و ريشه استدالل را قطع ميكند و فكر را پريشان مينمايد: على عليه السالم فرمود

نريومندترين مردم كسى است كه با  : امام اول فرمود »5« .اقوى الّناس من قوى على غضبه حبلمه: و قال عليه الّسالم
  .فائق آيداش بر خشمش  كمك حوصله

: و از على عليه السالم نقل شده كه فرمود »6« .و قال عليه الّسالم افضل احللم كظم الغيظ او ملك النفس مع القدرة
  .دارى رتين بردبارى فروخوردن خشم است و يا در هنگام قدرت خويشنت

  :فرمود) ع(در سومني برنامه امام عليه السالم به فرزندش حضرت حسني 
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رو باش، از افراط و تفريط چشم بپوش، در  وت داشنت و چه وقت ندارى از نظر خرج و مصرف انساىن ميانهچه هنگام ثر 
يدسىت بنشيىن، و در وقت ندارى آنچنان مكن كه سخىت و تنگدسىت بر تو  زمان دارائى آنچنان زياده روى منما كه به 

رتين   .روى است اى ميانه مسري در هر برنامه فشار آرد و برايت اجياد زيان و ضرر كند و بقول معروف 

در برابر دوست و دمشن بعدالت برخيز، در حق دوست خباطر حمبت و انسى كه باو دارى : در چهارمني برنامه امام آمده
  .از حدود معني شده مگذر و در برابر دمشن خباطر دمشنيش جتاوز روا مدار

______________________________  
  319ص  2ج  سفينة البحار) 1(

  319ص  2سفينة البحار ج ) 2(

  319ص  2سفينة البحار ج ) 3(

  196غرر احلكم ص ) 4(

  196غرر احلكم ص ) 5(

  196غرر احلكم ص ) 6(

  43: نظام تربيت در اسالم، ص

رتين الگو براى عدل و داد بود   .على عليه السالم در متام زواياى حيات خود، 

مرد تاريخ عدل و دادخواهى  جز به عدل و داد رفتار نكرد، اصوال تاريخ زندگى آن بزرگاش  على اخلصوص با دمشنان پركينه
او از شدت عدل و دادش دمشنان فراواىن داشت و علت دمشىن با او خباطر اين بود كه مزاج بسيارى از مردم پذيرش . است
نگام رودررو شدن با دمشن، يا بوقت  وىل امام مردى نبود كه با دمشن بدرفتارى كند،. هاى عدالت را نداشت برنامه امام 

  .اى نداشت اجراى حكم نسبت بدمشنان جز مراعات عدل برنامه

ا  اى مهمى نوشته شده، كه تعداد آن كتا در جتزيه و حتليل حيات او كه سراسر عدل بود و داد، در شرق و غرب كتا
  .اگر در يك جا مجع شود كتاخبانه بزرگى را تشكيل ميدهد
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ج البالغه ص  ميثم شارح حمقق و كمابن  ج البالغه در جلد پنج شرحش بر    :ميگويد 123نظري 

اش پسر مرادى ديده ميشود، ان پنج  در پايان وصيت على عليه السالم در شب بيست و يكم پنج نكته درباره كشنده
  :برنامه خطاب بفرزندانش بود باين مضمون

از مرگ من از بپا كردن فتنه بپرهيزيد، و دست خود خبون مردم نياالئيد، نگوئيد عزيزان من يكنفر مبن ضربت زد، پس  - 1
چون على كشته شد بايد بقصاص خون پرقيمت او مردم را بكشيم، قاتل من يكنفر است و سايرين در اين زمينه خبصوص 

  .جرمى ندارند

ديگر نداشته باشيد، زيرا عدالت اقتضاى  در برنامه تالىف و قصاص فقط شخص قاتل را در نظر بگرييد و بس برنامه - 2
  .اى جز قصاص را ندارد برنامه

اگر من خباطر ضربت او از دنيا رفتم، كشتنش بعنوان قصاص خون من جايز است، وىل اگر مرگم علت ديگر داشت،  - 3
  .حق كشنت او را نداريد

  .مبن يك ضربت بيشرت نزد زيرا او 7نگام قصاص مواظب باشيد كه يك ضربه بيشرت باو وارد نشود  - 4

از مثله  : پس از مرگ قاتل، از جدا كردن اعضاء بدن او احرتاز كنيد، زيرا من از جد مشا پيامرب شنيدم كه ميفرمود - 5
  .كردن بپرهيزيد گرچه الئمه سگ آزاردهنده باشد

ره اى از زواياى زندگى نيست مگر  اى ندارد، زاويه با كمال تأسف بايد گفت دنياى ماشني، و عصر متدن از عدالت هيچ 
مت، يا مبختصرترين  اينكه بدست بيدادگران پر از ظلم نشده باشد، متمدنني امروز و خبصوص سردمداران ملتها بكمرتين 

  ها و زجرها دچار ميكنند، و گاهى آنانرا از بني ميربند و از حيات و سوءظن مردم مظلوم را گرفته و بستخرتين شكنجه

  44: اسالم، ص نظام تربيت در

  .هسىت حمروم ميكند

دارى  ترديد منهاى نريوى تقوا و خويشنت اجراى عدل نسبت بدوست و دمشن، الزمه زندگى يك انسان است و ىب
  .بزرگداشت عدل ميسر نيست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

بت هاى مث امام در پنجمني سفارش خود، فرزند عزيزش را بكوشش و فعاليت تشويق ميكند، و او را از تعطيل كردن برنامه
  .چه هنگام نشاط و چه وقت كسالت برحذر ميدارد

هاى  هاى حق، و اجراى برنامه نشاط و خوشى گاهى انسان را مبرز غفلت و بيخربى ميكشاند، و از پياده كردن نقشه
 پرسود بازميدارد، نشاط و شادى گاهى مهانند مسىت انسان را از مهه چيز بيخرب كرده و از مسري اهلى دور ميكند، و نيز

. هاى حق و حقيقت برسد سسىت و تنبلى انسان را در چاه زيان و خسران درافكنده، و منيگذارد آدمى بنتايج عاىل برنامه
چنانچه خوشى و كسالت خبواهد آدمى را از هدف بازدارد، بايد از طريق اراده و عزم و مبارزه با نشاط خطرزا، و كسالت 

داد و گرچه اجراى برنامه، با اجنام كار براى انسان زمحت فراوان دارد، وىل  كننده سعادت، خود را از مهلكه جنات ويران
ره گرفت   .بايدب كوشش و فعاليت ادامه داد، و از فيض و عنايت اهلى 

در سخىت و در راحت بقضاء و : ششمني برنامه امام خطاب بفرزندش، كه از اصول سعادت است بدين مضمون است
سبت خبويش خوشنود باش، و دلت در حالت رنج و نشاط در برابر اهللا يك حال بيشرت حكم و اراده و خواسته حق ن

  .نداشته باشد

ايست بس مهم، و بدون مجع بودن شرايط بندگى و عشق و حمبت باهللا قدم   ميگويند منزل خوشنودى از قضاى اهلى مرحله
ا هواى نفس و حوادث و موانع راه انسانيت، بايد گفت نريومندترين مبارز و شجاعرتين جنگجوى ب. كسى بداجنا منريسد

  .اليق رسيدن بدان مقام عاىل است

انبياء گرام اهلى و ائمه بزرگوار كه جاى خود دارند، اهلى رضا بقضائك صربا على بالئك، تسليما المرك، در كنار گودال 
مه حوادث و آالم كه در راه خدا ديد، منايشگر روح بينهايت بزرگ متام پيامربان و ائمه بر حق است،  قتلگاه پس از آ

مگر نه اينست كه حسني وارث آدم، نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، و رسول اكرم و على بن ابيطالب عليهم السالم است، 
  .پس نداى حسني، نداى انبياء و ائمه است

  45: نظام تربيت در اسالم، ص

هاى اسالمى،  ى گذشته كتب آمساىن و خبصوص قرآن جميد و نوشتهاز پيامربان عزيز حق و امامان بر حق و راهنمايان راه اهل
  .منايانگر حاالت روحى عاشقاىن است، كه نام آنان زينت تاريخ حيات، و روشنگر زندگى فرزندان آدم است

آنان با خشنودى از قضاى اهلى و احكامى كه گاهى پياده كردنش مهراه با حتمل سخترتين رجنها و مصائب بود، باهداف 
  .عاليه رسيدند و با زندگى پاكشان آدميان را مبنازل فضيلت رهنمون گشتند
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هاى مردم راضى بقضاى حق را بدانيد، تا براى مشا، روح بزرگ و دريا مانند آنان جلوه   چه نيكوست كه خبشى از برنامه
رام و منسائل تربيىت ومصائىب  هاى واجب، و حالل و ح كند، و بدانيد كه به دست آوردن رضا به برنامه حق اعم از برنامه

كه در اين راه بانسان مريسد تنها در سايه مبارزه با هوا و هواپرسىت و جنگ با موانع راه تكامل و جنگيدن با دمشنان 
  .دروىن و بروىن ميسر است

نويات، و ازا ين نكته نيز غافل نباشيد، كه نشسنت و سسىت كردن، و با دو چشم باز غارت شدن فضائل و ماديات و مع
اموال و معادن و فرهنگ انساىن را ديدن، و زير سلطه دمشن رفنت، و مغلوب شياطني جىن و انسى شدن، را قضاى حق 
منيگويند، نه اينكه اين مفاسد و بدخبتيها قضا نيست، بلكه زير بار چنني ستمگريها رفنت خود ظلم بزرگ مشرده شده و 

  .م اهل عذاب و اصحاب جهنم دانستهقرآن و روايات چنني مظلوماىن را بطور حت

مبارزه در راه بدست آوردن هدايت، انسانيت، اخالق، رشد تكامل كه مهراه با انواع سختيهاست و گاهى منجر بشهادت 
در راه اهللا است و شهادت نيز نوعى تكامل است و مهچنني مهه شئون سعادت و آنچه رنج در راه بدست آوردن آن 

گريى از  اوامر و نواهى اهلى با نتايج مثبت قهريش در صورت اجراى اوامر خداوند و كناره شئون است و خالصه متام
مهيات مهه در گردونه قضاست، و رضايت و خوشنودى بقضاى حق با توجه مبفهوم واقعى و مثبتش حمبوب خداست و 

ششهاى سخت تا رسيدن و كم شدن اموال، و كو ) مانند صدر اول اسالم(بقول قرآن ما مشا را برتس و گرسنگى 
ها و يا كشته شدن فرزندانتان در راه حق، آزمايش ميكنيم، در اين آزمايشات سود سرشار  بشهادت، و از دست رفنت ميوه

اما فراريان از امتحان مردمى بدخبت و افرادى . اند هاى رشد دهنده خمصوص آناىن است كه تسليم قضاى حق درا ين برنامه
  .زبون و حمكومند

  46: تربيت در اسالم، صنظام 

  عيدى روز عيد غدير

يكى از مردان خود ساخته و خداخواه، و راضى بقضاى اهلى مرحوم حاج مريزا جواد آقاى ملكى تربيزى را نام ميربند كه 
  .در عصر مرحوم آيت اهللا حائرى از اساتيد مهم اخالق و تربيت اسالمى بود

  .نزديك حضرتش را ميشناختند نسبت باو ارادت خاصى داشتندآنانكه افتخار شاگردى او را داشتند و از 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

نيت گفنت باو مبحضرش ميشتافتند، و بشرف دستبوسى او نائل  روزهاى هيجدهم ذو احلجه يعىن روز غدير براى 
ر گوئى مبحضرش رفته بودند، فرزند بزرگوارش كه در سنني جواىن قرا ميشدند، عيد غديرى بود مجعيت انبوهى براى تربيك

  .داشت از مهمانان پذيرائى ميكرد

براى آوردن شربت باندورن خانه رفت، وىل باز نگشت، پس از چند حلظه صداى شيون از زنان درون خانه برخاست، 
حاجى باندرون شتافت زنان را مر بسكوت كرد، آنگاه سبب ناله آنان را پرسيد، معلوم شد جوانش براى شسنت ظرف  

هاى   زى پاشوره، بدورن حوض افتاده، پيشانيش شكسته آنگاه زير آهىن كه براى حفظ بچهكنار حوض رفته، بر اثر لي
كوچك روى حوض انداخته بودند مانده و مرده است، مادر و خواهر و زنان حمرم از دير كردنا و نگران شده، چون 

كند تا رفنت مهمانان سكوت را بدنبالش رفتند او را مرده يافته از حوض بريون آورده بودند، حاجى از زنان تقاضا مي
  !!اى باز بنوازش مهمانان ميپردازد واردين مشغول شده و با چهره رعايت كنند، سپس خود به پذيرائى تازه

ساعت نزديك ظهر ميشود، بعضى از دوستان را از رفنت منع ميكند و آنان را به تناول غذاى ظهر دعوت مينمايد، با 
علت اينكه از مشا خواستم مبانيد اين : آورده، غذا ميخورد، سپس بآنان ميگويددوستان خصوصى مناز مجاعت جباى 

است، كه خداوند مهربان امروز كه روز واليت و نصب امري املؤمنني مبنصب خالفت از رسول اهللا است مبن عيدى عنايت 
مشغول گردمي، ميگويند تا پايان فرموده و عيدى من انتقال جوان من جبهان بعد است، مرا كمك كنيد تا به كفن و دفن او 

اى كه نشانگر نارضايىت او از آن قضا باشد شنيده نشد،  برنامه زبانش مشغول تالوت آيات حق بود، و از آحنضرت كلمه
  .آرى اين است معناى حكومت بر نقفس، صرب بر مصيبت، تسليم در برابر خواسته حق، رضاى بقضاى اهلى

مرديكه نوشنت فقه استدالىل را در جواىن شورع كرد و : گ مرحوم صاحب جواهر نقل ميكنندنظري اين برنامه را از فقيه بزر 
  به پريى پايان دادا و مشغول نوشنت حقوق اسالمى بود كه خرب

  47: نظام تربيت در اسالم، ص

نيست، آنچه  مرگ فرزندش را شنيد، خدا را شكر كرد و باندازه الزم يكسان خود پول داد و گفت وظيفه من بيش از اين
بر عهده من است پرداخت خمارج كفن و دفن است، سپس مشغول نوشنت بقيه برنامه فقه شد و باجراى تعهد و مسئوليىت  

هاى خداوند بعهده داشت مهت گماشت، راسىت بايد بر چنني نفوسى هزاران آفرين گفت و از اينان  كه براى نشر برنامه
رتين منونه رضاى بقضا ياد كر    .دبعنوان 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

نگاميكه در جنف اشرف بتحصيل علوم اسالمى مشغول : يكى از اعالم شيعه كه برمحت ايزدى و اصل شد ميگفت
بودم، حمضر مرجع بزرگ مرحوم سيد اصفهاىن مشرف شده و بدو عرض حاجت كردم و مشكل اقتصادى خويش را كه 

ى آن روز در مناز عشا كه فردايش بنا بود مبن سخت رجنم ميداد با وى در ميان گذاشتم، مبن وعده داد اما براى فردا
رسيدگى كند سر فرزند جوانش را بريدند، غوغاى عظيمى شد، وىل مرجع شيعه با كمال آرامش منازش را بپايان برد و 

آمدى شده او را به بيمارستان بردند، فرزند سيد درگذشت متام علما و  پرسيد چه خرب است، گفتند براى فرزند مشا پيش
اف و قبائل نزديك به جنف براى تشييع حاضر شدند، من نيز در مجع مشايعت كنندگان بودم، مشكلم از ياد رفته اصن

بود، در حال تشييع بباريك راهى رسيدمي كه پيش از چند نفر منيتوانست از آن عبور كند، سيد مرا ديد، احضارم كرد، 
درحاليكه زبانش بذكر حق : ده گره از مشگلم ميگشودبدون اينكه كسى بفهمد وجهى مبن داد، مقدار وجه داده ش

  :مشغول بود فرمود

مه مجعيت، چگونه مجعيت خاطرش را پريشان  مرا دعا كن، غرق تعجب بودم، پدرى داغديده، فرزند كشته در ميان آ
ترمجه روح عظيم  آياا ين معناى تسليم حبق و رضاى بقضا نيست، اين برنامه: نكرده و دردمندى چون مرا فراموش ننموده

  !؟.اولياء خدا نيست معىن متلك نفس چيست، و پريوز بر هواى نفس كيست

  تسليم در برابر قضا

بگورستان ابن بابويه در شهر رى، براى زيارت اهل قبور رفته بودم، نزديك غساخلانه مجعيت : يكى از دوستامن ميگفت
و زيادى مجعيت خباطرا وست، جبستجو برخاستم، معلوم شد جواىن  انبوهى را مشاهده كردم، تصور منودم بزرگى از دنيا رفته

اى حمرتم زندگى را بدورد گفته، و مشغول غسل دادن بدنا و هستند، باندورن غساخلانه رفتم مهه را  زيبا و آراسته از طايفه
ا بروى سنگ متاشا غرق در ناله و اندوه ديدم، جز مرديكه بعصا تكيه داشت و ادب از سرورويش آشكار بود، جوان ر 

بست، پرسيدم كيست، گفتند پدرش، غسل و كفن متام شد، جنازه را بسوى قربيكه  اى لب از ذكر حق منى ميكرد و حلظه
   آماده كرده بودند، چون خبانه قرب سپردند پدر ببالينش

  48: نظام تربيت در اسالم، ص

از من جدا شدى، مهماندار تو خداست من از تو بدى فرزندم در تربيت اسالمى تو كوتاهى نكردم، اكنون : آمد و گفت
سراغ ندارم، اگر بني تو و حق نقاط ضعفى هست از حضرتش ميخواهم ترا ببخشد، من برضاى او راضيم و در برابر 

  !قضايش تسليم
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تاىب از كتب حديث تر از واقعه كربال ندارمي، در هيچ ك تر و جانگدازتر و سوزنده اى دخلراش ترديد در تاريخ جهان، حادثه ىب
اى كه داللت  يابيم كه قهرمانان آن واقعه از كوچك و بزرگ و آنانكه كشته شدند يا باسارت گرفته شدند، كلمه و تاريخ منى

حوصلگى نشان  طاقىت و ىب بر گله و شكايت از واقعه داشته باشد، از دهان آنان خارج گشته و از خود جزع و فزع و ىب
چه گفتند قرآن بود و سخن حق، دعوت از مردم بسوى اهللا، آن شهادت را افتخار دانسته و بر داده باشند، بر عكس آن

  .رنج اسارت بعاليرتين صورت صرب كردند

ى از منكر، و مبارزه با ستم و ستمكاران   نگام بازگشت مبدنيه جز به بندگى و امر مبعروف و  در راه كوفه و شام و 
ت نتيجه تربيت، و مبارزه با هواى نفس، و جنگ با دمشنان داخلى و خارجى و تسليم كارى نداشتند، بايد گفت اين اس

  .در برابر قضاى حق و خوشنودى حبكم خداوند عزيز

  .براى اينكه بنيادهاى سعادت را فراموش نكنيد يكبار ديگر فهرست آن را از نظر بگذرانيد

نگام دارائى و  خويشنت - 1    يدسىتدارى و پرهيزكارى در راه خدا 

  .گوئى بوقت خوشنودى و خشم حق - 2

  .روى زمان ثروت داشنت و هنگام فقر ميانه - 3

  .عدالت ورزيدن در برابر دوست و دمشن - 4

  .هاى حق، هنگام خوشى و وقت ناخوشى و كسالت اجراى برنامه - 5

  .خوشنودى از حق و تسليم بفرمان و قضاى اهلى بوقت ناراحىت و راحىت - 6

در سايه معرفت به اهللا، كسب دانش دين، فراهم آوردن عوامل نريوخبش بفكر و روان مبارزه با حوادث و موانع  ها اين برنامه
و بدون مبارزه توقع بدست آوردن نتايج . راه رشد و جهاد با هواى نفس و جنگ با دمشنان دروىن و بروىن بدست ميآيد

  .جاست مثبت، توقعى بيهوده و ىب

   موجودات و مبارزه

جا از لوازم مبارزه و كوشش نيست، اين انسان است كه نريوى اراده و اختيارش از اجزاء اصلى و  اراده و اختيار، مهه
   ايكه براى بدست آوردن تكامل بنيادهاى واقعى مبارزه است، مبارزه
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  49: نظام تربيت در اسالم، ص

ت و حيوان، در چهارچوب نظام و مقرراتى هستند، كه اى از آن ندارد اما ساير موجودات اعم از مجاد و نبا ائى چاره
  .اجياب ميكند در گردونه آن چهارچوب براى بقاء و رشد جمبور مببارزه باشند

  .ما خباطر دانش اندكى كه دارمي، از دانسنت متام خطوط مبارزات موجودات حمروميم، اما كلى مسئله قابل ترديد نيست

  .تا بزرگرتين اشياء عامل در حوزه مبارزه هستندترين موجود جهان  بدون شك از جزئى

  .جهان يعىن مبارزه و حركت، و حركت و مبارزه يعىن جهان: دور نيست كه بتوان ادعا كرد

  .دار ايست از مبارزات اصيل، و فعاليتها و كوششهاى دامنه آفرينش جمموعه

دامه بقاء و بدست آوردن اهداىف كه براى آنان مقرر متام اجزاء هسىت براى تأمني نيازهاى خود، و رسيدن برشد، و خباطر ا
  .اى از ميدان مبارزه بريون نيستند شده، حلظه

آفرين مبارزه كنند، و موانع رشد را از  موجودات جهان براى دست يافنت مبقاصد خلقت خويش، ناچارند با عوامل زيان
توقف از . تا روزى كه موجود بايد باشد ادامه دارد جويبار حيات خويش پاك منايند، اين جنگ و جهاد و تنازع و برخورد

  .مبارزه مساوى با نابوديست

  .نياز ميدارد گرچه اين مسئله درخور توضيح بيشرتيست، وىل فهرست كلى هر موضوع خوانندگان عزيز را از شرح بيشرت ىب

ترين مسائل پيچيده علمى را  ن يا سختتري حال در هر حبثى بنا بروش قرآن نبايد از مثل چشم پوشيد زيرا مثل كلى در عني
بذهن انسان نزديك ميكند، باين جهت به خبشى از نوع مبارزات گياه و حيوان اشاره ميشود، تا موقعيت مبارزه و كوشش 
و جنگ بر عليه موانع روشن شود، نباتات و حيوانات داراى دو نريوى جلب سود و دفع ضرر هستند، و مجادات داراى 

فع، اين دو واقعيت گسرتده در متام خانه خلقت است، و دو نيور در متام موجودات براى مبارزه داشنت با نريوى جذب و د
دهنده  متام اجزاء يك سلول چه در نبات و چه در حيوان داراى تركيىب مناسب، و جمموع سلوهلاى تشكيل. موانع

جود داراى تناسب الزم و مهبستگى كاىف و نيز تشكيالت وجودى نبات و حيوان براى بپا بودن هسىت و زندگى هر دو مو 
ترين آن براى بقاء حيات صاحب خود، مهراه با كوشش و فعاليت و  ترين عنصر سازنده وجود نبات تا كلى از جزئى

  .انگيزند هاى حريت مبارزه
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كه در مسري راه ريشه و تنه، ساقه و برگ، پوست و رگ، كرك و پشم، خار و گل شكوفه و ميوه، مهه و مهه با موانعى  
  .اى سخت و جانانه هستند دارند، داراى مبارزه

نگام برخورد با مانع، از قبيل سنگ، يا زمني سخت تغيري مسري داده، بسوى    ريشه گياه 

  50: نظام تربيت در اسالم، ص

و فرورفنت در  و پس از رهائى از چنگ دمشن. زمني نرم و خاك مناسب حبركت ميآيد عاقبت در جاى مناسب قرار ميگريد
خاك الزم فعاليت خود را براى مجع كردن آب و امالح و رساندن بتمام اجزاء نبات شروع ميكند، و گاهى آنچنان مبارزه 

د، كه عاقبت دل سنگ را شكافته و از شكاف سنگ خود را بزمني مناسب  سخىت را با سنگ درون زمني بنا مى
ر شكلى كه بتواند، تا    .حمكوم كردن دمشن مببارزه خود ادامه ميدهدمريساند و خالصه 

تنه و شاخه و برگ نيز بطرف آمسان حركت كرده، و با كمال نريومندى بر عليه جاذبه زمني مبارزه ميكند، آنچه از نور و 
  .هاى الزم داشته باشد از فضا گرفته، و از پذيرفنت مواد زائد خوددارى ميكند هوا و ساير برنامه

ا يا درختان نزديك خود مى گياهان گاهى براى پيچند، و زماىن با وسائلى كه در اختيار دارند بديوارها  بپاداشنت خود بستو
  .تكيه ميزنند، و سراسر ديوار خانه را سبز و خرم مينمايند

، تا اى از گياهان براى دفاع از خود خارهاى سخت و كشنده برآورده و زماىن هم مواد چسبنده از خود ظاهر ميكنند پاره
دست و پاى دمشن را با آن ببندند و مانع حركت او شوند، و برخى هم بوسيله ساخنت سم يا بوى تند دمشن را از پاى 

اى پرقيمىت كه در  درميآورند، درك اوضاع حريت انگيز گياهان و خبصوص مبارزه آنان، براى ادامه حيات، نياز مبطالعه كتا
هاى اهللا در  ست كه دوستان عزيز قسمىت از وقت عزيز خود را صرف دريافت نشانهاين زمينه نوشته شده دارد، و چه نيكو 

  .عامل گياهان كنند

   مورچه و مبارزه

براى آشنائى با مبارزات جالب حيوانات خباطر ادامه حيات، و گرداندن زندگى، بايد بسلسله كتىب كه در اين قسمت 
، زنبور عسل مورچگان اسرارى از زندگى حيوانات، براى پى بردن كتاب موريانه. برشته حترير كشيده شده مراجعه كنيد

  .اى از مسائل زندگى اين موجودات پرحركت مفيد است بگوشه
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اين برنامه مهانند مسئله نباتات، چنانچه از فهرست باال پيداست نياز بشرح مفصل دارد، خباطر اينكه بر حجم كتاب 
از زندگى مورچگان را در اختيار دوستان قرار داده و بازيافت نتايج و مسائل اى  افزوده نگردد، و از هدف بازمنامن گوشه

بيشرت را بعهده خودتان ميگذارم، هدف اين است كه مسئله مبارزه با حوادث و موانع راه رشد را در متام زوايا متاشا كرده و 
   با حوادث و عوامل تكامل مبارزه و انساىن كه. اش ممكن نيست بدانيم كه بدون مبارزه ادامه حيات مبفهوم واقعى

  51: نظام تربيت در اسالم، ص

  .نداشته باشد و يا مبارزه نكند انسان نيست

ميگويند تاكنون هفت هزار نوع مورچه كشف شده، كه هر نوعى زندگى خاصى دارند، اما در بسيارى از امور با يكديگر 
  .مشرتكند

كه خاص آنان است النه و كاشانه خود را در جاى مرتفعى بسازند، مورچگان سعى دارند، با فعاليت و كوشش پيگريى  
  .تا از حوادث طبيعى مانند سيل، باران، و نفوذ آب حمفوظ مبانند

  .راه شهر و دروازه ورود مهگان و مملكت خويش را پنهان داشته تا از دستربد اجانب و بيگانگان دور باشد

  .سب كارى ساخته ميگردد، درجه حرارت هر طبقه با طبقه ديگر فرق داردالنه داراى طبقات زيادى است، و هر طبقه منا

اى كه  النه در فصل تابستان خنكرت است، و خنكى النه باين خاطر نيست كه در زيرزمني سات، بلكه مورچگان با برنامه
  !!هنوز براى بشر جمهول است النه را سرد و گرم ميكنند

هائى است كه برخى خمصوص انبار، و بعضى براى تبديل مواد خام به غذاى شريين و  در هر طبقه تاالرها، راهروها، سردابه
  .قسمىت براى تربيت نوزاد، و حملى هم براى مقرراتش، و جائى براى كارگران و قسمىت هم براى توالت است

  .گاهى خباطر رشد نوزادان، روى شهر گنبدى خباطر مجع كردن حرارت آفتاب بنا ميكنند

م ميسازند، و  مورچگان با اسلوب منظم و مرتىب كه حكايت از دانش آنان بيك نقشه جامع ميكند، هفت شهر نزديك 
النه تشكيل داده،  1600از ساخنت آن هفت شهر يك مجهورى فدرال بوجود ميآورند، و گاهى مجهورى متحد مركب از 

ران يا نيويورك در مقابل آن ده كوچكى   !است كه با رعايت تناسب بايد گفت 
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پزى و  ماىل، و كوره مورچگان كه ابزار آنان، آرواره، پا، مايع دهان و شاخك است داراى علم مهندسى، و صنعت خشت
  .هنر بنائى هستند

آنان با خملوط كردن خاك اره و تار عنكبوت مصاحل ساختماىن ميسازند و براى حمكم ساخنت پى و ديوار النه خاك را با 
  ميكنند،مايع آرواره خملوط 

سازى را بني خود تقسيم منوده، گروهى پى ميكنند و بعضى سقف ميزنند، و با  آنان از تركيب مواد آجر ساخته و كار النه
  .بندند برگ كاج براى النه در و پنجره ميسازند، روزها در را باز كرده و شب مى

   به دو يا چهار قسمت از مواد غذائى آنچه به النه ميربند، اگر استعداد سبز شدن داشته باشد

  52: نظام تربيت در اسالم، ص

تقسيم كرده، و از سبز شدن آن جلوگريى ميكنند، و گاهى هم مهلت ميدهند تا دادنه جوانه بزند، خباطر اينكه نشاسته 
  .تبديل بقند گردد

ه آفتاب ميدهند و شب در برابر اى از اوقات مواد را تبديل بآرد منوده، و گاهى مواد غذائى را روز از النه درآورد در پاره
  .اى فام ماه ميگذارند شعاع نقره

ترين موجودات جهان  مورچگان در شبانه روز بيست مرتبه بنظافت النه اقدام ميكنند، از اينرو ميگويند، يكى از پاكيزه
  .اينانند

 گوشت ساالنه، بدامدارى براى تقويت جسم و ازدياد نريو، ورزشهائى از قبيل كشىت، دوميداىن دارند و براى تأمني
ا غفلت منيكنند برخاسته، و از پرورش شته   .ها و پروار كردن آ

اى از فعاليت باز منانده، و خستگى براى آنان  راه و رسم مبارزه مورچگان براى ادامه حيات اينست، و عجيبرت اينكه حلظه
  .مفهومى ندارد

اشنت زندگى ماديست، از شناخت دمشنان خود باز منانده و با وسايل مورچگان عالوه بر اين نوع از مبارزه كه خباطر بپاد
  .خمتلف و طرق گوناگون با حيوانات ضد خود مبارزه ميكنند، و تا سرحد پريوزى جبنگ ادامه ميدهد
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با توجه بوضع مجادات كه در گردونه جذب و اجنذاب و بار مثبت منفى قرار دارند، و نباتات و حيوانات كه در مرز 
ريشه و اصلى نيست، و اقرار بر اينكه  منفعت و دفع ضرر هستند ز ميتوان گفت عنوان موجودات و مبارزه عنوان ىبجلب 

اقراريست حبق، . ايست از مبارزات گوناگون و هيچ جزئى ازا جزاء عامل بريون از حوزه مبارزه و جهاد نيست آفرينش جمموعه
  .ايست عني حقيقت و مسئله

   انسان و مبارزه

  .ترين موجودات خانه آفرينش است و از متام موجودات روى زمني برتر ان يكى از ارزندهانس

اده شده، و براى رسيدن بكمال، و لياقت جانشيىن حق،  در اين موجود شريف مهه گونه استعداد فكرى، روحى، جسمى 
  .هايش باو تعليم شده استبوسيله فرستادگان پاك خداوند راهنمائى گشته، و كيفيت شكوفا كردن متام استعداد

دف برخورد مبوانع و حوادث دارند، و براى دفع موانع مببارزه برميخيزند،  مهچنان كه متام موجودات جهان در راه رسيدن 
  و بربكت جهاد و جنگ با حوادث خود را بسرمنزل مقصود

  53: نظام تربيت در اسالم، ص

د، باحوادث و موانع و دمشنان سرسخىت در برون و درون خود م در راه رسيدن بكمال و رش 9مريسانند، انسان ه 
  .اى جز مبارزه و جنگ با موانع راه رشد ندارد روبروست، چاره

راسىت براى انسان خباطر حفظ سالمت جسم و فكر و روح چه راهى جز مبارزه وجود دارد و اصوال بايد گفت تنها در 
از آن مردميست كه متام عمر خود را در راه آدميت مببارزه و جنگ با اين جهان و آن عامل سود سرشار و كمال مطلوب، 

  .دمشنان سپرى كردند

مسلمانان الزم است دمشناىن كه در برابر جسم و روح و فكر قرار دارند بشناسند، و راه مبارزه با هركدام را فراگرفته، و 
  .اى از كوشش و دفاع از سه ناحيه وجود خويش از پاى ننشينند حلظه

ايد سفارش مببارزه در ناحيه جسم مبردم امرى زائد باشد، چون كسى را منيتوان يافت كه روز و شب در مرز مبارزه با ش
دمشنان ناحيه جسم نباشد، آنچه مهم است و با كمال تأسف فراموش شده جنگ با دمشنان ناحيه فكر و روح است، كه 

  .است اساس انسانيت، و كيان انساىن بر آن دو حقيقت استوار
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هاى پر از مكر و غدر، با روح آلوده برذائل مگر ميتوان فرد  با فكر بيمار، و روح پريشان، با انديشه آشفته و گرفتار نقشه
و خانواده و جامعه سامل داشت؟ مگر ميتوان امنيت و سالمت، و درسىت و فضيلت و خالصه دنياى آباد و آخرت پاك 

  !بدست آورد؟

اى  بارزه با گرسنگى، تشنگى، سرماى شديد گرماى كشنده و امراض گوناگون، حلظهانسان در ناحيه جسم از م
بازمنيايستد، و براى پيشربد درا ين مبارزه و جنگ با دمشنان دروىن و بريوىن جسم، خود را بانواع وسائل جنگى آراسته 

  .است

اى مبقتضاى  وده، كه انسان در هر دورهتشويق اسالم از برنامه كشاورزى، صنعت و هنر، دادوستد و جتارت خباطر اين ب
  .نيازهائيكه دارد براى رفع موانع راه سالمت در حوزه مبارزه باشد، و بدمشنان وجودش اجازه دخالت و دستربد ندهد

اسالم فقر را دمشن بشر ميداند، از بيكارى و سسىت تنفر دارد، حركت مؤمن را در مسري اقتصاد، خباطر جنگ با دمشنان 
م، مساوى با جهاد در راه خدا با كفار و دمشنان ميداند، و در روايات عبادت را هفتاد جزء دانسته، و شصت ناحيه جس

و نه قسمت آن را خمصوص فعاليت انسان در گردونه اقتصاد قلمداد كرده است، و اجازه نداده بشر در برابر نيازهاى 
ديگران را حرام كرده، و مفتخوارى و سربار ديگران بودن مادى با شكست و ذلت روبرو باشد، مسئله گدائى و سئوال از 

  .را گناه بزرگ برمشرده

  54: نظام تربيت در اسالم، ص

شخصى در مسجد با پيامرب بزرگ مالقات كرد، عرضه : اند در كتب گرانبهاى روايىت، خربى را بدين مضمون نقل كرده
عاش زن و فرزند ناراحتم اجازه دارم پس از مناز مجاعت بديوار داشت دو دستم ملس است، توانائى كار ندارم، براى تأمني م

نه زيرا تو دو دست : مسجد تكيه كنم، مسلمانان مهربان هريك در فراخور حالشان مبن كمك دهند، پيامرب عزيز فرمود
ران بار بگري، و با و  ملس خويش را ديده وىل از گردن و پاى ساملت غفلت دارى، ببازار برو درخور توانائيت از جتار و پيشه

منا، و بدون خوارى و  سر و گردن و پاى نريومند خود بار جتار را براى خريداران محل كن و از اين راه حتصيل معيشت
  !ذلت، و رخينت آبروى خويش با فقر و ندارى به مبارزه برخيز

حوزه سزاوار نيست، زيرا مردم  كوشش و فعاليت، در ميدان اقتصاد نوعى مبارزه با دمشنان زندگى است، سسىت در اين
  .پرور و فرارى از كوشش و زمحت مورد خشم خداوند هستند تن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ائيكه از راه هوا و آب و مواد خوردىن وارد بدن ميگردند و  بشر در برابر هجوم امراض، ويروسهاى مولد بيمارى، ميكر
فاقا در اين قسمت هم نياز بسفارش نداشته، زيرا و ات. هاى بدن اقدام ميكنند، راهى جز مبارزه ندارد بفلج كردن دستگاه

در حلظه اول برخورد مبرض براى رفع آن اقدام ميكند، اين اقدام در حقيقت مبارزه او بر عليه دمشن است، ابزار جنگى 
نگام  انسان در اين ناحيه عبارت از پزشك، وسائل پزشكى، نسخه، دارو و عمل بدستور طبيب است، و بدون ترديد 

  .اگر دست مببارزه نزند زندگى را باخته و هسىت خود را در معرض نابودى قرار داده است مرض

داشىت مهه و مهه نوعى  هاى طىب، دستورات غذائى، رژمي ها، اجياد قرنطينه ها، واكسينه كردن كوىب مايه هاى خمتلف طىب و 
  .مبارزه و جنگ بر عليه دمشنان سالمىت جسم است

  :مران عليه السالم مريض شد، از خداوند طلب شفا كرد، پاسخ شنيدموسى بن ع: ميگويند

بطبيب مراجعه كن، نسخه بگري، دارو استعمال منا تا سالمت را بازجوئى، مالحظه ميكنيد خداوند راه مبارزه با دمشن 
ى  جسم را مبوسى نشان ميدهد، و از اينكه در خانه خبوابد و بدون مبارزه بانتظار شفا بنشيند خداوند بزرگ او را 

  .ميفرمايد

آرى تنها عاملى كه منيتوان با آن مبارزه كرد مرگ و اجل حتمى است، و بايد دانست كه مرگ در صف دمشنان بشر 
م خداوند راه مبارزه و سالح دفع   .كننده قرار ميداد نيست، اگر بود براى آ

هاى كاشته شده، در دنيا مردم بيدار و  ن دانهمرگ مرز انتقال از اين جهان جبهان ديگر است، و ابتداى درو كرد
   داران معنوى از مرگ هراس ندارند، زيرا آن را عامل انتقال از اين سرمايه

  55: نظام تربيت در اسالم، ص

رت و گسرتده   .تر ميدانند زندگى بزندگى 

ن بزرگ عامل اسالم است در اين گره مرگ قابل گشودن نيست، و نبايد باشد، شيخ الرئيس ابو على سينا كه از دانشمندا
  :زمينه ميگويد

  از قعر گل سياه تا اوج زحل
 

  كردم مهه مشكالت گيىت را حل

  بريون جستم ز قيد هر مكر و حيل
 

  هر بند گشاده شد مگر بند اجل
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مرحله كمرت و مبارزه هايش حمدود است، از اينجهت دمشنان اين  در اينجا بايد توجه داشت كه ناحيه جسم در متام برنامه
  .با آنان چندان رنج و زمحت و سخىت ندارد

وىل ناحيه فكر و جان از نظر گسرتدگى و شئون با جسم قابل قياس نيست و بتناسب بزرگى فكر، و جهان روح، دمشنان 
  .اين دو ناحيه بيشرت و قدرت و نريويشان فراوانرت است

وى با مرگ بود، يا حداقل برابر با نقص عضو، و از دست دادن سالمىت مهانطوريكه سسىت در مبارزه با دمشنان جسم مسا
در مبارزه با دمشنان ناحيه فكر و روح مساوى با مرگ انسانيت و آدميت، و برابر با تبديل شدن دنياى » سسىت و تنبلى«

ب خاطر نبود مبارزه با موانع زندگى جبنگلى پر از ديو و دد است، چنانچه دنياى اروپا و امريكا و قسمىت از آسيا و افريقا
  .چنني است راه انسانيت هم اكنون اين

ره گرفت   .تاروپود آدمى بافته شده با وسائل مبارزه است و بدون جهاد و جنگ عليه دمشنان، از منافع حيات منيتوان 

  :اى را از امام سوم، پيشواى جماهديت و مبارزين نقل ميكنند كه حضرت فرموده مجله

  .زندگى سراسر اميان و عشق و مبارزه و كوشش است: عقيدة و جهادان احلياة 

  .ترديدى نيست كه سالمت و رشد جسم، تكامل روح، پرورش فكر در گرو جهاد است

كننده جسم و  خبش و تفكر و انديشه برتتيب ابزار و وسائل تضمني اقتصاد مستقل و صحيح، اخالق حسنه، علوم منفعت
  .ها، و كوشيدن در راه حقيقت مثرى عايد انسان خنواهد شد ه استخدام اين برنامهجان و فكراند، و جز از را

اى از مبارزه باز نايستادند، عشق مببارزه براى حتصيل كمال آنچنان در آنان  بيداران راه اهلى، خردمندان و انديشمندان حلظه
برنداشتند، آنان با شناخىت كه از دمشنان ور بود كه حىت در حلظات مرگ و دقايق جان كندن هم از مبارزه دست  شعله

ايت فعاليت خود را خباطر بدست  جسم و جان و عقل داشتند و با علمى كه بطريق مبارزه در دل آنان جلوه گر بود، 
  .آوردن دنياى آباد و آخرت پر از سود منودند

  56: نظام تربيت در اسالم، ص

   مبارزه در بسرت مرگ
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تعليمات آمساىن اسالم ميدانستند، و در متام زواياى حيات مبارزه با دمشنان انسانيت را  مردميكه رشد خود را مرهون
ضرورى تلقى ميكردند، و آگاه بودند كه در متام نواحى حيات آدمى مصون از خطر دمشن نيست، و عقيده داشتند كه 

ر بسرت مرگ هم از جنگ با دمشن، و دفع بايد براى مبارزه با موانع راه تكامل بايد مهيشه حبالت اماده باش بود حىت د
  .خطر باز منيايستادند

مريض در شرف مرگ . ابو رحيان بريوىن دانشمند مشهور به عبادت فقيهى بزرگ، و عاملى ارزنده از علماى اسالمى رفت
ت ميداد، نفسها بشماره رسيده بود، بدن حرارتش را از دس. بيست و بعامل بعد بازميكرد بود، ديده از اين جهان مى

مقدمات جتهيز او را فراهم ميكردند، در عني اينكه از او قطع اميد شده بود، با زمحت باو فهماندند كه ابو رحيان بريوىن 
بعبادت آمده، ديده باز كرد، مسئله مهمى از ابو رحيان پرسيد، ابو رحيان تعجب كرد، بدو گفت بنظر من پرسش مشا در 

، بيمار پاسخ داد مگر جهل مرض نيست مگر ناداىن دمشن بشر منيباشد، مگر اين دقايق آخر حيات بيمورد است
رت است يا در اين  مسلمان وظيفه ندارد در متام شرايط با دمشنان خود مبارزه كند، آيا من نسبت باين مسئله نادان مبريم 

ره   !مند شوم؟ حلظات باقيمانده از دانائى و فهم 

ارزه با كفار و منافقني، چه در هنگام جدال حسن با نادان، چه وقت مبارزه با هواى راسىت مؤمن مبارز چه در حال مب
نفس، و چه زمان مبارزه با فقر چقدر پرقيمت است، آرى جهاد و مبارزه با هر نوع دمشن، و انقالب عليه موانع راه رشد 

  .د وجود مؤمن استدهنده تاروپو  و حركت بسوى عامل فكر و جان و فعاليت و كوشش و مبارزه، تشكيل

   سقراط و مبارزه

او حكيمى است اهلى، دانشمنديست خداپرست، خباطر اينكه با شعاع دانشش ببيدار كردن ملت يونان قيام كرد، و 
ستمگران آتن بيدارى جامعه را بود خود منيديدند، زيرا بيدادگران تاريخ نريوى انساىن جامعه را براى باركشى شهوت و 

  .ميخواهند، حمكوم بزندان شدشكم خود 

دانشمند و زندان، انساىن فرزانه و حمدود شدن از مواهب حيات، عقلى بيدار و در قفس، مغزى متفكر و دربند، هشيارى  
  !!نظري و زجر، آرى براى ستمگران جبامعه و ملت مگر مشكل است كم

انون خبيال خودشان حكم مرياندند، او را با پس از مدتى قضات يونان، آنانكه كه در سايه مششري و ترازو و كتاب ق
  .نوشيدن جامى شوكران كه يكنوع زهر بود حمكوم باعدام كردند
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اى از زندان راه يافته بودند مبأمورى كه جام زهر را آورده بود، بديده نفرت  شاگردان استاد، كه بديدارش بگوشه
او كه فرمان بردن از ستمگران بود پرخاش ميكردند، سقراط بدانشجويان و شاگردانش مينگريستند، و شايد بعمل زشت 

من خباطر آزادى و بزرگ داشت انسانيت مبارزه كردم، اكنون بدست مردم ستمگر حمكوم باعدام هستم من از  : فرمود
ان افتخار ثبت ميشود، من كشته شدن باك ندارم، چون مرگ پايان زندگى نيست، شهادت در پيشگاه تاريخ براى من بعنو 

هاى اين مردم  قانوىن منيكنم و تن بذلت و پسىت منيدهم، من اگر تسليم خواسته خباطر برقرارى قانون مبارزه كردم و اكنون ىب
ام، آرى شهادت هم نوعى از مبارزه است، يا نوعى پريوزى در  پيشه شوم در حقيقت از ميدان مبارزه گرخيته نادان و ستم

زه، زيرا شهيد اجياد موج ميكند و موج بيدارى و فرهنگ ميبخشد، و بيدارى و فرهنگ ملتها را از بند اسارت حوزه مبار 
  .دمشنان جنات ميدهد، مگر نه اين است كه ان احلياة عقيدة و جهاد

ر صورتيكه جلوه كند مببارزه برخيزد، اما اگر آغوشش در ب رابر سيل فساد و انسان زماىن انسان است كه با عوامل بدخبىت، 
گر و شهوات بيجا و حمبتهاى غلط، و عشقهاى ويران   ساز، و غرائز طغيان هاى كثيف و بدخبىت هاى ذلت، و مرام شعله

تر و از هر پسىت  كن باز باشد، و در بند حمكوميت در برابر برنامه هاى ضد انساىن بسر بربد، از هر حيواىن، حيوان
  .تر است پست

  . عاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ أُولِئَك َكاْألَنْ 

حيوانات با اينكه مانند بشر از عقل و درايت، و شعور و اراده برخوردار نيستند، وىل از متام ابزاريكه براى مبارزه با 
هى از طريق دمشنانشان درا ختيار آنان است، بعاليرتين صورت استفاده كره و از كيان و هسىت خود دفاع ميكنند گرو 

اى بوسيله دندان، بعضى در سايه سرعت سري، نوعى با توليد برق يا رند از بدن و صنفى بوسيله بال، و  چنگال، عده
اى با نيش آميخته بزهر و قسمىت هم با نوك و منقار يا با شاخ و سم از خود دفاع كرده و دمشن خويش را از پاى  دسته

  .درميآورند

د دارد؟ فقر و ضعف، ذلت و رنج، مرض و درد، جهل و ناداىن، سسىت و ناتواىن، حمكوم زندگى بدون مبارزه چه سو 
  .دست قلدران زيسنت، فرار از مسئوليت و تعهد، مهه زائيده نداشنت دانش، و نبود تاكتيك و عدم مبارزه با دمشنان است

   سريى در حيات جسم و جان

   ، در اين عصر از ويژگيهاى خاصىدار انسان براى بزرگداشت ناحيه جسم مبارزات دامنه
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  58: نظام تربيت در اسالم، ص

  .گيها خاىل بود ها از اين خصوصيات و ويژه برخوردار است، كه ساير دوره

ا را به تسخري بشر آورده، و رشد دانش بسيارى از  ا، و دل آمسا نه بيابا پيشرفت تكنيك و صنعت، اعماق دريا، 
  .مشكالت را حل كرده است

ائيكه يكسال زمان الزم داشت، با چند ساعت طى ميشود، خطراتيكه در جادهمسا ديد ميكرد از بني  فر ها بشر را 
رفته، دانش پزشكى سخترتين امراض را عالج ميكند، اعضاء سامل بدن انسانيكه در مرز مرگ است از قبيل قلب و چشم 

  .ببدن مريضيكه زمينه زندگى دارد پيوند ميزنند

ا انواع شهرها در  اى صد طبقه و آمساخنراش ساخته شده، و در اين ساختما آغوش زندگى مدرن قرار گرفته، ساختما
رت در اختيار بشر قرار ميگريد و سفره عيش و نوش گسرتده تر  وسائل راحىت بكار رفته، روز بروز وسائل جمهزتر و كاالهاى 

  .ميگردد

ا چند طبقه ساخته  ن تونلهاى طوالىن مسري جادهدل كوهها و معادن شكافته ميشود، با باز شد ها كوتاهرت ميگردد، خيابا
  .ميشود، سرعت قطارها نزديك بسرعت هواپيما ميشود

از زير دريا نفت استخراج ميگردد، دل زمني هرچه كه سخت باشد براى يافنت منابع انرژى باز شده، و براى پاكسازى هوا 
  .جنگل مصنوعى اجياد ميشود

اى دست ساخته زمني را بشاداىب و خرمى مينشاندبراى آب   .يارى مناطق كشاورزى از ابر مصنوعى استفاده كرده و بارا

ره ميگريند، و گاهى ميگويند براى كوبيدن دمشن از جمهزترين سالح از سطح كره ماه، يا سطح يك ستاره مراكز دمشن : ها 
  .د ثانيه صوت و تصوير ميفرستنداز دورترين نقطه زمني بفاصله چن. را نابود ميكنيم

  .و در كمرتين مدت خرب مهمى را در سطح جهان پخش ميكنند

دار بشر با جهل و ناداىن نصيب حيات گشته و تا حدودى مبشكالت  ها و هزاران برنامه ديگر از بركت مبارزات دامنه اين
ره ، هنوز هم با سرعت هرچه متامرت سري در اين گريى از عوامل طبيعت را آسانرت كرده است جسمى پايان داده، و راه 

يه عيش و نوش بيشرت دو اسبه در ميدان علوم مادى جبلو مرياند   .مسري را ادامه ميدهد و براى 
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اى سنگني    خسار

انگيز بشر را در بدست آورد وسائل زندگى جسم و گسرتدن سفره عيش و نوش براى بعد مادى وجود در  پيشرفت حريت
   ستيد با كمال تأسف بايد گفت اكثريت مردم اينخبش قبل دان

  59: نظام تربيت در اسالم، ص

اند در ناحيه روح و روان بتقويت و پاكسازى خويش برخاسته، مببارزه بر عليه   عصر، در مهه كشورها منيخواهند يا خنواسته
  .ها اقدام كنند كجرويها و شيطنت

  .جنايت و بدخبىت بعالج خويش برخيزند با ديدن اينهمه ضرر و حسارت، و مشاهده اينهمه

املللى دروغ ميگويند، با ملتها و ملت خود خدعه ميكنند، جنگ و خونريزى بپا ميكنند و علىت هم جز  در سطح بني
استعمار و استثمار ندارد براى بيغما بردن منابع و فرهنگ و اقتصاد ملل ضعيف برميخيزند، براى گرسنه نگاهداشنت جوامع 

رهعقب افتا ا نفر از   ده خباطر  كشى از آنان، مازاد غذا و خوراكى خود را كشىت كشىت بدريا مرييزند، درحاليكه مليو
متام عهد و . اى عاطفه خبرج نداده و يك دل حبال اينان منيسوزد گرسنگى جان ميدهند و اينان بتماشا ميايستند، ذره

اى صلح و مودت، دوسىت و برادرى، و نتيجه كنف رانسها و مسينارها و نشست و برخاستها فقط بر صفحه چند  پيما
  !كاغذ پاره منعكس ميگردد

ره ر كوى و برزن كشيده، و هر نوع  ايكه مايل باشد  اكثر زنان را از ويژگيهاى مادر بودن حمروم منوده، و جنس لطيف را 
ار يك كشور و كيان يك ملت را بدست دمشن در برابر عشوه يك دخرت، اسر ! ارزان و مفت از بدن نيمه عريان او ميگريد

  .اى كشورى را بباد ميدهد سپرده، و براى چند حلظه در آغوش زيبا چهره

هاى انساىن را  از فريب دادن اين و آن خسته منيشود، ناموس ديگران را ميدزدد، روزى يك رفيقه عوض ميكند، سرمايه
ا تومان حقوق ضعيفان را صورت منوده، گاهى آنان  بيغما ميربد، دخرتان را ىب را بپولداران شرق و غرب ميفروشد، مليو

ها را ميلرزاند، و هسىت مظلومان را بباد  نشيىن، و آرميدن در بسرت يك زن بدكاره خرج ميكند، اركان خانواده براى يك شب
اى آزادخيواه  گناهان و حىت اطفال ىب ميدهد، از كشتار ىب   .باك نداردگناه و دخرتان معصومه و انسا

از تربيت روان و رشد روح غفلت كرده، خباطر فراموش كردن روان و شكوفا كردن استعدادهاى انساىن، زبون و پست گشته 
اى كمرشكن شده، انسانيته زير صفر رفته بشر منبع شر و پليدى گشته، بيچارگى از سر  اى سنگني و زيا و دچار خسار



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

يكند، آمار جنايات و مفاسدش از چندين جلد كتاب قطور جتاوز ميكند، راسىت و رويش ميبارد، خجالت منيكشد حيا من
رتان بكجا كشيده؟ كار اين ! چنني پست و زبون شده چرا اين عاقبت اين زندگى بكجا ميكشد از غربيان و از ما 

ت عاىل انساىن را ساخته جنايتكاران جبائى رسيده كه در مفهوم لغات تصرف ميكنند، مبعاىن كلمات جتاوز مينمايند، صفا
براى يقني  «علل تارخيى و مقتضيات جغرافيائى ميدانند و ميگويند امروز آن روز نيست، و دوره اين خصائل سپرى شده 

   هاى كردن باين جتاوز بنوشته

  60: نظام تربيت در اسالم، ص

  !!اند رى را تا كجا كشانيدهليسان اينان رجوع كنيد، ببينيد بيدادگ فرويد و ساير يهوديان و نوكران و كاسه

تر، كلمه حمبت و عشق كه زيربناى  تر و درنده نسخه عامل كبري رويش سياه شده، و از وحشيان و درندگان جنگل وحشى
هسىت و حقايق است در چهارچوب غريزه جنسى يا بدتر مهجنس بازى حبس شده، حقايق روحى و واقعيات ملكوتى و 

ا را بيهوده ميدانند، راسىت تفو بر تو اى چرخ گردون تفو عوامل تكامل را ارجتاع ناميده   .و عشق بآ

خواىب گريبان جامعه انساىن را گرفته، پليد موجى زواياى حياتش را پر كرده، صحنه زندگى تبديل بگورستاىن شده كه از  گران
آب گنديده از اعمال و رفتار غلط  هر مرده زنده منايش عجيب بوى تعفن مبشام مريسد، دنياى زندگى تبديل بباتالق پر از

ائى رسيده، هنر و صنعت و علم و متدن و تكنيك مهه در استخدام اين ىب هنران و  بشر گشته، احنطاط روحى حبد 
خويان است، متام مراكز مهم عامل بدست ناپاكان افتاده و با عصباىن شدن دو مغز پر از الكل و دو چهره ديوانه و  درنده

  .در غرب امپرياليسم و شرق كمونيست، متدن و بشريت تبديل بتل خاكسر ميگرددفشار دو دكمه 

هائى چون خرد، انديشه، تفكر، عقل،  بيچاره بشر، بدخبت انسان، فرومايه آدميزاد، با اينكه در ناحيه روح از سرمايه
حت ناصحان، پند واعظان، وجدان، فطرت، نبوت، امامت و واليت، كتاب آمساىن قرآن جميد، عرفان مثبت، اخالق، نصي

هاى تربيىت، شعر شاعران دار بر دوش برخوردار است، وىل اينهمه دچار پسىت و زبوىن، ذلت و اسارت و بدخبىت  محاسه
  است چرا؟

خباطر اينكه متام مهت صرف مبارزه در راه بزرگداشت جسم است و از جان و روح كه مبنزله عيسى وجود و موسى در 
ره منيگريد و با دمشنان روح با داشنت اينهمه وسيله جبنگ و برابر فرعون است غف لت دارد و از عوامل رشددهنده جان 

  !!مبارزه برمنيخيزد

   مبارزان آزاده
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پرست، در بند فريبند و فريبكار  اند و بت پرست، بت روان و روح فراموش شده، بنابراين اكثر مردم زمان شيطانند و شيطان
هاى مقدسى از قبيل  تر اينكه براى گول زدن ديگران هر روزدر پس واژه فاسدند و مفسد و عجيبساز،  فرعونند و فرعون

آزادى، حقوق بشر، دموكراسى، مليت، تسليحات اخالقى، پنهان ميشوند تا بيش از پيش چهره كثيف استعماريشان پنهان 
   مباند، مبادا مردم

  61: نظام تربيت در اسالم، ص

  »1« .نان بشورندبيدار شده و بر عليه آ

بندوبارى مهه جانبه برخوردارند، وىل در  بيشرت مردم امروز در ناحيه جسم و خصوصا مسائل مربوط بشهوت از آزادى و ىب
  .جهت روح و روان فاقد واقعيتها

مه رسوائى مه مفاسد، و مولد آ در هائيست كه  عدم توجه برتبيت روان، قرار ندادن روح در گردونه رشد، منشاء آ
  .قسمت قبل مالحظه كرديد

وىل بايد گفت در برابر آنگونه مردم ناتوان، كه براى خود هيچگونه قوتى دست و پا نكرده، و در مقابل كوچكرتين گناه، 
چون سربازى تعليم نديده در برابر رستم دستان، با مغز بچاه بدخبىت فرومريوند خدا ساختگاىن بودند و هستند كه هر زاويه 

رتين درس استزندگى پرش   .ورشان براى ساخنت يك ملت 

هاى اهلى كه در قرآن جميد و  كيفيت تربيت روحى آنان، انعكاسى از صفات پاك خداست، و از طريق اجراى خواسته
داريست كه آنان را در برابر هجوم  نتيجه پرورش روان، تقوا و نريوى عظيم خويشنت. سنت پيامرب آمده، فراهم شده است

و شئونش، و در مقابل دمشنان خطرناك توحيد، بپايدارى و استقامت واداشته، و تا سرحد پريوزى آنان را جبلو هواى نفس 
  .رانده است

انگيزى داشتند، چه مقاومت و سرسخىت  هاى اعجاب انگيزى در حيات آنان ديده ميشود، چه برنامه هاى حريت چه صحنه
  .دادندعجيىب از خود در برابر هجوم عوامل گناه نشان 

كن  ميدانيد كه زورمندترين مردم از نظر جسم، در برابر غريزه شهوت و جلوه مال مهچون پركاهى در برابر هجوم سيل بنيان
هاى پرزرق و برق  بودند، وىل اينان كه از نظر روح داراى نريوى خدائى بودند، در برابر محله گرگ هواى نفس، و جلوه

  .يش مقاومت نشان ميدادند كه گوئى كوهى در برابر كاهى قرار گرفتهمال، و برنامه رياست آنچنان از خو 
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   دارى آنان در برابر رياست شهوت، مال، كه هر زوردارى در اين زمينه خوبست از خويشنت

______________________________  
ريب ميداد، و در سايه هاى شاه خائن كه مبدت سى و هفت سال اكثر ملت ايران را ف مانند سخنرانيها و مصاحبه -)1(

تبليغات ساحرانه بيغماگرى مشغول بود اما جامعه ايراىن به رهربى حضرت امام مخيىن متام مواضع فريبكاريا و را شناختند و 
من زماىن بنوشنت اين كتاب اشتغال داشتم كه تازه از زندان شاه جنات . با ساحل اميان و قوت روح جبناياتش خامته دادند

دم، و هر روز در تظاهرات خياباىن در سراسر ايران شاهد كشتار وحشيانه مردم كه براى آزادى و استقالل قيام  پيدا كرده بو 
كرده بودند بودم، و زماىن اين كتاب را مشغول چاپ شدم كه ملت ايران از شر استعمار خارجى و استبداد داخلى جنات 

  .ل بازسازى اقتصادى و معنوى ايران استپيدا كرده بود و هم اكنون در سايه رهربى روح خدا مشغو 

  62: نظام تربيت در اسالم، ص

را خباك ذلت نشانده، شاهد آورده تا مشا و خمصوصا نسل جوان بدانند، كه آدم شدن ممكن است، و مبارزه در برابر هجوم 
ميدرخشند كه جبني تاريخ و هاى پرفروغى  فساد بايد كار هر انسان خهردمند باشد، و آگاه شوند كه در هر عصرى چهره

  .حيات از آنان آبرو گرفته و ميگريد

ره داشت، وىل واقعيت  - 1 م زده بود، حكومت فقط از عنوان اسالم  حكومت نارواى عثمان وضع جامعه اسالمى را 
امات دار متام مق آن عبارت بود از يك حكومت صددرصد ابليسى و جاهلى كه در سايه شوم آن حزب كثيف اموى عهده

  .اى راه نداشت مملكىت بود، و حزب اهللا در هيچ برنامه

هاى حياتى حمروم بودند،  قلم نويسندگان شكسته شده بود، زبان گويندگان از پس سر درآمده بود، بيداران راه از برنامه
ائى رسيده بود، دارن دگان از سريى دهان آمرين مبعروف و ناهني از منكر را ميدوختند، فاصله جهنمى طبقاتى حبد 

ى ميكردند   .ميمردند، و نداران از گرسنگى قالب 

اى از پا  در اين ميامنشعل هدايىت براى روشن كردن جو تاريك آن روز بنام ابو ذر با متام وجود ميسوخت، حلظه
اختيار  اش را در نشست، حكومت ضد اهلى عثمان را بر سر كوى و بام رسوا ميكرد، قرآن ميخواند و مفهوم واقعى منى

ها  مردم ميگذاشت، ملت را عليه بيدادگرى ميشوراند، خفتگان را بيدار مينمود، از حق و حقيقت محايت داشت سخىت
ر وسيله ممكن براى خاموشى او اقدام كرد نشد، تا خبيال  ميديد، زجرها ميكشيد، وىل از پاى منى نشست، حكومت 

  .بود خودش از طريق كانال پول دست بساكت كردن ابو ذر
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در آن زمان كه كاخهاى بىن اميه و كارگزاران دولت در مدينه و زمينهاى زياد و آب و حشم و زر و زور و مال آنان 
  .ها را خريه ميكرد ابو ذر و ابو ذرها در آتش فقر ميسوختند، حق آنان بيغما و غارت رفته بود چشم

پرستان  يا چند بز ماده ميگرفت تأمني ميكرد و پولداران و مالابو ذر خرج خانه و زن و فرزندانش را بوسيله شرييكه از يك 
يدستان چه  خباطر اينكه زر و سيم زيادى داشتند سطح زندگى را در آن روز باال برده بودند، معلوم است كه بر سر 

ين پول را ميآيد، در چنان حاىل عثمان غالم خمصوص خود را خواست، سه هزار دينار در اختيارش گذاشت و گفت اگر ا
  .بابو ذر بقبوالىن ترا آزاد خواهم كرد

غالم با خوشحاىل هرچه متامرت بدر خانه آن مرد خدا آمد، مرديكه يكدينار آن روز مشكلى از مشكالتش را حل ميكرد، 
  دق الباب منود ابو ذر كنار در آمد، سه هزار دينار را تعارف كرد، ابو ذر
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يدست چنني ماىل را داده ست غالم داستان را گفت، ابو ذر فرمود آيا بتمام خانهپرسيد چي گفت اين . اند؟ گفت نه هاى 
ركه خبواهد ببخشد، من  مال از بيت املال اس كه متام مسلمانان در آن شركت دارند، عثمان مالك اين اموال نيست كه 

و بگو باالترين سرمايه من قبول واليت و رهربى و حكومت امري املؤمنني  نيازى بچنني ماىل ندارم، آن را نزد اربابت برگردان
كاريها را در حق من روا ندارد، غالم گفت اگر بپذيرى من آزاد ميشوم، ابو ذر گفت  است، و از اين پس از اين شريين

  !!آرى تو يكنفر آزاد ميشوى و من در بند حق يك ملت اسري ميگردم

اى از اقدام بر عليه طاغوت  كومت عثمان مبارزه داشت، جان بر سر مبارزه گذاشت، و حلظهابو ذر با متام زواياى ح
ترين درسها را براى ملت اسالم جباى   اى جز برنامه خدا نگشت، و از زندگى خود آموزنده دست برنداشت او تسليم برنامه

  .گذاشت

نگام  اى چون مقدس اردبيلى گفتند دروغ ميگ بانسان فرزانه: ميگويند - 2 وئى گفت هرگز، زبان بتهمت مياالئى گفت نه، 
نگام طغيان غريزه مشا را با زيباترين زن در  گرسنگى و تشنگى از شبهه و حرام استفاده ميكىن پاسخ داد نه، گفتند اگر 

رى در اى خواهيد داشت، جواب گفت كه بايد خداى بزرگ بكمك اين عاجز برخيزد، آ اطاق خلوتى قرار دهند چه برنامه
ره گرفته و بپاكى جان ضربه خنواهم زد، زندگى پرسود اين مرد  آجنا از نريوى عشق و اميان حبق و تقوا و خويشنت دارى 

  .منايشگر اين بود كه از گناه و حىت از مكروهات سخت پرهيز داشت

شىت اى اى داشتيم، جامعه منونه و منونه راسىت اگر متام افراد جامعه چنني بودند چه جامعه   .از جامعه 
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  .مركىب را كرايه كرد تا از جنف بكربال برود و با مهان مركب از كربال به جنف بازگردد: مينويسند - 3

اى باو سپردند كه در جنف بدست كسى برساند، از طرىف نامه را گرفت خباطر اينكه حاجت  نگام بازگشنت از كربال، نامه
ديگر از مركب پياه شدو تا مقصد در كنار مركب راه را پياده طى كرد، ميگفت برادر مؤمن را رد نكرده باشد، از طرف 

اكنون يك نامه مبن اضافه شده، منيدامن اين . من در وقت كرايه اين مركب اضافه بر خود و بار مورد نيازم چيزى نداشتم
رت اين كه پياده بروم، و خويش را قبل از ا حراز رضايت صاحب مركب در برنامه اضافه بار را صاحبش راضى است يا نه، 

!! غري خدائى نيندازم، چه ميدامن شايد عمر من تا رسيدن به جنف كفاف نداد، الاقل اگر در راه مردم مديون مردم منريم
يافتنگان مكتب توحيد چه ميكنند، آخر حاكميت بر نفس تا كجا؟ اكثر مردم روزگار ما و  راسىت عاشقان خدا و تربيت

   ران و زرداران چهخمصوصا زوردا

  64: نظام تربيت در اسالم، ص

اموال عمومى را ميدزدند، و معادن ملتها را كشىت كشىت بغارت ميربند، چه مصيبت بزرگى است، . هائى اجرا ميكنند برنامه
  .و بزرگرت از آن غفلت صاحبان مال، و مالكان اصلى

در گرفت دخرت زيبا چهره آن امري از وضع داخلى خانه بني زنان حرمسراى امريى زورمند، نزاع سخىت : مينويسند - 4
سخت رجنيده خاطر شد، نزديك غروب آفتاب لباس خود را پوشيد و در چادر عفت قرار گرفت و از ساختمان جملل 

  .خود خارج شد

وارد بازار آن مزان اول غروب خيابان و بازار بسته ميشد، و مهه مردم خبانه مريفتند در كوى و برزن كسى نبود، دخرت 
اى بود كه دانشجويان علوم ديىن در آن درس ميخواندند، وارد مدرسه شد،  خلوت اصفهان شد، در ميان بازار مدرسه

باطاقى كه يك دانشجو در آن درس ميخواند وارد گشت طلبه جوان از مردم شهر گرگان و اسرتآباد آن روز بود، در 
هاى  چيز را فراموش ميكند، و چون تنور جهنم شعله مل حمرك شهوت مههحببوحه جواين قرار داشت، جوان با ديدن يك عا

اش زبانه ميكشد دانشجوى جوان از ديدن آن فرشته زيبا و پناهنده شدنش، بگوشه يك اطاق منور و ويرانه تعجب   غريزه
مقاومت مكن ورنه  اى زورمندم، در برابرم كرد، ميخواست او را مبحاكمه بكشد، كه ناگهان دخرت باو گفت از خانواده

طلبه جوان سكوت كرد، دخرت شام طلبيد، پاسخ داد چيزى جز نان خشك و . برايت گرفتارى سخت فراهم ميشوم
مقدارى ماست و پياز ندارم، چنانچه بتواىن باين سفره ناچيز قناعت كىن، برايت فراهم آرم، دخرت غذاى مدرسه را خورد و 

  !كمال اطمينان به بسرت راحت رفتاز دانشجوى جوان رختخواب خواست و با  

  .كم خرب بتمام حموطه ساختمان رسيد خانواده امري از غيبت طوالىن دخرت نگران شدند، كم
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اش حبس  امري كه از شدت غريت نسبت بناموس خويش برافروخته شده، و خون دو چشمش را گرفته، و نفس در سينه
خواران هرچه بيشرت گشتند، كمرت  و هرچه زودتر او را بيابند، وىل جريه شده بود، دستور داد متام مأمورين جبستجو برخاسته،

  .يافتند

اى كه خمصوص او بود گرفتار دست متجاوزى نشود، از غصه منيخوابيد،  كننده خباطر اينكه، دخرت جوانش، با چهره خريه
تو امشب، در پناه يكى از  آرام باش، و راحت خبواب، زيرا ناموس: دمى آرام نداشت، وىل كسى نبود بشاه بگويد

شدگان مكتب اهللا است، كسى نبود باو بگويد اگر مشا زورداران و زرداران در برابر غريزه جنسى در عني اينكه يك  تربيت
زن و چند زن رمسى داريد، كمرتين مقاومىت از خود نشان منيدهيد، و دست خيانت بديگران دراز ميكنيد، وىل براى حفظ 

ائى يافت ميشوند كه با طغيان شهوت مبارزه كرده و درا ين شرف تو، و سالمت  ناموست، و ناموس يك مملكت، انسا
  ميدان پريوزند، كسى نبود بامري بگويد امشب دخرت زيبا و
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ناموس تو نگهدارى تنها از  چشم و با تربيت قرار گرفته و او و امثال او نه دل و پاك جوانت در پناه يك روحاىن پاك
  .ميكنند، بلكه سالمت ناموس يك ملت و بل جهان بسته بپاكى و فضيلت آنان است

صبح شد، دخرت مناز جباى آورد، ماندن آنشب را تا صبح براى ادب كردن، اهل حرم كاىف دانست، بعمارت خويش 
ل اختفايش پرسيد پس از آن كه معلوم بازگشت، خرب آمدنش در سراسر كاخ پيچيد، پيدا شدنش را بامري خرب دادند از حم

شد مبدرسه رفته، در اطاق يكى از طالب شب را بپايان رسانده، دستور دستگريى دانشجوى جوان صادر شد، مأمورين 
دخرتم شب گذشته در اطاق مشا بود، آرى، چرا او را پذيرفىت، : بسراغش رفتند، او را بدربار آوردند، از او سئواالتى كرد

د، از غذاى تو خورد، بلكه با نان و ماست سفره من قناعت كرد، در اطاقت خوابيد، آرى، چند دست ديدم كر 
نگام ورود باطاق، اما  رختخواب داشىت، يك دست، خودت چه كردى؟ تا صبح بيدار بودم چهره اين دخرت را ديد، آرى 

اوت گذراندى نه، درحاليكه دخرتم تنها در اختيار تف نگاهم در اولني مرحله نگاه خارج از اختيار بود، شب را تا صبح ىب
نگام فشار  تو بود و امكان غلبه بر او را داشىت چه كردى؟ تا صبح با هواى نفس مبارزه كردم چگونه، با ياد خدا، 

گرفتم و از سوخنت  آوردن غريزه كه هر زورمندى را مغلوب ميكند چه كردى؟ بنوبت انگشتان خود را روى شعله مشع مى
سپس انگشتان جمروح خود . پوست دست بياد عذاب بينهايت حق ميافتادم، بدين وسيله شعله شهوت را خاموش ميكردم

را در برابر امري قلدر گرفت و گفت ببني، امري باورش نيامد، از سالمت دخرت جويا شد، خرب سالمىت او را بامري دادند، 
اى،  ال كرد نامت چيست؟ پاسخ داد حممد باقر، تاكنون ازدواج كردهخاصان درگاه را طلبيد، در حضور آنان از طلبه سئو 

مسرى ميپذيرى؟ تا خدا چه خواهد، امري ميل دخرت را جويا شد، جواب داد امر پدر برامي قابل  نه، مهمان ديشب را 
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يلسوف نامدار، حمقق پذيرش است، دخرت را عقد كردند و به طلبه جوان سپردند، گروهى عقيده دارند اين حممد باقر مهان ف
بزرگ، دانشمند عاليقدر، استاد بزرگوار حضرت مريداماد است، حمدث بزرگوار مرحوم حاج شيخ عباس قمى در جلدا ول 

  :از قول سيد عليخان در كتاب سالفه نقل ميكند 462سفينة البحار ص 

اند، مدت چهل سال شبها  خرب داشتند گفتهآنانكه از او : و الّله قسم زمان از آوردن مانند و او نازا است، سپس ميگويد
را به بسرت اسرتاحت نرفت، متام شب را مبناجات با حق گذراند، و از كرامات عجيب او اين بود كه در متام عمر براى 

  !!يكشب نافله شب از او ترك نشد

   اينان از شئون متدن مانند زمان ما برخوردار نبودند، اما درون پاكشان بنور اهلى روشن
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  !هاى گرم زمان ما نريومندتر هاى ضد خدائى از نريومندترين اسلحه بود، و توان مبارزه ايشان با متام برنامه

قدرمتنداىن بودند كه در برابر كششهاى غلط شهوت و مال مغلوب منيشدند، و مسند حكومت را نيز از يك جفت كفش 
انستند، و خالصه هيچ عامل غلطى آنان را از مسري مستقيم باز منيداشت، نكته مهمى كه در تر ميد ارزش ارزش، ىب پاره ىب

پايان اين خبش الزم است يادآورى شود، اين است كه خداوند مهربان، استعداد مبارزه با هر نوع خطر را در وجود متام مرد 
يت اهلى كه قواعدش منعكس در قرآن و سنت و زن قرار داده، اين مردم هستند كه بايد خويش را در معرض نسيم ترب

هاى حيات بتوانند، نريوهاى اهرميىن دروىن و  است قرار دهند، تا مهه استعدادهايا نساىن آنان شكوفا گردد، و در متام زمينه
قعيت و قرآن جميد در سوره الشمس باين وا. بروىن را از سر راه خود برداشته، و سالمت دنيا و آخرت خويش را تأمني كنند

  :نتايج سرشارش اشاره كرده، آجنا كه ميفرمايد

ها، َو اللَّْيِل ِإذا يـَْغشاها َو السَّماِء َو ما بَ  ناها، َو اْألَْرِض َو ما َو الشَّْمِس َو ُضحاها، َو اْلَقَمِر ِإذا َتالها، َو النَّهاِر ِإذا َجالَّ
  .ا َو تـَْقواها، َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاها َو َقْد خاَب َمْن َدسَّاهاَطحاها، َو نـَْفٍس َو ما َسوَّاها، فََأْهلََمها ُفُجوَره

و بروز زمانيكه خورشيد آن رار وشن ميكند، . قسم خبورشيد، و تابشش، سوگند مباه آن هنگام كه آفتاب آنرا ميدرخشاند
مني و آن كه آن را بساط زندگى كرد، و بشب وقتيكه عامل را در پرده سياهى ميپوشاند، و بآمسان و آنكه آنرا بنا كرد و بز 

ها كه ما بروان و نفس بشر  و سوگند جبان و روان و آنكه بآن اعتدال و استواء و استقامت داد، سوگند بتمام اين برنامه
خري و شر را اهلام كرده و آنرا نسبت بشناخت حق و باطل راهنمائى منوده، و متام استعدادات الزم را براى رسيدن برشد 

كمال در آن قرار دادمي، رستگار شد آنكس كه از پس اهلام حق بشكوفا كردن قواى نفس برخاست و بتقويت نريوى هو  
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ره نگرفت، . دارى و تقوا اقدام كرد خويشنت تا خود را از متام آلودگيها بركنار داشت، و آنكس كه از هدايت و اهلام اهلى 
به تضعيف خويش مهت گماشت، و بر روى حقايق وجود پرده كشيد،  و از شكوفا كردن نريوهاى نفسى خوددارى كرد، و

و با دست خود بناقص كردن روان اقدام كرد، خويش را دچار ذلت و زبوىن منوده و زمينه خزى دنيا و عذاب آخرت را 
   براى خود فراهم كرده است

  67: نظام تربيت در اسالم، ص

  نريوهاى خداداد

دمشن دارد، و دمشنان هريك بصورتى جلوه كرده، و هدىف جز خبطر انداخنت انسان آدمى مبوازات متام خطوط حياتش 
  .ندارند

دمشن گاهى بصورت طاغوت زنده، مهچون فرعون، منرود ابو سفيان، ابو جهل، معاويه، هرون، مأمون، حكام ستمگر و 
دهنده بشكم و  به نريوى كمك پيشه و متجاوزين حبقوق انسان هستند، مقصد اينان استثمار انسان و تبديل بشر ستم

شهوت ايشان است، بنابراين اينان بيدارى هيچيك از افراد جامعه را نپسنديده، و با متام قوا با شكوفا شدن استعدادهاى 
  .انساىن خمالفت دارند

وده، و و گاهى بصورت مظاهر فريباى طبيعى جلوه كرده، در نفس اجياد آرزوهاى طوالىن و بيهوده و غري قابل دسرتس من
  .متام مهت انسان را باستخدام امور مادى صرف ميكشد

واى نفس شده، و در صورت غلبه بر انسان  و زماىن بصورت اشتداد غرائز و احساسات درآمه كه از جمموع آن تعبري 
  .آدمى را تا بقعر جهنم خواهد كشيد

مهچون نادر دو چشم پسر خويش را كور كرده، و و وقىت در لباس حب جاه و مقام جلوه كرده، آدمى را وادار ميكند 
هاى  عام كند، و انواع مظلمه مهانند عباس صفوى و آقا حممد خان قاجار متام فاميل دست اول و دوم خود را قتل

  !!كننده دنيا و آخرت را براى دو روز دنيا بگردن بگريد ويران

مني كلياتى كه در باال گفته شد، شناخت در هر صورت برمشردن تعداد دمشنان دروىن و بروىن، ضرورت ند ارد با تطبيق 
  .دمشنان كاريست ساده و آسان
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انسان اگر خبواهد، با از پا نشسنت، سسىت، تنبلى، آرزوى پريوزى در ميدان زندگى داشته باشد، كمال ناداىن است و عني 
  .دانشى ىب

ره فرزند آدم اصوال مانند مهه موجودات، موجودى مبارز آفريده شده گريى از عوامل مادى  و بايد براى كسب موفقيت، و 
گذار متام  و معنوى به ميدان جهاد قدم بگذارد، و تا واپسني حيات با دمشنانش، خبصوص طاغوت جاندار كه بنيان

 مفاسد، و نريودهنده بتمام دمشنان و مولد انواع خطرهاست جبنگد، و براى حصول پريوزى از اميان به الّله و اخالق
 آفرين كه مبردم مؤمن و مبارز وعده پريوزى داده تكيه كند و حسنه، و عمل صاحل مدد گرفته، و بر عنايت خداى جهان

بايد توجه داشت كه خداى قادر براى جنگ با هر دمشىن، نريوى خمصوص و اسلحه جنگ و .  َعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلونَ 
   آدمى عنايت فرموده و در اين زمينه از هيچمبارزه عليه آن دمشن را ب
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  .كمكى براى بشر فروگذار نكرده است

ايست كه با تكيه بر آن نريوها، بر دمشنان ظاهر و باطن خويش صددرصد  العاده انسان داراى نريوهاى ظاهرى و باطىن فوق
  .پريوز شده و به رستگارى خواهد رسيد

اى از  قوه تفكر، فطرت، وجدان، صفات عاىل روحى كه در روزگار كودكى بصورت جمموعه: ىن عبارتند ازنريوهاى باط
گريى از توحيد، نبوت، امامت، كتب تربيىت و در رأس مهه قرآن جميد، تبديل به  استعدادات در انسان قرار دارد، و با كمك

ها مانند، جنگ  خدام عوامل مادى براى ورود بقسمىت از جنگهاى پيكار البته با است نريوهاى فعال شده، و در مهه صحنه
  .با كفار و طاغوت، بانسان غلبه و پريوزى ميدهد

تفاوت زيسنت در برابر نريوهاى خداداد، آدمى را تبديل بعنصر فاسدى كرده و به بينهايت ذلت خواهد رساند، تاريخ  ىب
بعيش و نوش گذراندند، و در برابر نريوهاى خداداده  گوياى زندگى مردان و زناىن است، كه عمر خويش را جهان

كنان بر جنازه  توجهع زيستند، و در نتيجه در متام جوانب حيات حمكوم دمشنان بوده، زير دست و پاى آنان، كه رقص ىب
ره مردان و ور بودند، و در برابر تاريخ عامل نشانگر چه ايشان حركت كرده دست و پا ميزدند، و در آلودگى و بدخبىت غوطه

زناىن است كه استعدادهاى خويش را شكوفا كرده، و با تكيه بر عوامل مادى و معنوى و با استفاده از نريوهاى خداداد،  
گاهى تك و تنها بر دمشنان درون و برون پريوز شدند، از ميان مرداىن كه تنها بر مهه دمشنان پريوز شد بايد ابراهيم را نام 

  .ه مهسر فرعون را كه قرآن جميد از هر دوى آنان بعنوان دو چهره پريوز در برابر دمشنان ياد ميكندبرد و از ميان زنان آسي
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  اى بسته بند هوا و هوس
 

  جهدى تا هست اين نيم نفس

  اى طوطى شكر خا تاكى
 

  با زاغ و زغن باشى بقفس

 از شاخه گل پوشيده نظر
 

  سودا زده هر خارى و خس

 شريهر الشه نباشد طعمه 
 

  عنقا نرود بشكار مگس

  دولت در سايه شاهني نيست
 

  سلطان مها را زيبد و بس

  كارى ز تو هيچ نرفت از پيش
 

  رمحى بر خويش بكن زين پس

  گر خود نكىن بر خود رمحى
 

  اميد مدار ز ديگر كس

  ايدوست ندارد مفتقرت
 

  فرياد رسى تو بفريادش رس

دهنده بانسان در آن برنامه استفاده كند، و از اين  اى، بايد از نريوى خمصوص و كمك برنامهانسان براى پيشربد در هر 
ادش قرار ر مقصد مثبىت در    نكته غافل مناند كه استعداد رسيدن 
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  :ميفرمايد 23داده شده، قرآن در سوره الرمحن آيه 

ْنِس إِ  ُفُذوا ِمْن أَْقطاِر السَّماواِت َو اْألَْرِض َفانـُْفُذوا ال تـَنـُْفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطانٍ يا َمْعَشَر اجلِْنِّ َو اْإلِ اى گروه جن  :ِن اْسَتَطْعُتْم َأْن تـَنـْ
و انس اگر ميتوانيد در مدار عامل باال و ستارگان و زمني قرار بگرييد و بآن سامان نفوذ كنيد، وىل منيتوانيد مگر با فراهم 

  .ئى كه با شرايط عامل باال موافق باشدآوردن نريو 

آيه شريفه به نكته مهمى توجه ميدهد و آن اينكه انسان با . گذشته از اينكه مجله اال بسلطان از معجزات قرآن جميد است
ا را دارد، و ميتواند براى  گريى  رهتكيه كردن بر نريوهاى الزم و مطابق با شرايط باال، استعداد پرواز باعماق جو و آمسا

از منابع عامل باال در مدار ستارگان حداقل ستارگان منظومه مشسى قرار بگريد وىل بدون نريو دو مرتهم منيتواند بباالتر از 
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دف نريو الزم دارد، و نريوى رسيدن  زيرپاى خويش بپرد، در متام برنامه هاى حيات مسئله از مهني قرار است، رسيدن 
  .عوامل طبيعى و چه بصورت نريوهاى معنوى و فكرى در اختيار انسان است بتمام اهداف عاليه چه بصورت

  دمشنان پريوز

مبوازات نريوهائيكه براى مبارزه باه دمشنان، در اختيار بشر قرار دارد، دمشنان انسان، براى تسخري بشر، و صيد فرزندان آدم 
  .دارندو نابود كردن فضائل روحى وحمصوالت فكرى نريوهائى در اختيار 

ممكن است كسى بگويد، اگر انسان با هيچ دمشىن روبرو نبود، چه زندگى راحت و آرامى داشت، اصوال اينهمه دمشن براى 
بايد گفت پاسخ اين مسئله درخور توضيح . مگر خداوند منيشد در برابر خطوط حيات انسان دمشن قرار ندهد! چه؟

داد و آن اينكه اصوال تضاد باعث رشد و تكامل است، اگر تضاد مفصلى است، وىل در يك مجله كوتاه ميتوان جواب 
اى از مراحل آفرينش حركت بسوى كمال يافت منيشد، اينجاست كه بايد گفت از اعظم نعمتهاى اهلى  نبود در هيچ مرحله

  .بانسان نريوهاى ظاهرى و باطىن است كه در برابر دمشنان غلبه و فتح هستند

مهم بنظر مريسد، و نبايد از آن غفلت داشت اينست كه اگر انسان از نريوهاى خدادادش تنها  العاده آنچه يادآوريش فوق
  .هاى انسانيش از كف خواهد رفت مباند بدون شك در برابر هجوم دمشن چه ظاهرى چه باطىن از پاى درآمده، و سرمايه

   ىن بپريوزىاگر اسالم آئني كاملى بود، آدمى را در برابر هر نوع دمش: گروهى ميگويند
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مريساند، بايد پاسخ گفت، نسخه خدادادى كامل است، مريض اگر آن را عمل نكرد، چطور بايد به شفا و تندرسىت 
  !برسد؟

باسم مسلمان زيسنت، از مسلماىن ظاهرى داشنت، و خالصه اسالم منهاى عمل، بدون اميان و حرارت باطن، بدون قواعد 
  .هاى بريوح، ضامن پريوزى نيست و علت تكامل و غلبه بر دمشنان منيباشد اخالقى، يا اجراى مشىت برنامهوحقايق 

ملت اسالم بدون نريوهاى معنوى و مادى صددرصد در برابر دمشنان داخلى و خارجى حمكوم است و تاريخ پس از مرگ 
  .پيامرب تا بامروز گوياترين دليل بر اين مطلب است
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ى از آن ملىت است، كه از قرآن و قواعد اسالمى اهلام گرفته، و فكر و اخالق و عمل آنان اسالمى باشد، سيادت و برتر 
ره اى را  ور بوده و خالصه مصداق عيىن قرآن جميد شناخته شوند چنانچه قرآن پريوزى چنني جامعه و از آداب قرآن 

َُِنوا َو ال َحتَْزنُوا َو أَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  :ميفرمايد 139تضمني منوده، آجنا كه در سوره آل عمران آيه    . َو ال 

گر باشد پس چرا سسىت ورزيد و دچار اندوه گرديد، مشا با داشنت اميان و شئون آن ملت  چنانچه شرايط اميان در مشا جلوه
  .برتر و جامعه برين هستيد

اى كه از اسالم جز امسى و از قرآن جز خطى ندارند حتمى  باطىن، بر جامعهپريوزى دمشن، اعم از دمشنان ظاهرى و 
ج البالغه باين واقعيت اشاره دارند، آجنا كه ميفرمايد است، على عليه السالم در يكى از خطبه   :هاى پرقيمت 

ب اعاصريك فقّبّحك الّله   .ما هى اّال الكوفة اقبضها و ابسطها، ان مل تكوىن اّال انت 

  »متّثل بقول الشاعرو «

  لعمر ابيك اخلري يا عمرو اّنىن
 

  على و ضر من ذاألناء قليل

انبئت بسرا قد اطلع اليمن و اّىن و الّله الظن ان هوالء القوم سيدا لون منكم، باجتماعهم على باطلهم : مث قال عليه الّسالم
امامهم ىف الباطل، و بادائهم االمانة اىل صاحبهم، و و تفرقكم عن حّقكم، و مبعصيتكم امامكم ىف احلّق، و طاعتهم 

الّلهم اّىن قد مللتهم و مّلوىن، . بصالحهم ىف بالدهم و فسادكم، فلو ائتمنت احدكم على قعب خلشيت ان يذهب بعالقته
م خريا منهم و ابدهلم ىب شرا مّىن    .و سئمتهم و سئموىن، فابدلىن 

م كما مياث امللح ف ي   .املاء، اما و الّله لوددت اّن ىل بكم الف فارس من بىن فراس بن غنمالّلهم مث قلو
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  هنالك لو دعوت اتاك منهم
 

 «1»  فوارس مثل ارمية احلميم

سرداران پسر ابو سفيان كه سخت بفرمانده خويش معاويه دلبستگى داشتند، و اين دلبستگى خباطر آن : ترمجه و توضيح
ر صورت كه فرماندهان و سرداران كشورش ميخواستند سفره عيش و نوش و شهوت راىن براى آنان گسرتده  بود كه معاويه 
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اى مرزى مملكت على عليه السالم ميتاختند و با كشنت مردم، و بود، باشاره پسر هند جگرخوار مرتب مبرزها و شهره
كردند، آنان شدت محالت ناجوامنردانه خود را بپايه رسانده  پناهان، در ملت على اجياد رعب و ترس مى غارت اموال ىب

و گوش بسته  هاى سهمگني و سخت ديده بود، اين جنايتكاران چشم بودند، كه اكثر شهرها از يورش خائنانه آنان ضربه
ر كيفيىت كه صادر ميشد اجرا ميكردند   !!از ارباب طاغوتى خويش فرمان ميربدند، و دستوراتش را 

يچ برنامه نگام  محالت يكى از فرماندهان ارتش كثيف معاويه بنام بسر بن ارطاة سخت كوبنده بود، اما  اى رحم منيكرد، 
  .ارت جبان و مال مردم ميافتادمحله مهچون آتشى بود كه با هزاران درجه از حر 

ا مأموريت دادند كه خنست  اين جاىن بينظري از طرف معاويه بسرپرسىت چهار هزار سوار كه مامور محله بيمن شد، بآ
و مردم را باطاعت از فرزند پليد ابو سفيان جمبور منايند، . مبدينه روند، و آن شهر را از تصرف پريوان على خارج كنند

ند بذل و منايندگان و   كاركنان على را از مدينه و سپس از مكه اخراج كنند، بآنان كه به بيعت حكومت طاغوتى گردن 
خبشش كرده، و خمالفان را بسخىت سركوب منايند، بسر در مدينه متام منويات جهنمى معاويه را پياده كرد، ارباب شيطاىن 

  !خويش را از خود دخلوش منود

ديد بقتل و غارت از سوى ديگر، وسائل كار و پيشرفت برنامه معاويه و نوكران تطميع بپول و مقام از يكسر ، فشار و 
  .او بود

مناينده خليفه با آنان كه با على و ياران او مهكارى  : چنني ندا دهند بسر در مدينه دستور داد مناديان و جارچيانش اين
رى جويند، وىل اگر بار ديگر از على فرمان برند، و بر ضد اند، بنظر عفو و اغماص مينگرد، بشرطى كه از على بيزا كرده

  .عام كرده و اموالشان را بغارت ميربد معاويه از خود حركتينشان بدهند، مهه را قتل

   پرست و هشوتران را جانشني خود كرده، و مبردم بسر پس از اين اخطار، ابو هريره شكم

______________________________  
  25ه خطبه ج البالغ) 1(
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  .نظري بسوى مكه حركت كرد دستور دادا ز او فرمان بربند، آنگاه اين چهره هولناك و قاتل و غارتگر ىب
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   بسر بن ارطاة در مّكه

بيباك و خوخنوار خود مكه نيز مانند مدينه زير لواى على بود، مناينده امري املؤمنني عليه السالم مهينكه شنيد، بسر با سواران 
نگاميكه نزديك مكه رسيد، و متام بزرگان و اعيان  روى باين شهر آورده، شهر را ترك گفت و باطراف پناهنده شد، بسر 
مكه از او استقبال كردند، در خنستني برخورديكه با اهاىل شهر داشت، خشونت و سخىت نشان داد، بآنان فحش و ناسزا  

اگر معاويه دستور نداده بود كه با اهاىل شهر مبالميت و حسن اخالق رفتار كنم، اكنون : ردگفت، و سپس مبردم خطاب ك
بسر با مهني شدت و گفتار بريمحانه، و قيافه ! ترين صورت مشا را گومشاىل ميدادم سر از تن مهه مشا برميداشتم، و بفجيع

ديد، حركت كرد، در سر راهش هركه بود و  هرچه بود نابود ميكرد و مردم كه منيخواستند با خشمگني، و سخنان پر از 
ا را تعقيب ميكردند اتفاقا در بني  اين كوره آتش و دژخيم ترسناك روبرو شوند، پا بفرار مينهادند، سواران سردار معاويه آ

ام هر دو را فراريان دو كودك بودند كه بدست سواران گرفتار شدند، سربازان هر دو را بنزد فرمانده خود بردند، بسر ن
پرسيد معلوم شد فرزندان عبيد اهللا بن عباس بن عبد املطلب هستند، بسر ناگهان فرياد كشيد، شكار را بچنگم ميدهند، 

ائى هستند كه با رخينت خونشان خوشنودى خدا را جلب ميكنم بيدرنگ دستور داد آن دو طفل !! اين دو كودك از آ
  .مظلوم و بيگناه را سر بريدند

خدا را : آنگاه مبنرب رفت و گفت »1« د مكه شد، خنست بطواف خانه حق رفت، بعد دو ركعت مناز جباى آوردسپس وار 
شكر كه معاويه را بر دمشنانش پريوز كرد و خمالفان را خمذول و منكوب داشت و آنان كه با معاويه ستيزه داشتند دربدر 

ا ساخت اى از نواحى عراق است، كه  على در ناحيه: رح ادامه دادسپس آن جنايتكار خائن سخنانش را بدين ش. بيابا
فقر و ذلت او را احاطه كرده، و از نعمتها و عنايتهاى اهلى حمروم است، اكنون دور، دور معاويه، و زمان زمان درخشان 

  .پسر ابو سفيان است

  مهه از لطف و حمبت، و از خبشش و عنايت او برخوردارند معاويه عدالت اجتماعى و

______________________________  
در اين عصر هم افرادى يافت ميشوند، كه از نظر عمل كمرت از بسر نيستند و شايد صدها مرتبه از بسر جلوتر  -)1(

و در برابر قربشان بدعا و . و گاهى هم بساختمان مرقد ايشان كمك منوده. حال بزيارت مكه و امامان رفته باشند، در عني
هزار نفر را جبرم آزادخيواهى كشتند وىل در عني  80مانند شاه و دستيارانش كه در طول يكسال !! يايستندزيارت و مناز م

  .اين عمل بزيارت امام رضا و تعمري قبور ميپرداختند
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چنني مردم با تدبريى، كه  انصاف و حق و نعمت را براى مهه مردم برقرار ساخته و قاتالن عثمان را تعقيب ميكند، پس با
منونه راسىت و درسىت، و صداقت و ديانت است بايد مهه مشا بيعت كنيد، و صالح مشا و فرزندان و زنان وخامنان مشا در 

  !فرمانربدارى از اوست

در پايان سخنراىن مفصل خود از مردم تصديق خواست، صداى اطاعت از مهه حاضران برخاست، صدائيكه بر خالف 
  .ىب و بر خالف صداى وجدانشان بودميل قل

آنگاه شيد بن عثمان العبدى را بفرماندهى مكه گذاشت، و خود بسوى طائف حركت كرد، تا از نزديك وضع مردم آجنا را 
  .بررسى كند، النه و كاشانه ياران و عاشقان و دوستداران على را در هم بكوبد

  بسر بن ارطاة در شهرهاى ديگر

ا افتاد، در نظر مردم وجود بسر رفته رفته بواسط ه بگو مگوهائيكه در اطراف او و شدت و خشونت او بر سر زبا
ها ميدانستند،  العاده و مهيىب منودار گشته بود، مهه ازا و سخن ميگفتند، و اراده و تصميم او را درهم شكننده آزاده فوق

ستقبال او آمدند، مغرية ورود او را تربيك گفت و از مردم طائف خرب آمدنش را شنيده بودند، بسرپرسىت مغرية بن شعبه با
آمدنش اظهار شادماىن كرده و در پايان اظهار داشت، خرب بريون آمدنت را از شام شنيدمي، از برنامه و نيت تو آگاه 

شدمي، دانستيم كه خوخنواهى عثمان جزء نقشه تو است، خوشحال شدمي، برايت دعا كردمي تو كسى هسىت كه ميخواهى 
  !با دوستان نيكى كىن، و با خمالفان سر ستيز و دمشىن بردارى

بسر پس از سخنان مغريه حبركت ادامه داد، و هرچه بيشرت مرياند مجعيت زيادترى باستقبال او ميآمد، تا وسط ميدان بزرگى  
ود فراخواند و باو  فروشان بود رسيد، و آجنا يكى از لشكريان خود را كه به قساوت و بريمحى مشهور ب كه ميدان ميوه

  :گفت

هائى از خمالفان بنام شيعيان على ساخته  ام در آجنا النه و كاشانه برو شنيده» بثاله«مجعى را با خود مهراه كن و بسوى 
ا را ويران كن، و افرادش را دستگري كرده، چنانچه جزئى سرسخىت نشان دادند مجلگى آنان را بقتل برسان،  شده، مهه آ

  .پريوان على رحم كرد زيرا نبايد به

اى سوار بدانسو رفتند، و مجع بسيارى از مرد و زن و كودك را ببهانه دوسىت با على دستگري كردند، و بآنان  مأمور با عده
بسر از آجنا بناحيه جنران رفت، و مهني قساوت و سنگدىل را در آجنا پياده كرد، شخصى از بزرگان . آسيب فراوان رساندند
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 را كه بوسيله آن حضرت عبد اهللا خوانده شده بود، با پسرش فراخواند، و دستور داد هر دو را روبروى اصحاب رسول اهللا
  مردم سر
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  .بريدند، سپس فرياد كشيد، هركس بعلى اظهار دوسىت كند بچنني عاقبىت دچار خواهد شد

اى از بىن ارحب از دوستداران موىل املوحدين هستند،  زيرا شنيده بود طايفهاين درنده جلام گسيخته از جنران به مهران رفت، 
مهه آنان را خواست، گروهى فرار كردند، و بقيه را از كوچك و بزرگ از دم مششري گذراند، از آجنا بشهر خشنان و از آن 

  .منقه بسوى صفا رفت و مهان رفتار وحشيانه را با عاشقان على اجنام داد

يافت، زير  اى كه از حال مردم و رفتار گذشته آنان جويا ميشد، و در آنان اثرى از حمبت على مى هر و قريهاو در هر ش
  .ترين شكنجه و زجر آن بيگناهان را از بني ميربد سخت

در منطقه صفا بدنبال يكى از برجستگان از امت كه به پريوى از على عليه السالم مشهور بود فرستاد، او در حصارى 
ن شده بود، دسرتسى باو امكان نداشت، بسر بناچار باوامان داد، و سوگند ياد كرد كه اگر از حصار بريون آيد پنها

آسيب نبيند، چندان عهد كرد و باو اطمينان داد، تا آن مرد سنگر خويش را ترك كرد، مبحض بريون آمدن دستگري شد، و 
  !!فرمان آمد كه سر از تنش جدا كنند

ئني، پس از اينهمه عهد و پيمان كه بسىت مرا ميكشى؟ بسر جواب داد، براى اينكه مؤمن بعلى بن پرسيد طبق كدام آ
ره مند باشد، اين اراده معاويه خليفه مسلمانان و اراده ما افرادى است كه ازا و فرمان برده  ابيطالب نبايد از نعمت حيات 

ره   .مند هستيم و از خوان نعمتش 

ه دو ركعت مناز جباى آورم، و عمر را با آن پايان دهم، گفت بگذاريد مناز خبواند، اما از مناز آن مرد گفت پس جمال بد
  .فارغ نگشته بود كه او را باشاره بسر قطعه قطعه كردند

كشيها، و وحشيگريها و جتاوزات، بوسيله معاويه و يارانش، در متام مرزها و شهرهائيكه در قلمرو  اين بيعدالتيها، و حق
  .على عليه السالم بود اما از كوفه فاصله داشت اعمال ميشد حكومت

ها با متام جزئياتش بكوفه مريسيد، موجى از اندوه، و تأسف جان على را فراميگرفت، و از دست مردم  خرب اين برنامه
، هنگام زمستان است، تابسنت است: هنر كوفه، و ارتش كه هر وقت از آنان براى دفع دمشن دعوت ميكرد ميگفتند ىب
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امي، خون ميخورد اخبار محالت بسر عجيب امري املؤمنني را رجنيده خاطر كرده بود، دستور  برچيدن حمصول است، خسته
ج  25داد مردم در مسجد كوفه اجتماع كنند، مبنرب رفت و مطالىب را كه در صفحات قبل عني مجالتش را بعنوان خطبه 

تنها جائيكه در اختيارم مانده كوفه : ا هم اكنون ميخوانيد در برابر مردم ايراد كرداش ر  البالغه نقل كردم و برگردان فارسى
است، اى كوفه در صورتيكه فتنه و فساد، و دوروئى و نفاق مردم تو هم چون گردباد برخيزد تو هم از دست خواهى 

  .رفت
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متوجه نشود، سپس بر سبيل مثال شعر شاعر را خواند كه مضمونش آه كه دگرگون شوى، و ويران گردى كه دىل بسويت 
اى عمر سوگند جبان پدرت، از اين ظرف طعامى كه باقيمانده، چيزى براى من جز چرىب كمى نصيب : چنني است

  .منانده

مني زودى بر مشا م برامي خرب آورده سلط و پريوز گشته اند كه بسر وارد مين شده، خبداى عزيز سوگند معاويه و اطرافيانش 
و صاحب حكومت خواهد شد، زيرا اينان در راه باطلشان، از احتاد و مهبستگى و وحدت برخوردارند، وىل مشا در برابر 

  .حق اهل دوروئى و نفاق و پراكندگى هستيد

الفشان از هاى شيطاىن و خ مشا اى ملت من، در مسري حقيقت از امام و رهرب خويش فرمان منيربيد، و آنان در برنامه
ا بر بيعت پسر ابو سفيان پايدار و استوارند، و مشا به پيمان و عهد خويش نسبت مبن  پيشواى خود پريوى ميكنند آ

آنان در سايه احتاد، بآبادى شهرهاى خويش برخاسته و مشا بر اثر حقد و كينه و حسد و تفرقه باعث فساد و ! خيانتكار
  اشم، بايد چه بكنم؟خراىب شديد چه توقعى از مشا داشته ب

  .آنقدر اميدم از مشا بريه كه اگر يكى از مشا را بر قدح چوىب بگمارم ميرتسم بند و چنگك آنرا برداشته و با خود بربيد

رت از ايشان مبن عنايت فرماى، و جباى من  خداوندا من از ايشان بيزار و دلتنگم، و اينان از من ملول و افسرده، قومى 
  .كن، خداوندا دل اين مردم را مانند منك در آب ذوب كنشرى نصيب ايشان  

هان اى مردم كوفه خبدا سوگند دوست داشتم، جباى مشا هزار سوار از فرزندان فراس بن غنم براى من بود، سپس بر سبيل 
تان كه بر اثر  اگر آنان را بطلىب سواراىن مانند ابرهاى تابس: اش چنني است مثال شعرى را شاهد آورد، كه بر گردان فارسى

  .آىب تندرو هستند بسوى تو شتاب ميكنند كم
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گاليه و درد دل على عليه السالم از مردم بظاهر مسلمان كوفه نشان ميدهد، كه اگر جامعه و ملت از نريوى خداداد چه 
نگام محله دمش ره نگريند و بسالحهاى الم براى مبارزه با هر دمشىن مسلح نباشند،  ن، هر دمشىن كه مادى و چه معنوى 

ناپذير و تاريخ جهان هم خبوىب اين معنا را  باشد از پاى درآمده و مغلوب و منكوب خواهند شد، و اين سنىت است ختلف
  .نشان ميدهد

دلگرمى بعنوان مسلماىن، پشت گرمى مبحبت و اعتقاد تنها عامل پريوزى بر دمشن نيست، علت فتح و غلبه را بايد در 
   هاى و مسلح بودن در برابر دمشن، و اجراى نقشهآگاهى براه مبارزه 

  76: نظام تربيت در اسالم، ص

  .جنگى و تاكتيكى دانست

آنچه مهم است اينستكه بايد جواب متام اشكاالت و پاسخ متام پرسشها را نسبت بزندگى مسلمانان از خطبه على عليه 
  .انش اقدام كردالسالم دريافت كرد، و از طريق كالم موال درد را فهميد و بدرم

  شكست و ناكامى چرا

در ميان مردم مسلمان، خبصوص آنانكه از بيدارى نصيب دارند و از وضع جوامع اسالمى نگرانند، كمرت كسى را ميتوان 
يافت كه پاسخ اين پرسش را خنواهد، مهه ميخواهند بدانند چرا مسلمانان بدردهاى گوناگون تربيىت، اجتماعى، اقتصادى، 

ى، فرهنگى گرفتارند، مگر آئني آنان نارساست، مگر نريوى انساىن اينان كم است مگر از مواد اوليه و سياسى، فكر 
رت اين است كه پاسخ متام  بنيادهاى اقتصادى و معادن الزم حمرومند؟ نه هيچكدام از اينها نيست، پس علت چيست، 

ترديد در حل مشكالت و   نومي آن انسانيكه ىبسئواالت و اشكاالت را باز از سخنان گهربار على عليه السالم بش
  .گشائى پس از پيامرب بزرگ نظري نداشته گره

: على عليه السالم مهانند مهه انبياء و خمصوصا پيامرب عزيز اسالم و خالصه به پريوى از خط نوراىن وحى عقيده داشت كه
عليه السالم بطور مفصل اين معنا را در ضمن دمشن بيدار و نريومند بر مسلمان غافل و سست صددرصد پريوز است امام 

ها اشاره مينمايد،  ج البالغه بيان ميدارد، و در منت اين سخنراىن تارخيى بعلل مشكالت مسلمني در متام دوره 96خطبه 
ج البالغه ببينيد، من بربگردان فارسى آن بسنده ميكنم امام  بر ماست كه با دقت هرچه متامرت سخنان. منت خطبه را در 

اى سنگني برخيزمي   .را بررسى كرده، و راه خود را از كلمات آن حضرت يافته، جبربان خسار
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و اين منت گفتار امام است، و آن زمان كه عراق خباطر سسىت و غفلت نريويش را از دست ميداد، و شام خطرناك و 
  .ها مسلط ميشد خوخنوار بسرعت بر متام برنامه

مهلت يابد، و مدتى دراز بر تاخت و تازش ادامه دهد، از مؤاخذه و بازپرسى حق راه فرارى بدون ترديد اگر ستمكار «
خنواهد داشت، هنوز بدرسىت و راحىت، كام از زندگى نگرفته كه دست اهلى گلويش را آنچنان خواهد فشرد، كه توان 

پيشگان ميباشد در كمني  مظلومان از ستماى از آب دهانش را خنواهد داشت، خداوند كه انتقام گرينده داد  فروبردن قطره
  .مردم متجاوز و خائن است

  هايش بر مشا پريوز خبداوندى كه جان على در اراده اوست، معاويه با متام افراد و نقشه
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بردن از او بر يكديگر بلكه بعلت اينكه ملتش در فرمان . خواهد شد، نه خباطر اينكه آنان از مشا باين حق سزاوارترند
هايش عجله و سرعت دارند، وىل مشا خباطر اختالف و نفاق، و گرايش سخت  پيشى جسته، و در پياده كردن برنامه

هامي بزمني مانده، و مشا هيچيك از  هاى مادى صرف، از پريوى من كه حمور حق و حقيقتم روگردانيده متام طرح بربنامه
  .هامي را پياده منيكنيد برنامه

اقوام و ملل شب را روز ميكنند، در صورتيكه از جتاوز و ظلم دولت و رؤساى خود وحشت دارند، وىل من شب را صبح 
صفتان  عجب ملىت هستيد، مشا را براى مبارزه و جنگ با شيطان!! ميكنم درحاليكه از ستمكارى رعيتم در ترس و اضطرامب
ان و آشكار دفع دمشن را از مشا خواستم وقعى ننهاديد از پند و دعوت كردم اجابت نكرديد، گوشزد منودم نشنيديد، د ر 

اندرزم گرخيتيد، با اينكه اجتماع حاضرى هستيد و مجعيت مشا انبوه است، اما انگار يكنفر حاضر نيست و من كسى را 
آه كه هريك از مشا براى بينم، تنهاى تنهامي، مشا مگر رعيت نيستيد مگر اطاعت از واىل حق بر مشا واجب نيست، اّما  منى

  .ها صاحب رأى ميدانيد، و عقيده و طرح مرا منيپذيريد خود رئيسى هستيد، و خويش را در متام برنامه

داد ميزمن، فرياد ميكنم، سخن ميگومي، دعوت مينمامي، درد دل دارم، وىل مهچون حيوان وحشى رم ميكنيد، نصيحت آغاز 
دن تبهكاران و ستمكاران تشويق مينمامي، كالمم به آخر نرسيده، مهانند فرزندان سبا ميكنم فرار ميكنيد، مشا را براى كوبي

  .پراكنده ميشويد

مديگر خويش را ميفريبيد، وىل كارى منيكنيد   .دور يكديگر نشسته به نصيحت هم اقدام ميكنيد و به پند دادن 
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قيم منوده، چون شامگاهان بسومي بازميگرديد مانند  هر بامداد، از طريق ارائه معارف اهلى مشا را مهچون چوب مششاد مست
ام گوئى نريومي از دست  از پس گفته) كنايه از اينكه تصميم قطعى داريد به برنامه حق گوش ندهيد(كمان قد مخيده داريد 

حاضر، عقلت  اى كه بدنت جامعه. رفته، رجنور و ناتوامن و با اينهمه معلوم نيست چه شده كه مشا هم اندرز مرا منيپذيريد
ايد، امري مشا على بن ابيطالب بنده خالص خداست،  ات مضطرب است مرا سخت مبتال و ناراحت كرده غائب، انديشه

  .اما مشا از او فرمان منيربيد، و رئيس اهل شام كافر خبداست وىل ملىت مطيع اويند

له برخيزد، ده نفر از مشا را از من بگريد، و يكنفر سوگند بپروردگار، عالقه دارم معاويه مانند صراف با من بدادوستد و معام
  .از سربازان فرمانربش را مبن بدهد

  آه اى جامعه من خباطر سه چيز و دو برنامه از دست مشا غرق در اندوهم، اما آن سه چيز
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نگام گوش داريد وىل منيشنويد، زبان داريد اما حرف منيزنيد، چشم داريد وىل ك ور هستيد، اما آن دو برنامه، يكى اينكه 
خري نبينيد . آمدها مورد اطمينان منيباشيد جنگ مانند مردان آزاده و آزاد، ثابت قدم نيستيد ديگر اينكه در حوادث و پيش

ا دور گشته شده ديگر  ايد، چون از جهىت بازآيند، شرتان از مست اى ملىت كه مانند قطار شرتى كه ساربانشان از آ
پراكنده شوند، قسم خبدا، اگر جنگ شود و شعله مبارزه برفروزد مهانند زىن كه از طفل رمحش جدا ميگردد، از اطراف پسر 

ابيطالب پراكنده و جدا ميشود منكه از جانب حق بر درسىت خود گواه دارم، منكه مطابق نقشه پيامرب در راه راست 
راهم روشن است، منكه از ابتدا حق را جسته، و واقعيت را يافته بسوى آن زندگى ميكنم، منكه در راه مستقيم حقم و 

  .در حركتم

بيائيد راه اهل بيت پيامرب را بنگريد، و در زندگى آنان دقت منائيد، از طريق ايشان بريون نرفته، و از كردارشان پريوى كنيد، 
الكت و گمراه يچوجه از راه راست بريون نربند و    .ى نرساننداينان مشا را 

هان اى ملت من اگر ما از پاى نشستيم مشا هم بنشينيد، و اگر در راه اعالى حق قيام كردمي مشا هم برخيزيد، از ما 
الكت ابدى گرفتار خواهيد  سبقت نگرييد، براى خود عمل نكنيد، و از برنامه هاى ما عقب منانيد، اگر نه بيچاره شده و 

  .آمد
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نگام رور ژوليده مو و غبارآلوده بودند، و شب  اصحاب پيامرب منى من يكنفر از مشا را مانند بينم، آنان بر اثر فعاليت زياد 
را به بيدارى و سجده به پيشگاه حق ميگذراندند، خباطر خباك افتادن در برابر حق ميان پيشاىن و رخسارشان نوبت  

ميشدند، بر اثر طول سجده پيشاىن آنان از بسكه پينه  گذاشته بودند، و از ياد كردن قيامت مانند اخگر و آتشباره سوزان
سار  داشت گوئى مانند زانوى بز بود، هرگاه ياد حق ميكردند از ترس دوزخ يا اميد ببهشت، دو ديده آنان چون چشمه

 يكبار ديگر،» اشگ مريخيت، بطوريكه گريبانشان تر ميشد، از ذكر خدا ميلرزيدند، چنانچه درخت از تندباد ميلرزد
سخنان موال را از نظر بگذرانيد، و در آن دقت كنيد و انديشه كرده و فكر منائيد، تا باين حقيقت پيشرت پى بربيد كه 
پريوزى ملت اسالم بدون در اختيار داشنت نريوى تقوا و خودنگهدارى، و نريوى مادى و اقتصادى و سياسى، منهاى 

  .دمشىن، ميسر و ممكن نيستمسلح بودن آنان بسالح جنگ و مبارزه عليه هر نوع 

اسالم مرباى از هر عيىب است، قرآن و اسالمى كه هم اكنون در اختيار ماست، مهان قرآن و ديىن است كه سيصد و 
سيزده نفر را بر بزرگرتين امپراطوريهاى جهان پريوز كرد، مهان اسالمى است كه كمرت از يك قرن ملتش را بر جهان تسلط 

   رن باعث توليد بسيارىداده و در نزديك بدو ق
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اند  از علوم شد، و وسيله رشد و تكامل علوميكه آن روز در اختيار بشر بود، تا جائيكه منصفني از دانشمندان اروپا نوشته
  .انگيز امروز حمصول زمحات و پريوزى ملت اسالم است هاى شگفت پيشرفت متدن و دانش، و پديده

عصر نزديك بيك ميليارد نفرمي، اكثر معادن و ذخائر مادى جهان زير پاى ماست، از نظر فرهنگى باداشنت ما در اين 
ج البالغه و صحيفه و ساير كتب روائى و حقوقى اسالمى، غىن ترين مردم روى زمينيم وىل با اين مجعيت افزون از  قرآن و 

خبىت هستيم، اين مشكالت را بايد در سسىت و غفلت جامعه چني، و ذخائر مادى و فرهنگ غىن، دچار هزاران بال و بد
از اسالم، بيديىن و استعمارزدگى دولتهاى بظاهر اسالمى، و نريومندى دمشن جستجو كرد، با اين وصف ادامه سسىت و 

ور را در تنبلى، و سكوت و سكون، و پيش نگرفنت راه مبارزه را بايد بزرگرتين گناه نسل حبساب آورد، خوشبختانه اين سط
روزهائى مينويسم كه جامعه شيعه بسرپرسىت روحانيت بيدار، بعلل بدخبىت پى برده، و مببارزه بر عليه بيدادگرى برخاسته، و 

خويش را براى رهائى از دمشنان دروىن و بريوىن و خبصوص استعمارگران گرگ و نوكرانشان آماده ميكنند، آرى ما راهى جز 
بينيم، و پريوى از قرآن و اجياد وحدت و شناخت راه، و آراسته شدن برتبيت اهلى و  منى بازگشت باسالم براى پريوزى

  .هاى ما قرار بگريد ذيب نفس و آمادگى كامل براى مبارزه با دمشنان تا مرز پريوزى بايد در سرلوحه متام برنامه
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دارى و خلوص را الزمه پريوزى و فتح در هر  اى كه نبايد از آن غفلت داشت اين است، كه قرآن جميد تقوا و خويشنت نكته
بيىن و پايدارى و ثبات، و پاكى و طهارت  ميداىن ميشناسد و قبوىل اعمال، و بدست آوردن نور دل، و روشنگرى و روشن

مهه را حمصول و نتيجه ... و خالصه غلبه بر هر نوع دمشىن اعم از شيطان، هواى نفس، طاغوت، استعمارگر، غاصب و 
تقوا اگر با تكيه بر نريومندترين سالح اخالقى يا ادى بر دمشن پريوز  دارى و خودنگهدارى ميداند انسان ىب خويشنتتقوا و 

شود، پريوزيش از نظر خدا اعتبار ندارد، و از نظر ظاهر دوام خنواهد داشت، و اين پريوزى مولد خري دنيا و سعادت در 
  .آخرت نيست

  ارزياىب تقوا

رتين پريوزى انسان در مهه زمينه قرآن جميد از نريوى هاست تعبري به تقوا كرده، و مهني نريوست كه  خودنگهدارى، كه 
انسان را در راه مبارزه با دمشنان داخلى مهچون هواى نفس و طغيان غرائز و صفات رذيله، و با دمشنان خارجى چون كفار 

  و منافقني و استعمارگران، با

  80: نظام تربيت در اسالم، ص

گريى از عنايت حق از آلوده شدن به گناه و مفاسد، و  هاى الزم پريوز كرده، و آدمى را با كمك ر دست داشنت اسلحهد
  .غلبه دمشنان بر راه رشد و تكامل حفظ ميكند

تقوا در مملكت هسىت انسان نريوئيست اهلى، كه خباطر آن متام درهاى غيب بروى انسان گشوده ميشود، و آدمى در سايه 
  .بدريافت حقايقى نائل ميگردد، و بنور مطلق هسىت ميپيونددآن 

  .تقوا واقعيىت است كه اگر متام اعضاء و جوارح آدمى باستخدام آن درآيد، جز كارهاى خداپسند از انسان سر منيزند

رابر تقوا چراغ راه زندگيست، دمشن هرچند نريومند باشد از شكست دادن اهل تقوا عاجز است، و چون حس كند در ب
  .چنني نريوئى قرار دارد، فرار را بر ايستادن و مقاومت كردن ترجيح ميدهد

پاكى دل، صفاى جان، صدق گفتار، بينش گسرتده، صحت عمل، حركات مثبت، نگاه پاك، شنيدن سخن حق، فعاليت 
  .در حوزه انسانيت مهه و مهه از حمصوالت تقوا هستند

  .بيداران، روشىن چشم روزنه بسوى سعادت دنيا و سالمت در آخرت استتقوا سپر از آتش دوزخ، نور زندگى، اميد 
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هاى مهلك دروىن و بروىن  خودنگهداران و اهل تقوا، مهيشه خويشنت را بازيافته، خبويشنت بازميگردند و خويشنت را از ضربه
  .حفظ ميكنند

  .برابر آنان از مهه جهت حمكومخودنگهداران در برابر متام دمشنان داخلى و خارجى پريوزند، و دمشنان در 

ائى هستند كه مال، منال، رياست، مقام، جاه، زرق و برق، زيبائى ظاهر، هواى نفس، غرائز  خودنگهداران انسا
هاى اهلى جذب كرده و وجود ايشان را نسبت خبودشان و جامعه  طغيانگر، عوامل مادى منيتوانند آن را بر خالف برنامه

  .دمنبع فساد و پليدى كنن

ترديد اگر جامعه اسالمى  آنچه در مسئله خودنگهدارى بايد سخت مورد توجه قرار بگريد راه بدست آوردن انست، و ىب
رتين  بشناخت اين راه واجزائى كه با تركيبشان در وجود انسان اين نريو را فراهم ميكنند، اقدام كنند، دنياى خويش را 

ز متام زواياى حيات قطع خواهند كرد، و در آخرت هم از زندگى ابدى در صورت آباد كرده، و شر هر نوع دمشىن را ا
  :شت برخوردار خواهند شد، چنانچه قرآن فرموده

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها لِلَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوا، ِيف اْألَْرِض َو ال َفساداً َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّ    .»1«  ِقنيَ تِْلَك الدَّ

______________________________  
  83القصص  -)1(
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جوئى و جتاوز احرتاز  آخرت آباد خمصوص مردميست كه در زندگى خود، در برابر فرهنگ اهلى متواضع بوده و از برترى
اى ديگر و ج. جسته و از تباهى و فساد دورى ميكردند، آرى خوشبختانه و فرجام نيك از آن خودنگهداران است

  :فرموده

  .»1«  آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْألَْرضِ   َو َلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقرى

چنانچه مردم مملكت و جامعه يك كشور از معبودهاى باطل جدا شوند، و دل در گرو عشق اهلى بگذارند، و در مقابل 
  :اشند درهاى بركات و عنايات خود را از آمسان و زمني بروى آنان باز خواهيم كرد، و باز فرمودهمتام مفاسد خودنگهدار ب

  .»2«  ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َو الَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ 
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برنامه نيكى بدون ترديد خداوند يار و نگهدار و مهراه با خودنگهداران است، آنان كه در جنب اين نريو از هيچ 
  :گردان نيستند، و نيز ميفرمايد روى

  .»3« َتْصِربُوا َو تـَتـَُّقوا ال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً 

  .دار باشيد، از دمشن كمرتين آسيىب بشما خنواهد رسيد چنانچه در برابر حوادث پايدارى كنيد، و در مقابل مفاسد خويشنت

وا و خودنگهدارى را در انسان بوجود ميآورد، در مرحله اول به كتاب خدا قرآن هائيكه، نريوى تق من براى شناخت برنامه
جميد، سپس مبنابع اصيل اسالمى، و آثارى كه پس از قرآن تشكيل دهنده فرهنگ زنده اسالم است مراجعه كرده، و 

نريوى خودنگهدارى را در  دهنده تقوا و ام، اصول و اجزاء تشكيل رويهمرفته از مطالعات ناقصى كه در اين منابع داشته
چند برنامه يافتم، و ناچارم در جنب هريك از آن چند برنامه باندازه الزم توضيحداده، و از خداى بزرگ خبواهم مهه ما و 

دهنده تقوا  مهه برادران و خواهران اسالمى را براى آراسته شدن به عوامل سازنده تقوا كمك دهد، اما واقعيات تشكيل
  :عبارتست از

   علم و دانش - 1

  عشق و تنفر - 2

   ذيب نفس - 3

   اجراى فرمان - 4

   داشت و طهارت - 5

   پيشوائى و رهربى - 6

______________________________  
  96االعراف  -)1(

  28النحل  -)2(

  117آل عمران  -)3(
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   علم و دانش

  .هاى حيات فرآورده بينش و دانش اوست ترديدى نيست زمينه انگيز بشر در متام در اينكه پيشرفتهاى اعجاب

  .دانش چراغ روشن فرا راه هسىت است و علت كشف بسيارى از اسرار جهان

  .دل و جان انسان دو تابلوى برينگ است، و دانش و علم نقشى سازنده بر صفحه آن دو تابلو

  .املثل عني حقيقت است حقيقت بايد گفت اين ضربآدم بيسواد كور است، و در : اند ترين روزگار گفته از قدميى

آرى كور براحىت از خيابان عبور منيكند، حركات مثبت براى آدم كور كار سهلى نيست، كور بدرسىت از جوى منيپرد، كور 
مني خاطر سر گراوزىل سفري انگليس در ايران در زمان قاجاريه گفته ا در امان منيباشد،  اد دارم كه من اعتق: از انواع زيا

براى حفظ سرحدات استعمارى بريتانيا اگر ايران را در حال ضعف و بربريت و وحشيگرى كه دارد باقى بگذارمي از هر 
رت است   !سياست ديگرى 

آرى آدم بيدانش در حال بربريت است، ضعيف است، چهارپاى باربر استعمارگران است، و زير بار استعمارگران است، و 
زردار و زوردار امكان ادامه زندگى  . پرستان، اگر مردم آگاه زيست كنند ىت و شهوتراىن بيگانگان و بيگانهپرس زيربناى شكم

  .كثيف خود را نداشته، و اصوال بسرت رشدى براى آنان خنواهد بود

واهد اگر جامعه يك كشور، در پرتو دانش و بينش زندگى كنند، مواد خام طبيعى آنان بقيمت ارزان، با مفت بيغما خن
  !!تر بعنوان وسائل زندگى خبود آنان باز خنواهد گشت رفت، و عجيبرت اينكه پس از بيغما رفنت با قيمىت هرچه گران

علم مفخر اوالد آدم است، خباطر آن جاى پاى زندگى حمكم، و مخري حيات بيمايه دانش فطري است، و مملكت دور از 
  .و پاينده بينش، جهل حجاب اكرب است و علم نور برترآدمى زنده دانش است، . نواى علم فقري و بدخبت

اند، و بزرگان و اقطاب آنان فقط در سايه  ره آنان كه دانش را حجاب اكرب ميدانند طايفه خاصى هستند، كه از علم ىب
  !خرد نگاه داشنت مريدان راه حكومت و سلطنت دارند ىب

رهاسالم در زماىن طلوع كرد كه دانش انسان حمدود مبسا اى  ئلى پيش پا افتاه بود، و ملت روم و ايران هم از دانش 
   نداشتند، علماى روم و ايران حمدود به مردمى بودند كه باجازه دولت
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كسب دانش ميكردند، دانش آنان عبارت بود از مقدارى مسائل طب و حكمت يونان، و اندكى رياضى و فلسفه نظرى 
طلميوس، دانش اينان در استخدام زورگويان بود و اكثريت مردم حق مدرسه رفنت و دانش اندوخنت نداشتند زيرا و هيئت ب

نور دانش براى ملت آزادى و استقالل و حالت طلب حق ميآورد و دولتها راضى باين مسائل و خبصوص آزادى ملتها 
  .نبودند

   سرنوشت حتصيل در ايران

تشاهنامه فردوسى حكايىت از ا آور، سپاه ايران در ميدان جنگهاى خطرناكى، با روم  نوشريوان و كفشگر بازگو ميكند 
قرار داشت، براى ادامه جنگ طلب حقوق ميكرد، خزانه دولت خاىل بود، به پيشنهاد وزير بنا شد انوشريوان براى وام  

وران   از ميان بازرگانان، دهقانان و پيشه گرفنت از مردم حاضر شود، پس از اينكه كسرى قبول برنامه كرد، فرستاده وزير
كفشگرى را پيدا كرد، كه حاضر بود بدولت وام بدهد، اما در مقابل آن انوشريوان عادل اجازه دهد فرزند او مبدرسه رفته 

  .حتصيل دانش كند

ودك يك كفشگر شرمى اين خواسته را رد كرد، و گفت براى من صدور اجازه حتصيل براى ك انوشريوان عادل با كمال ىب
  .ننگ است

  .چنني داستان را بازگو ميكند فردوسى در ضمن اشعارى اين

 چهر بدو كفشگر گفت كى خوب
 

 نرجنى بگوئى ببو ذر مجهر

  كه اندر زمانه مرا كودكيست
 

  كه آزار او بر دمل خوار نيست

  بگوئى مگر شهريار جهان
 

ان   مرا شاد گرداند اندر 

  بفرهنگيانكه او را سپارم 
 

  كه دارد سرمايه و هنگ آن

  فرستاده گفت اين ندارم برنج
 

  كه كوتاه كردى مرا راه گنج
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 اگر شاه باشد بدين دستگري
 

 كه اين پاك فرزند گردد دبري

  ز يزدان خبواهد مهى جان شاه
 

  كه جاويد باد و سزاوار گاه

 بدو شاه گفت اى خردمند مرد
 

 كردچرا ديو چشم تو را خريه  

 برو مهچنان بازگردان شرت
 

 مبادا كز او سيم خواهيم و در

 چو بازارگان بچه گردد دبري
 

 هنرمند و با دانش و يادگري

  چو فرزند ما برنشيند به ختت
 

  دبريى ببايدش پريوز خبت

  فروش هنر بايد از مرد موزه
 

  سپارد بدو چشم بينا و گوش
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 بدست خردمند مرد نژاد
 

 مناند جبز حسرت و سرد باد

  شود پيش او خوار مردمشناس
 

  چو پاسخ دهد زو نيابد سپاس

چنني بود وضع حتصيل دانش، در ايران متمدن، و كشوريكه بر متام ممالك آنروزگار فخر ميفروخت و اوضاع ديگر ممالك  اين
  .آن روز ناگفتىن است

روزگارى تابيد، اولني آياتيكه بر پيامرب نازل شد، سخن از دانش داشت و قلم، ياد گرفنت و ياد دادن، فروغ اسالم بر چنان 
دانسنت و دانا منودن، آگاه شدن و آگاهى دادنه و خالصه سخن از اين بود كه بايد بداىن و دانائى را بوسيله قلم بديگر 

  :نسل حتويل دهى

ْنساَن ما َملْ يَـ اقْـَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ  ْنساَن ِمْن َعَلٍق، اقْـَرأْ َو َربَُّك اْألَْكَرُم، الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم، َعلََّم اْإلِ   :ْعَلمْ ، َخَلَق اْإلِ
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ها، كتاب عظيم خلقت، و كتاب مرموز انسانا ست، كه بقلم  نسخه اصلى و منشاء اهلامات و كشف: ترمجه و توضيح
ن در مدرسه فطرت و عقل و ادراك و تكامل فردى و اجتماعى خود، از اين دو كتاب و اشارات ربوىب نوشته شده، و انسا

ا درسهائى آموخته و جتربه اى از فراگرفته و دريافتها،  هائى اندوخته، و بانگيزه حب بقا كوشيده است تا خالصه و رموز آ
ر صورت ثبت و ضبط منايد، تا ع اى از جتربه و فشرده الئم خطوطتكامل يافته و نوشنت آسان شده و راه هاى خود را 

م پيوسته، خالصه و  ، و انديشه9انديشه و تفكر و ربط با گذشته و آينده و ديگران بازگرديده  ها بسبب نوك قلم 
ا مهني آثار و نوشته ا و نظامات و قدر ا را ثابت منوده، و اعمال نيك و حمصول جوامع و متد بد  هائيست كه نوك قلم آ

ا و سركشيها و  و جتربه هائيست كه باقى گذارده، تا راه انديشه و پيشرفت را بروى آيندگان بازمنايد و جز قلم، مهه قدر
اى چشمگري چون حباىب حمو شده است   .»1«  ساختما

رين آگاهى سبب آزادى است، دانش علت سربلندى است، بينش وسيله استقالل است، و علم چراغ راه زندگى، و برت
  .حربه براى كوبيدن طاغوت و طاغوتيان

قرآن جميد بني مردم دانا و نادان، عامل و جاهل، فهميده و نفهم هيچ خط مشرتكى قائل نيست، تا جائيكه در سوره الزمر 
  :ميفرمايد 9آيه 

  .َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ 

سر برترى آدم را بر مالئكه علم و دانش ميشناسد، و خباطر اين نعمت او را از مالئكه  21ه كتاب خدا در سوره البقره آي
   ممتازتر ميداند، و علم آدم االمساء كلها، قرآن اهلى براى اهل

______________________________  
  181پرتوى از قرآن ج آخر ص  -)1(
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  .مقاماتى قائل است كه فوق آن درجات را منيتوان تصور كرددانش آنچنان درجات و 

  .يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاتٍ 
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در كتب روائى، در مسئله دانش و بينش ابواىب آمده، كه هم منايشگر عظمت علم در زندگى است، و هم منايانگر بنيادى 
قدس اسالم، و اينكه هيچ مسلكى باندازه اسالم جامعه را تشويق بفراگريى علم و آگاهى و فقه مبعناى وسيع  بودن آئني م

  .كلمه نكرده است

در اينجا مناسب است بقسمىت از عناوين ابواب دانش و مكتب روائى شيعه اشاره شود، و خوانندگان عزيز براى دقت در 
اى مهمى از قبيل اصول كاىف، حبار االنوار ج اول، حمجة البيضاء و هاى اسالم نسبت بدانش و آگاهى، ب برنامه ه كتا

  .ساير كتب اسالمى مراجعه كنند

  87: نظام تربيت در اسالم، ص

   سرفصل ابواب دانش در كتب اسالمى

ره  دوست وجوب فراگريى دانش، تشويق مردم بعلم، ثواب برنامه دانشمند و دانشجو، طبقات مردم در برابر دانش، 
داران،   داشنت دانشمندان، الزم بودن پرسش مسائل زندگى از دانشمندان حبث با اهل علم، رفت و آمد در خانه دانش

گفتگو و حبث در مسائل علمى، مهنشيىن با دانايان، حاضر شدن در جمالس علم، ناروائى آميزش با نادان، آثار ناميمون 
دم را بتحصيل آن امر ميكند، آداب دانش اندوخنت و احكام آن، ثواب عمل منهاى علم، علوم با منفعىت كه اسالم مر 

ره گريى از دانش، طلب  راهنمائى مردم و دانش آموخنت بآنان، برترى دانشمندان، ناروا بودن گمراه كردن مردم، كيفيت 
صناف اهل علم، آداب هاى علما و ا العاده دانشمندان، حق دانشمندان بر مردم، نشانه علم خباطر خدا، مسئوليت فوق

ى اسالم از پنهان داشنت علم از مردم و خيانت به علم، دانشندانيكه دانش اندوخنت از آنان ىب مانع  دانش اندوخنت، 
ى از پريوى غري معصوم در آنچه ميگويد، ىب مانع بودن دانش اندوخنت از  است و آنان كه نبايد از آنان اخذ علم كرد، 

ى از گفتار بغري علم و فتوا دادن از راويان خرب و فقيهان  شايسته، مذمت علماء بدر رفتار و وجوب اجتناب از آنان، 
  .روى هواى نفس و رأى خويش، نفع نوشنت احاديث اهل بيت و بازگو كردن آن

ر حديث نوشته شده، و ميتوان ادعا كرد، در باب دانش بيش از هزا 84در ذيل هريك از اين عناوين گاهى نزديك به 
  .روايت از رهرب بزرگ اسالم و ائمه طاهرين عليهم السالم وارد شده است
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  :روايات باب دانش
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  :قال رسول اللّه: عن اىب عبد الّله قال

  .»1«  طلب العلم فريضة على كّل مسلم، اال اّن الّله حيّب بغاة العلم

  .، بدانيد كه خداوند دانشجويان را دوست دارداندوزى بر هر مسلماىن الزم و ضروريست دانش

  .»2«  قال رسول اللّه، موت قبيلة ايسر من موت عامل

  .حتمل مرگ يك قبيله از مردن يك دانشمند آسانرت است

ا، اعلم الّناس من مجع علم الّناس اىل علمه و اكثر الّناس قيمة اكثرهم علم: اّن رسول الّله ص قال: قال الصادق عليه الّسالم
  :»3« و اقّل الّناس قيمة اقّلهم علما

رتين ارزش خمصوص مردمى است كه از بينائى و  داناترين مردم كسى است، كه دانش ديگران را بر دانش خود بيفزايد، 
ره   .مند باشند، و هركس كم بداند خاىل از اعتبار است آگاهى 

  :قيل، يا رسول الّله ماّهن، قالاربع يلزمن كّل ذى حجى و عقل من امىت، : قال رسول اللّه

  :»4«  استماع العلم، و حفظه، و نشره عند اهله، هو العمل به

فراگرفنت دانش، : پيامرب فرمود بينايان و آگاهان از امت من بايد مالزم چهار برنامه باشند، عرضه داشتند چيست؟ فرمود
  .نگهدارى آن، باهلش آموخنت، و اجراى آنچه آموخته شده

  :»5«  العامل امني الّله ىف االرض: ل اللّهقال رسو 

  .دانشمند امني خداوند در روى زمني است

  :يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدماء الّشهداء) ص(و قال 

  .در جهان ديگر مركب نوشتىن دانشمندان، با خون شهيدان وزن ميشود

اره، و القائم ليله، و اّن بابا من العلم يتعّلمه الّرجل من طلب العلم فهو كالّصا: قال رسول الّله صلى الّله عليه و آله ئم 
  :»6«  خري له من ان يكون ابو قبيس ذهبا فاتفقه ىف سبيل الّله تعاىل
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   اندوزيست، مهانند آن است كه روزهايش را روزه و شبهايش را به آنكس كه در راه دانش

______________________________  
  54ص  1كاىف ج   -)1(

  14ص  1حمجة البيضاء ج  -)2(

  163ص  1حبار ج  -)3(

  168ص  1حبارج ج  -)4(

  168ص  1حبارج ج  -)5(

  168ص  1حبارج ج  -)6(

  89: نظام تربيت در اسالم، ص

رت است، از مقدار طالئى كه حجمش چون كوه ابو قبيس باشد، و در راه خدا  عبادت بسر برد، آموخنت يك رشته علم 
ها از هيچ خطرى مصون نبود، در آن روزگار كه سفر با متام رنج و مشقت اجنام  زمان كه جاده باتفاق برود، در آن

  :ميگرفت، رهرب بزرگ اسالم مبردم مسلمان ميفرمود

  .بفرا گرفنت دانش برخيزيد گرچه در كشور چني باشد

ابتداى حتصيل را ساعت والدت، پايه ميداند منتهائى براى دانش منيشناسد،  التحصيلى را سخيف و ىب اسالم مجله فارغ
  :اندوزى را خانه قرب معرىف ميكند فرجام دانش

  اطلب العلم من املهد اىل الّلحد

در اينجا ممكن است براى دوستان پرسشى مطرح شود، و آن اينكه چگونه كودك تازه بدنيا آمده ممكن است حتصيل دانش  
و ميگويند حساسرتين عضو در اين وقت  . بفعاليت ميكندكند؟ بايد گفت مشاعر طفل از مهان ابتداى والدت شروع 

ها اثر برداشته و شكل ميگريد، و ميتوان گفت حساسرتين  اما از متام برنامه. گوش است، طفل گرچه بيدار مسائل نيست
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گريى طفل از مهان وقت شروع ميشود و دستور اسالم براى اذان گفنت و اقامه، بگوش راست و چپ كودك  دوره شكل
  .مني خاطر است

اندوزى را بدو صورت تصوير ميكند، واجب  برادران و خواهران نبايد از يك نكته مهم غافل مبانند، و آن اينكه اسالم دانش
عيىن، واجب كفائى، كليه علوميكه با زندگى و حيات مادى سروكار دارد از قبيل صنعت، جتارت، طب، هنر، كشاورزى، 

ى، واجب كفائى است، يعىن اندوختنش بر مهگان ضرورى نيست، بلكه هر قشرى حساب و هندسه، معمارى و مهندس
ها نيازهاى مردم  مجعى و آموخته شدن متام علوم بوسيله گروه از جامعه بايد يك رشته از علوم را بياموزد، تا بطور دسته

  .برآورده شود

را با جامعه، جامعه را با حكومت اسالمى، اما آموخنت دانشى كه ريشه و اساس روابط فرد را با خانواده، خانواده 
حكومت و دولت را با ملت، دنيا را با آخرت، جامعه را با جوامع تشكيل ميدهد واجب اجبارى و مهگاىن است، و آن 
دانش كه فراگرييش بر حاكم و رعيت، طبيب و مهندس، وزير و وكيل، وضيع و شريف، خورد و كالن، بزرگ و كوچك، 

سپيد، شهرى و دهاتى واجب عيىن است عبارت است ازا صول دين و قسمىت از فروغ اسالم و احكام  مرد و زن، سياه و
  .هاى حقوقى، و مهه مسائل نفسى و اخالقى است حالل و حرام و برنامه

مردم اگر آراسته بتمام علوم گردند، وىل از آگاهى نسبت مبسائل اعتقادى و اخالقى و عملى اسالم دور باشند، زندگى 
   نان فاقد امنيت خواهد بود، و بسان دزدى ميباشند كه با چراغآ

  90: نظام تربيت در اسالم، ص

  .ترين كاال آماده گشته است وارد صحنه شده، و براى بردن گزيده

تاريخ حيات ثابت كرده، كه امنيت دروىن و بروىن از بركت دين است، و منهاى دين سالمت دنيا و آخرت مفهومى 
ايست  معناست، و جنات مردم از ظلم و وحشيگرى بدون گرايش به اسالم برنامه تربيت منهاى اميان ىبخنواهد داشت، 

  .حمال

مني خاطر آيات و روايات تأكيد فراواىن نسبت بيادگريى علم دين دارند، و امهيت دانش دين به علت عظمت و  
  .گسرتدگى موضوع آنست كه عبارت از تأمني خري دنيا و آخرت آدمى است
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انسان پس از فراگريى دانش دين بالفاصله بايد باجراى آن : مسئله ديگرى كه تذكر آن الزم بنظر مريسد اينست كه
ساز نيست، اجيادا منيت و سالمت منيكند، و در اين مسئله فرقى بني علوم مادى و  برخيزد، زيرا علم بدون عمل شخصيت

  .معنوى منيباشد

  :على عليه السالم ميفرمايد

ال عمل كشجر بال مثر، علم بال عمل كقوس بال وتر، علم ال ينفع كداء ال تنجع، علم ال يصلحك ضالل، علم علم ب
  :املؤمن ىف عمله

ميوه است، علم بدون عمل كمان  دانش بدون عمل هم چون درخت ىب: كه برگردان فارسى مجالت برتتيب عبارات اينست
اروئى است كه در آن اثر نيست، علمى كه ترا اصالح نكند گمراهى چون د زه است، دانشى كه در آن عمل نيست هم ىب

  .است، دانش مؤمن در عمل اوست

روى عاقبت بسقوط آنان  جامعه اسالمى گرچه پس از پيامرب در متام زواياى حيات دچار احنراف شدند و اين احنراف و كج
را با درآميخنت بقواعد اهلى تكميل كردند، و خود نيز اجناميد، وىل در سايه تكيه بر قرآن، قسمىت از علوم قبل از اسالم 

ها شدند، كه ميتوان بطور قطع ادعا كرد، كه متدن فعلى جهان  گذار، و خمرتع و كاشف بسيارى از برنامه مؤسس و پايه
  .»1«  اش ميوه فعاليتهاى علمى ملت اسالم و خبصوص دانشمندان شيعه است منهاى رسوائيهاى اخالقى

ايه تشويق قرآن و روايات نسبت بفراگريى علم آراسته به علومى از قبيل حنو و صرف، بديع و بيان، عروض مسلمني در س
و قافيه، حكمت و فلسفه، تفسري و منطق، تاريخ و جغرافيا، روايت و درايت، علم رجال، رياضيات، هيئت، تنظيم تقومي، 

منا در دريا، تاريخ طبيعى از قبيل  استعمال قطب سازى حىت اسلحه گرم، ساخنت كاغذ، فيزيك و شيمى، فن اسلحه
داشت، صنايع ظريفه، مهندسى و معمارى، نقاشى و حجارى،  شناسى، حيوان مجادشناسى، نبات شناسى، علم طب و 

   زرگرى

______________________________  
اى براى شناخت دانشمندان شيعه و كتب تأليفى آنان در متام زمينه -)1( گرانبهاى اعيان الشيعه، الذريعه،   ها بكتا

  .تأسيس الشيعه، فهرست ابن ندمي مراجعه كنيد

  91: نظام تربيت در اسالم، ص
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نويسى،  سازى، دائرة املعارف سازى، قماش و فرش، سفاىل كارى، صنعت آهن و فوالد، خامتكارى، شيشه و ترصيع، منبت
  »1« .ها و تدريس علوم خمتلفه شدند ، تأسيس مدارس و دانشگاههاى منظم براى كتب هاى معترب و فهرست اجياد كتاخبانه

البته سعى مسلمني، خبصوص پريوان ائمه اثنا عشر از ابتدا بر اين بوده كه يادگريى اسالم و معارف اهلى را در رأس متام 
  .اى را خاىل از اين مسئله منيگذاشتند ها قرار دهند و هيچ حوزه و مدرسه برنامه

التحصيل مسجد بودند، يا مدرسه و دانشگاه وابسته مبسجد، و غالب اساتيد علوم حّىت  علوم و فنون يا فارغصاحبان متام 
ائى و ابن ميثم  چون زكريّاى رازى و شيخ الرّئيس و رياضى فالسفه و اطبائى هم داناىن چون خواجه نصري طوسى و شيخ 

  .در سايه اسالم و يادگريى دين حتصيل ميشد در سلك مقدس روحانيت بودند، و خالصه متام علوم و فنون

  .من منيخواستم سخن را در فصل دانش بدين پايه ادامه دهم، وىل كنرتل يك مسئله گاهى ميسر نيست

  .اندوزى و خبصوص دانش دين مهم است دو برنامه و يك نتيجه است آنچه در مرحله دانش

ص شده و به عبارت ديگر دانسنت آنچه كه در زندگى نيك است ها و بديها كه درا سالم مشخ برنامه اول فراگريى نيكى
گريى از بديها، و نتيجه اين  ها و دورى و كناره و آنچه كه در برنامه حيات زشت است، و برنامه دوم آراسته شدن خبوىب

  .خبىت در جهان ديگر است دو واقعّيت پديد آمدن امنّيت در دنيا، و نيك

هاى زندگى قرار گريد، و اجراى تعاليم اهلى از  ه فراگريى دانش دين بايد در رأس متام برنامهنتيجه كلى اين خبش اين شد، ك
پى يادگريى آن نورخبش زندگى گردد، در آن صورت است كه عقل رشد منوده، و اراده و تصميم آدمى قوت گرفته و 

ها غفلت نورزيده، در  كيها و فرار از زشىتبتدريج آدمى آماده و مستعد براى مبارزه با حوادث شده از آراسته شدن به ني
سايه دانش و علم به حتصيل نريوى خودنگهدارى و تقوا موفق ميگردد، و بقول علما از تقواى نظرى به تقواى عملى 

هائى چون  التحصيالن دانشگاه مريسد، سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، بالل و ميثم و رشيد و حجر بن عدى فارغ
رتين تابلو و الگو و راهنماست، اينان مردمى مراكز علمى ا مروز نبودند، اما چهره آنان براى راهراوان راه حق و حقيقت 

بودند كه مبعارف اهلى آگاهى داشته و آگاهى آنان در اعمالشان متبلور بود، و اينان در زبان قرآن صاحبان بصريت و 
  .تقوايند

______________________________  
  669 - 567اسالم و عرب متدن  -)1(
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  92: نظام تربيت در اسالم، ص

  عشق و تنّفر

  .دو حالت عشق و تنفر بطور طبيعى در متام موجودات زنده عامل و بصورت كامل در هر انساىن وجود دارد

ست چون سنگى در گوشه بيابان خواهد شد، و متام بنيادهاى زندگى را از د اگر اين دو واقعيت از آدمى گرفته شود، هم
  .انسان بكليه عواملى كه سازنده سالمت است طبيعتا عشق ميورزد و از آنچه مانع راه اوست متنفر است. خواهد داد

آجنا كه عشق جلوه ميكند، انسان از عمق جان نسبت به عامل خري يا معشوقى كه انتخاب كرده حتريك شده، و براى 
ا كه حمبوب و معشوق الّله و اصول انسانيت باشد سعى ميكند با  رساندن خويش مبحبوب از هيچ حركىت بازمنيماند، و آجن

هاى الزم را جزء شخصيت خود منوده و تبديل بانسان واالئى گردد، و مهني مسري را متام  كمك عشق و حمبتش متام برنامه
ره انسان با عوامل مند شدند، و آجنا كه  عاشقان اهلى طى كردند، كه بدرجات عاىل نائل گشته و از فيوضات رباىن 

  .هاى مضر اقدام كرده و مببارزه برميخيزد خطرناك روبرو ميگردد، از تنفر خود استفاده منوده براى دفع برنامه

تشويق اسالم مبسئله دانش و علم باين خاطر است، كه عشق و تنفر طبيعى انسان در مسري صحيح قرار گريد، و در 
ره   .ى شودگري  چهارچوب قواعد اهلى از هر دو جهت 

ره درست خنواهد گرفت، زيرا زياد اتفاق ميافتد كه بربنامه اى عشق ورزد، وىل  انسان نادان بامور، از عشق و تنفر خويش 
اى متنفر گردد اما برايش نيك باشد، از اين جهت آراسته شدن باسالم براى او ضرورت  برايش مضر باشد، و از مسئله

  .ها و بديهاست دار بيان متام نيكى طبيعى دارد، زيرا تنها اسالم عهده

اندوزى از بنيادهاى اصوىل سعادت است، و گاهى  كه حب و بغض و عشق و تنفر پس از دانش: در اينجا ميتوان گفت
اى از آيات و روايات  در آيات قرآن و روايات عشق و تنفر در مفهوم اميان و اسالم حلاظ شده است، تا جائيكه پاره

  .اند حب و بغض دانسته ريشه و اصل دين را

اَرٌة َختَْشْوَن َكساَدها َو َمساِكُن ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َو أَبْناؤُُكْم َو ِإْخواُنُكْم َو َأْزواُجُكْم َو َعِشريَُتُكْم َو َأْمواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموها َو ِجت 
ا َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد ِيف    »1« . َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَّهُ ِبَأْمرِِه َو اللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنيَ  تـَْرَضْوَ

  آرى اگر مشا پدران، فرزندان، برادران، زنان، خويشاوندان، اموال انباشته و مجع شده، و
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______________________________  
  23التوبه  -)1(

  93: اسالم، صنظام تربيت در 

ايد، بيش از خدا و رسول و مبارزه در راه حق  هائيكه بآن دخلوش داشته جتارتى كه از كسادى آن وحشت داريد، و خانه
بشما بگومي كه . دوست داشته باشيد، و بآنان آنچنان عشق ورزيد كه از خدا و رسول و جهاد در راه خدا غفلت ورزيد

امر و قضاى حتمى اهلى برسد، و بدانيد كه خداوند آدم بريون رفته از حقيقت آدميت  اين چند روز گذرا را زندگى كنيد تا
  .را هدايت منيكند

مالحظه ميكنيد كه دين در اين آيه عبارتست از عشق به الّله و رسول حق و كوشش و مبارزه در راه اهلى، و اين عشق و 
، زيرا موضوع اين عشق، خدا و پيامرب و راه حق است، كه حمبت در قاموس زندگى بايد مقدم بر متام حمبتها قرار بگريد

  .تر است خبش تر و سعادت تر و جامع ازموضوع متام حمبتها و عالئق برتر و گسرتده

اين عشق است كه پس از آگاهى از موضوع آن، از درون ميجوشد، و قلب در برابر آن ميطپد، و در متام واحدهاى 
  .مى را بسوى خدا و رسولش رهنمون شده، و چرخ وجود را در راه اهلى حبركت ميآوردهسىت انسان اجياد حترك كرده، آد

سألت ابا عبد الّله عن احلّب و البغض امن االميان هو فقال و هل االميان اّال احلّب و البغض مثّ : عن فضيل بن يسار قال
  »1« .فر و الفسوق و العصيان اولئك هم الرّاشدونتال هذه اآلية حّبب اليكم االميان و زيّنه ىف قلوبكم، و كرّه اليكم الك

از امام : العاده مورد توجه امام ششم عليه السالم بوده ميگويد ترين رجال شيعه، و فوق كه از برجسته  »2« فضيل بن يسار
ت و حب آيا اميان جبز عشق و نفر : ششم پرسيدم آيا حب و بغض، عشق و نفرت با اميان و دين ارتباطى ارد؟ امام فرمود

  .و بغض است

كسى يا چيزى را دوست : حتبيب اميان: سپس آيه شريفه سوره احلجرات را تالوت فرمود كه مضمونش تقريبا، چنني است
داشنت، و اين دوسىت و حمبت در اثر پى بردن بزيبائيها يا سودمنديهاى آن كس يا آن چيز پيدا ميشود، و نيز اجياد دوسىت 

  .وجه دادن خبوىب و زيبائى و سودمندى يك شيئى حتبيب اميان استمنودن در دل كسى بوسيله ت

ره ها و  خداى بزرگ اميان را كه يك واقعيت اصيل، و بنياد پديدآرنده خوشبخىت است، بوسيله ذكر خوبيها و 
  .هاى آن، خواسته حمبوب مسلمانان كند، و بندگان عزيز خود را از اين منبع فيض برخوردار منايد فضيلت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  استفاده ميشود كه جايگاه اميان قلب است، اميان از» زيّنه ىف قلوبكم«مجله زيباى از 

______________________________  
  102ص  2كاىف ج   -)1(

  185كشى ص  رجال -)2(

  94: نظام تربيت در اسالم، ص

  .صفات جوانح است

ا اميان است، علل براى صدور افعال خارجى   .هاى جوارح است و برنامه صفات پاك قلىب كه در رأس آ

كفر كه با توجه دادن مبفاسد آن مكروه قلب شده، عبارت از انكار خدا و رسول است، فسوق پرده درى است، پس 
اميان كه صفىت است قلىب و اعتقادى، مردم دارنده آن را از پرده درى و هتك نواميس متنفر ساخته و بيزار مينمايد، عصيان  

  .پس اميان واقعيىت است كه منيگذارد از مردم با اميان مترد و نافرماىن صادر گرددگناه و نافرماىن است، 

ها و  با اين بيان ميتوان تا حدى بلطف حق كه اميان را حمبوب مسلمانان قرار داده پى برد، زيرا اميان راه جنات از پليدى
  .هاست ها و طريق ورود در سعادت و خوشبخىت زشىت

ها به بيان صفات حق، و كارگرداىن الّله نسبت بآفرينش و خلقت، و نعمتهاى مادى و معنوى  رهقرآن جميد در بيشرت سو 
گيهاى پيامربان راستني، و خمصوصا رهرب بزرگ اسالم و اهداف عاليه آن حضرت، و  حق برخاسته، و نيز بتوضيح ويژه

ساز و  خبش و سعادت و اينكه تنها راه آزادىاش اقدام كرده، و مهچنني به زيبائيهاى راه اهلى  خصوصيات روحى و اخالقى
گيها حمبوب قلوب كرده، و از  آفرين راه خداست بسنده كرده، تا خدا و رسول و راه ايشان را از طريق بيان ويژه خوشبخىت

ندگى راه عشق به الّله و رسول و معارف ديىن، مردم را بكمال انساىن هدايت منوده، و آنان را از امنيت مهه جانبه در ز 
شىت در آخرت برخوردار منايد دنيا، و فيض   .گريى از نعمتهاى 

مسئله توال و تربا كه دو اصل از باالترين اصول اجتماعى اسالم است و سود آن براى جامعه اسالمى، و مساوى با 
ؤمن از غري سعادت ملت قرآن است، نيز مربوط حبوزه حب و بغض و عشق و تنفر است و دو معيار براى بازشناساندن م

گمان منريود با اين توضيح . گريى از مهه زشتيها و پليديها ها و كناره مؤمن، و دو اصل براى حترك مسلمان بوى متام نيكى
خمتصر در دو مسئله عشق و تنفر و نتايج فراوان عملى آن براى كسى ترديدى در اين مسئله باقى مناند كه عشق و تنفر از 
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هاست، و اينكه حمبت به الّله و پيامربان راستني و ائمه  و حافظ آدمى در برابر شرور و بدخبىتعوامل مهم آراستگى انسان 
  .بزرگوار و تنفر از دمشنان آنان از علل اجياد نريوى خودنگهدارى و تقوا و پرهيزگارى در انسان است

بكار اندازد، بتدريج نريوى تقوا در او ها اگر اراده خود را براى پاكسازى درون و برون  آدمى پس از درك خوبيها و زشىت
تقويت شده، و به مرز پاكى و درسىت خواهد رسيد، در اين زمينه مسئوليت عظيم خويش را از ياد نربيد، و براى برافروخنت 

  شعله عشق نسبت بپاكيها و حالت تنفر

  95: نظام تربيت در اسالم، ص

مگان گوشزد كرده، و از احنراف و كجروى سخت در و انزجار در برابر آلودگيها اقدام كنيد، و امهيت ا ين دو موضوع را 
  .پرهيز باشيد

   ذيب نفس

آراسته بودن مبلكات عاىل اخالقى، و دور بودن از رذائل نفسى، مهاره مورد توجه انديشمندان بوده، و علم اخالق و راه 
  .ا آن سروكار داشتهترين علم و روشى است، كه انسان ب پاك منودن روان و نفس، از قدميى

است، و منكر اين علم و اصول و  ترين برنامه اخالق و قواعد آن كه از بنيادى هاست، چراغى پرنور در فرا راه حيات انسا
  .مقررات پابرجاى آن جز تابع هواى نفس و بنده شكم و درمانده شهوت، كسى نيست

و باقى علوم داراى اين مزيت نيستند، زيار ممكن است فردى اخالق علم و فىن است كه بانسان چگونه زيسنت را ميآموزد، 
اى عاىل و غري اين  چگونه عالج كردن امراض يا كيفيت تدبري تركيبات كيمياوى، يا طرح نقشه ها و بپايان آوردن ساختما

ى رفتار با معلومات الزم را بداند وىل از حيث اينكه در معامالت و آداب و رعايت سكنات و حركات خويش، و چگونگ
رو جباى نفع از آنچه ميداند زيان حقيقى و مادى بربد، و در عوض حمبوبيت نزد خدا و  افراد جامعه جاهل باشد، و از اين

  .خلق مبغوض و منفور گردد

و . اما اشخاصى هستند كه هيچكدام از اين مزاياى ختصصى و فىن و علمى را ندارند، وىل خوش و مرفه زندگى ميكنند
كه از : خبىت، اين است كه در فقرات دعاى حضرت سجاد عليه السالم ميخوانيم رند قرين سعادت و نيكحياتى دا

  .و نورا امشى به ىف الناس »1« .خداوند فروغى را كه در پرتو آن در ميان خلق زندگى كند مسئلت مينمايد
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وجوب عيىن، زيرا هيچ فردى ملزم بايد توجه داشت، كه وجود دانشمندان در هر رشته و علمى وجوب كفائى است نه 
دوز و  دان و مهندس يا سياستمدار و لشگرى و عامل اقتصادى ا بقال و پينه نيست كه عالمه و كاشف و فقيه و حقوق

  .فروش باشد سبزى

اما آنچه وجوب عيىن دارد و بر متام افراد واجب و ضرورى است اينستكه هر فردى بايد راستگو و امني و درست كردار و 
  .عادل و باالخره باتقوا باشد

   هر انساىن از عاىل و داىن، عامل و جاهل، هرگاه از اين راه منحرف شود، به نسبت

______________________________  
  15علم اخالق ص  -)1(

  96: نظام تربيت در اسالم، ص

ساير افراد و امنيت عمومى است  احنراف از طرف جامعه مردود و حمكوم ميشود، و ناچار چنني فرد منحرىف خمل آسايش
  .زيرا بدكارى يك فرد ختم فسادى است كه حاصلش خبود بدكار و جامعه برميگردد

ر فرد و مقام و هر طبقه و هر ختصص و هر علمى شرط اساسى و ضرورى است، مانند منك  بنابراين اخالق نسبت 
  .براى متام اغذيه و چاشىن براى هر خورش

قاضى يا طبيب يا دواساز باشد، وىل اگر قاضى يا دكرت يا دواساز شد بايدب اخالق آراسته باشد و  الزم نيست هركسى 
  .گرنه براى جامعه مانند دزد با چراغ خطرناك است

قاضى هرگاه تقوا و عدالت نداشت، جان و مال و ناموس افراد جامعه در خطر است، و چنني اجتماعى مضطرب و 
ا خاىل بود چگونه ميتوان بدستورش عمل كرد، و هرگاه مغلوب طمع و ماده بود، و انصاف را  متزلزل، طبيب هرگاه از تقو 

كه ازتوابع عدالت است نداشت، با يك چنني زندگى مست مسلحى بينوايان و فقرا چه كنند؟ سياستمدار اگر آراسته 
رم اخالق آراسته نبود، ضامن باخالق و تقوا نبود، كسى از خيانتش امين نيست، و سردار سپاه هرگاه حبليه مكا

دان هرگاه صاحب  شناسى او كيست و چگونه ميتوان مطمئن شد كه با تطميعى تسليم دمشن نشود؟ فقيه و حقوق وظيفه
فضيلت اخالقى نباشد، چسان ميتوان از فتوا و احكامش اميىن داشت، واعظا گر متقى و عامل باقوالش نباشد، ضامن 

  »1« .كه لدى االقتضا از بياناتش جاهل معتقد را مسموم نكندصحت و تأثري اظهاراتش كيست  
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ره ور گشته و از  بدون ترديد جامعه انساىن از بركات وجود افراد آراسته به حسنات اخالقى، در متام خطوط حيات 
احيامل آلودگيهاى نفسى مهيشه در عذابند   .انسا

اى روى  رتين انسا است زمنيصاحبان اخالق پسنديده، از    .اند، و پيشرفت امور معنوى در گروه وجود آ

رتين و نيورمندترين علل پيشرفت دين خدا دانسته آجنا كه ميفرمايد   :قرآن جميد اخالق محيده رهرب بزرگ اسالم را يكى از 

بت، عاطفه و رمحت، كرامت و بزرگوارى اگر آراسته مبهر و حم: »2«  َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 
  .نبودى، براى حق نريوئى فراهم منيگشت، و مردم از گرد تو پراكنده شده تنها ميماندى

______________________________  
  22علم اخالق ص  -)1(

  159آل عمران  -)2(

  97: نظام تربيت در اسالم، ص

  . ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى نوان خلق عظيم ياد ميكنداز آراستگى آن حضرت، حتت ع 4در سوره القلم آيه 

قرآن جميد در طول صد و چهارده سوره خود در موارد گوناگوىن به بيان حسنات اخالقى و نيز رذائل نفساىن برخاسته، 
ذيب نفس و تزكيه  روح را از هدفهاى مردم را بآراسته شدن حبقايق اخالقى و دورى از ناپاكيها دعوت ميكند، و اصوال 

  »1« .اصوىل و پرمثر نبوت ميشمارد

كه پيامرب عزيز اسالم مهيشه از خداوند بزرگ دو برنامه طلب ميكرد : در كتاب پرارزش حمجة البيضاء و حبار نقل شده
  »2« .آراسته شدن مبكارم اخالقى، دور ماندن از رذائل نفساىن، الّلهّم حّسن خلقى و جنّبىن منكرات االخالق

اخالقش : كان خلق رسول الّله القرآن: ز يكى از مهسرانش در بازشناساندن اخالق آن حضرت نقل شده كه گفته بودا
هاى مثبت اخالقى، و اطالع از رذائل نفسى، و قرار گرفنت در ميدان اخالق حسنه  بدون شك آگاهى از برنامه. قرآن بود

ا، نفس را قوت خبشيده، و حالت تقوا و پاكى را در انسان تقويت  و مبارزه با رذائل و دور نگاهداشنت خويش از پليديه
را در آدمى آنچنان توان ميدهد كه انسان بتواند در متام زواياى حيات با نريوى » خودنگهدارى«كرده و نريوى با عظمت 
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پريوز و كامياب  اهرمين جبنگد و در هر ميداىن اعم از ميدان جنگ با هوا يا جنگ با طاغوت و دمشنان خدا سرفراز و
  .شود

اند كه با كمك گرفنت از نيورى اراده، و باجرا گذاردن  دانشمندان علم اخالق به پريوى از آيات كتاب اهلى بر اين عقيده
ا پيش رفت   .فضائل و حسنات اخالقى ميتوان مبعاجله رذائل اقدام كرد، و بتدريج از آلوديگهاى نفس تا ريشه كن شدن آ

عاجله خبل بگريد، ميتواند با گذشت كردن از درهم و دينار و مال و منال، پرداخت آن در موارديكه بايد خبيل اگر تصميم مب
  .پرداخت، مبدل مبنبع جود و كرم گشته، و با مال خويش بسرعت حركت چرخ اسالم و انسانيت بيفزايد

خويش را مبدل بانساىن پاك و با فضيلت   متكرب ميتواند با اجراى مراسم تواضع نسبت بآنان كه درخور تعظيم و تكرميند،
چنني روى آوردن حبسنات اخالقى در  و اينگونه مترينات و اين.... اميان و  كند و مهچنني استحال حسود و بددل، و ىب

  .نريو خبشيدن بانسان و اجياد پاكى و تقوا و خودنگهدارى عاملى مهم يا مهمرتين عامل است

  ره نگذارم، بقسمىت از روايات وارده در باب اخالق ىببراى اينكه دوستان را از 

______________________________  
  2مجعه  164آل عمران  129البقره  -)1(

  411ص  1سفينة البحار ج  -)2(

  98: نظام تربيت در اسالم، ص

شدن بفضائل و دور شدن از  فرمايشات پيشوايان گرامى اسالم در اين زمينه اشاره كرده، اميد است مهگان توفيق آراسته
  .رذائل را بدست آورند

   روايات باب اخالق

  :بعثت ال متّم حماسن االخالق: قال رسول اللّه

اى از كتب جباى حماسن االخالق، مكارم  در پاره »1«  ام هاى اخالق مشا برانگيخته شده من براى شكوفا كردن خوىب
  .االخالق ذكر شده است
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  »2«  يا رسول الّله ما خري ما اعطى االنسان؟ فقال خلق حسن :قال اسامة بن شريك قلنا

رتين نعمىت كه بانسان عنايت شده چيست؟ فرمود اخالق : اى بپيامرب بزرگ گفتيم من وعده: اسامة بن شريك ميگويد
  .خوب

امرء يوم القيامة افضل من  ما يوضع ىف ميزان: قال رسول الّله صلى الّله عليه و آله: عن على بن احلسني عليهما الّسالم قال
  »3«  حسن اخللق

  .تر از اخالق پسنديده نيست كه در قيامت هيچ عملى در پرونده انسان ارزنده: امام چهارم از پيامرب عزيز نقل كرده

  »4« اّن اكمل املؤمنني اميانا احسنهم خلقا: عن اىب جعفر عليه الّسالم قال

  .ترين آنان است نيكو خلقترين افراد،  با اميان: امام پنجم فرمود

  »5«  حسن اخلق ىف ثالث اجتنابا حملارم، طلب احلالل، و التّوسع على العيال: عن امري املؤمنني عليه الّسالم قال

دورى از متام گناهان، قرار گرفنت در راه بدست آوردن حالل  : خلقى در سه برنامه است خوش: امام امري املؤمنني فرمود
  .خباطر اهل و عيال، قال الّصادق عليه الّسالمگشايش در زندگى 

  .اخالقى و سلوك پاك با مردم، انگيزه زياد شدن روزى است خوش: امام ششم فرمود: »6«  حسن اخللق يزيد ىف الرزق

  »7«  حسن اخللق خري رفيق: عن امري املؤمنني عليه الّسالم قال

رتي: على عليه السالم فرمود   .ن رفيق استخلق خوش و پاكيهاى نفس 

   حّدثنا ابو احلسن: حدثنا ابو احلسن قال حّدثنا ابو احلسن، قال: عن امحد بن عمران البغدادى قال

  »8«  حّدثنا احلسن عن احلسن عليه الّسالم اّن احسن احلسن، اخللق احلسن: حّدثنا احلسن عن احلسن قال: قال

______________________________  
  284ص  3حمجة البيضاء ج  -)1(

  284ص  3حمجة البيضاء ج  -)2(
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  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 3(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 4(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 5(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 6(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 7(

  411 -410ص  1سفينة البحار ج ) 8(

  99: نظام تربيت در اسالم، ص

  .سله راويان اين حديث از حضرت جمتىب بازگو ميكنند كه نيكوترين نيكيها اخالق پسنديده و نيكوستسل

اشاره بتمام روايات خبش اخالق، و بيان موارد حسن خلق و سوء خلق، كتاىب جداگانه الزم دارد و حبثى حتليلى، و شايد 
مسلمان بتوانند از يك نوشته اخالقى كه صددرصد در  خداى بزرگ توفيق اجنام آنرا عنايت كند، تا برادران و خواهران

چهارچوب قرآن و روايات تنظيم شده باشد استفاده كنند، و كتاىب در اخالق اسالمى جداى از مباحث يوناىن و هندى 
  .در دسرتس آنان قرار گريد

ايت آمده برابر با تنظيم دانشمند در اينجا الزم ميدامن مشا را برتمجه متام عناوين باب اخالق كه در ذيل هريك چندين رو 
هاى ديگر  بزرگ حضرت كليىن در اصول كاىف آشنا منوده، تا باين معنا آگاه گرديد كه اسالم در زمينه اخالق، مهچون زمينه

ذيب نفس و اجياد نريوى  داراى برنامه كهى ك » خودنگهدارى«ايست كامل، و هم بامهيت آن كتاب پى برده، براى 
  .ست برآئيدعلتش اخالق ا

   عناوين باب اخالق در اسالم

 -5خوشنودى بقضا و حكم حق  -4امهيت پابرجائى در عقيده  -3اصول شخصيت  -2انديشه و تفكر  - 1
 -9اقرار به گناه در پيشگاه حق  -8گمان نيك بپروردگار   -7بيم و اميد  -6ها به حق و تكيه بر الّله  واگذاردن برنامه
ادامه اعمال  -14اجراى فرمان اهلى  -13دورى از گناه  -12عفت  -11پاكدامىن  -10دارى  خويشنتفرمانربدارى و 

سپاس در برابر  -19استقامت در راه هدف  -18روى در بندگى  ميانه -17نيت پاك  -16پرستش حق  -15مثبت 
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گذشت و اغماض   -24حيا  -23راستگوئى و اداء امانت  -22روئى  گشاده  -21اخالق پسنديده  -20نعمت 
مهرباىن و  -29نرمى با مردم و نيكى رفتار  -28سكوت و نگهدارى زبان  -27بردبارى  -26فروخوردن خشم  -25

 -35انصاف و عدالت  - 34سرعت در كار نيك  - 33اندازه نگاهداشنت  -32قناعت  -31فروتىن  -30مالميت 
وجه بامور ملت اسالم و نصيحت مردم و رساندن ت - 38نيكى بپدر و مادر  -37رسيدگى بارحام  -36بلندى طبع 
رحم و  -42حقوق مؤمن بر مؤمن  -41برادرى مردم مؤمن با يكديگر  -40احرتام ببزرگرت  -39خري بايشان 

نگام  - 45دست دادن بيكديگر  -44ديدار و زيارت برادران  -43ورزى بيكديگر  عاطفه در آغوش گرفنت يكديگر 
    بعنوان احرتامبوسيدن پيشاىن -46برخورد 

  100: نظام تربيت در اسالم، ص

 - 51گشائى از كار مردم  عجله در گره -50برآوردن نياز مؤمن  -49خوشحال كردن مؤمن  -48ياد از برادران  -47
خدمت به  -55بزرگداشت شخصيت مؤمن  -54پوشاندن برهنه  -53سري كردن گرسنه  -52زدودن ناراحىت از مؤمن 

  .پوشيده داشنت سر مردم -59حفظ نريوها بعنوان تقيه  -58اصالح بني مردم  -57ؤمن نصيحت مب -56مؤمن 

هاى  ريشه -5ادامه ختلف  -4كوچك مشردن گناه   -3جرائم بزرگ  -2گناهان   -1: اما عناوين سيئآت و رذائل اخالقى
جدال و دمشىن در  -10ستايش از عدل و اجراى غري آن  -9حيله و نرينگ  - 8پرسىت  مقام -7خودمنائى  -6كفر 
عشق بدنيا  -16خودبيىن  -15تكرب  -14تعصب بيجا  - 13حسد  -12خشم  -11هاى اعتقادى و علمى  حبث

ناسزا و  -21حركات دور از آدميت  - 20بدخلقى  -19خشونت در گفتار  -18طمع و آز  -17بعنوان هدف 
جتاوز  -26خروج از مدار حق  -25ىل سنگد -24فخرفروشى  -23رفتاريكه مردم را بوحشت اندازد  -22فحش 

قطع رابطه و  -31دو زبان داشنت  -30دروغ  - 29شكىن و فريب و نرينگ  پيمان -28پريوى از هواى نفس  -27
جوئى  پى -36آزار مردم و كوچك مشردن آنان  -35بيزارى از نسب  -34عاق والدين  -33قطع رحم  -32قهر كردن 

مت  -38سرزنش مردم  -37ان لغزش مردم و لطمه زدن بآبروى آن گفتارى كه باعث شكست   -39بدگوئى و 
دور نگاه  - 43شكىن و عدم عمل بوعده  پيمان -42بدگماىن مبردم  -41زخم زبان و طعنه  -40شخصيت مردم باشد 

نگام كمك  -44داشنت خويش از مردم و خبصوص اهل نياز  منع مردم از ماحيتاج  -45خواهى  كمك نكردن مبردم 
نشست و  - 50فرمانربى از خملوق در معصيت خالق  - 49كشف سّر   -48چيىن  سخن -47ترساندن مؤمن  -46

شرك  -55نفاق و دوروئى  -54هاى كفر  پايه - 53شئون كفر  - 52كفرورزى   - 51برخاست و آميزش با اهل گناه 
  .رياست طلىب -59وسوسه نفساىن  -58جوئى  عيب -57گمراهى و ضاللت   -56
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ا كتاب اخالق را در اسالم تشكيل  اين صد و هيجده عنوان روايت صحيح و ريشهدر سايه  دارى رسيده كه جمموع آ
  .ميدهد و جلد دوم اصول كاىف و ترمجه آن در حدود هزار صفحه اختصاص باين عناوين يافته

ر بسنت فضائل روحى و  شك با يادگريى هر دو خبش كه منايانگر متام صفات حسنه و پليديهاى اخالقى است، و بكا ىب
آنچنان در انسان قوت و توان ميگريد، كه آدمى در هر » خودنگهدارى«گريى از رذائل بتدريج نريوى پربركت تقوا و  كناره

شرايطى از شرايط بزرگرتين منبع خري و بركت براى جامعه اسالمى و انساىن خواهد شد، و هدف خلقت با توجه باين 
   واقعيت در انسان به

  101: تربيت در اسالم، صنظام 

  .جتلى خواهد آمد

   اجراى فرمان

هاى ورزشى اقدام كرده، آنگاه كه خود را آماده براى  ورزشكاران جهان براى پريوزى در مسابقه، مدتى بتمرين در برنامه
ادن بصحنه مبارزه وحشىت خبود راه منيدهند   .ورود مبيدان ديدند، از قدم 

ار از رسيدگى بدرختان غفلت  باغباىن كه مدتى از عمرش را در زمستان، مشغول آماده كردن باغ بوده، و در ابتداى 
رتين ميوه را از باغ  ايت دقت را نسبت به بستامنبذول داشته پس از اينهمه رنج و زمحت چرا  نورزيده، و در تابستان 

ره   مند نشود؟ نگريد، و بچه علت از سرشارترين منافع مادى 

نگام  ه عمرى را در هدايت ماشني سپرى كرده، چرا از حركت در جادهاى ك راننده هاى صعب العبور برتسد، و براى چه 
  آمد دست و پاى خويش را گم كند؟ پيش

كشاورزى كه با يك طناب و تيشه، و با يك بيل و كلنگ و با دو گاو نر و گاوآهن، يا با يك تراكتور، مهيشه كارش 
دن زمني بوده چرا اظهار عجز و ناتواىن كند، و بچه خاطر سسىت و تنبلى ورزد؟ او از شخم زدن و كاشنت و درو كر 

بيدارى شب، و دنبال كردن آب، و رنج ديدن از حرات خورشيد در وسط روز، و زيرورو كردن زمني سخت، و پاك كردن 
  .حمل ختم از سنگ و خاك و علف باك ندارد

رهدانشمندى كه عمرى بتحصيل و تدريس، نوشنت  هاى  و مطالعه، حفظ كردن و گفنت گذرانده، چرا به نتايج عاىل و 
  واىف نرسد؟
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اى  اى اب گرم، و لقمه خيز داشته و با قمقمه ها سينه ترين تپه سربازى كه مدتى در اردوى ارتشى رياضت برده، و در سخت
م در تابستان گرم و طاقت نان خشك، و جريه ها مترين جنگ كرده، چرا  با انواع اسلحهفرسا در ميدان تري،  اى خمتصر آ

نگام مبارزه با دمشن در آغوش نگريد   .شاهد پريوزى را 

رام گور را به تعجب مياندازد، مگر در  زىن كه ماده گاوى را از زمني برميدارد و بباالى بلندى ميربد و با اين عملش 
رام منيگويد كار نيكو كردن از پر كردن است   .جواب 

با كار كردن آب بندى شده، و هرچه بيشرت كار  : ها نسبت مبوتور ماشني، قطار، طياره، كارخاجنات منيگويند اىنمگر كمپ
رت ميشود كند روان   .تر و 

  102: نظام تربيت در اسالم، ص

  .مگر نرمش روزانه خمصوصا صبح زود و در هواى آزاد به نريوى جسمو اعضاء و جوارح كمك منيكند

ا نزديك بفصل امتحان، شاگردان را به پريوزى در مگر درس خواندن  در كالس، گوش دادن بربنامه آموزگار، و مرور كتا
  .امتحان نزديك منيكند، مگر مترين كردن با دستگاه فيزيوتراپى دست و پاى معلولني به عمل طبيعى خودش برمنيگردد

ائى و  همگر آنان كه خباطر احقاق حق، به دشواريها، سختيها، زجرها، شكنج ا، تبعيدها تن ميدهند به پريوزى  ها، زندا
  .قطعى منريسند

ها كه بعنوان مثل ذكر شد از حقيقىت فرمان ميربند و از پى بردن فرمان به نتيجه مطلوب مريسند، آرى  هريك از اين گروه
ائى و ر  شد و تكامل مريسد، اجراى اگر فرمان مثبت و طبيعى و برابر با فطرت باشد، فرمانربش مبقصود عاىل و هدف 

فرمان مترين است و حركت در راه هرچه مترين و حركت بيشرت باشد، مقصود بانسان نزديكرت، و راه رسيدن بوصل معشوق  
عمل و فعاليت و كار و كوشش و اجتناب از سسىت و تنبلى عاليرتين عامل خوشبخىت و سرفرازى . كوتاهرت خواهد شد

  .است

بت در جسم و جان نريو و توان اجياد كرده جسم را از نظر سالمت تقويت ميكند و در نفس و باجرا گذاردن دستور مث
  .ميآفريند» خودنگهدارى«روان نريوى 

باجرا گذاشنت فرمان، مترين در عمل، حتمل سخىت، انسان را ورزيده كرده و توان آدمى را زياد مينمايد، و هركس در هر 
  .از اجراى خواسته بازنايستد مبقصد رسيده و پريوزى حتمى نصيب اوستبرنامه الزمى از عمل سسىت نكند و 
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قرآن و روايات گذشته از تكيه كردن مبسائل اخالقى كه باعث تقويت روح و روان است، مبسئله عمل و اجراى فرمان اهلى، 
ئني خداست، و بدون و فعاليت در راه خدا امهيت خاصى ميدهد، آنچنان كه ميتوان گفت عمل يكى از مهمرتين اركان آ

  .ارزش است عمل آدمى در پيشگاه اهلى موجودى ىب آبرو و انساىن ىب

هاى واجب، و كوشش در راه الّله انسان را جمذوب حق كرده و جبائى مريساند كه دست  اجراى فرمان حق، و مترين برنامه
مركز انعكاس انوار جالل و مجاال هلى ميشود، در اين آدمى يد الّله، چشم عني الّله، گوش اذن الّله، زبان لسان الّله، و دل 

  .اش درخور امهيت است زمينه آياتى و رواياتى وارد شده كه دانستنش الزم و توجه مبفاهيم ارزنده

  103: نظام تربيت در اسالم، ص

  »1«  َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسولُُه َو اْلُمْؤِمُنونَ 

مني زودى خدا و رسول اهلى و ائمه بزرگوار كردارتان را بازديد خواهند كرد فرمانمتام    .هاى اهلى را باجرا بگذاريد، 

  »2« يا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَمُلوا صاِحلاً 

  .هان اى پيامربان از خوراكيهاى پاكيزه تناول كنيد و باجراى فرمان اهلى برخيزيد

  »3« اْعَمُلوا صاِحلاً ِإينِّ ِمبا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ  وَ 

  .برنامه شايسته اجرا كنيد، من بآنچه از مشا سر ميزند آگاهم

اُر خاِلِديَن ِفيها أَبَ  ْ   »4« داً َو الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

رها از زيرش جاريست  آنان كه خدا شىت كه  را باور كردند و حبضرتش گرويدند، و باجراى فرمانش برخاستند، بزودى در 
  .جاى داده خواهند شد، و در آجنا مهيشگى هستند

  »5«  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َهلُْم َمْغِفَرٌة َو َأْجٌر َعِظيمٌ 

  .هاى شايسته اقدام كردند خداوند وعده خبشش و مزد بزرگ داده ويدند و باجراى برنامهبآنان كه حبق گر 
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نظري حضرت جملسى باب مفصل و پرقيمىت دارد، كه در آن باب روايات زيادى حتت اين  حبار االنوار عالمه كم» روايات«
يكى است عالقمندان ميتوانند بآن  عنوان كه عمل جزء اميان است، نقل ميكند، رواياتى كه مفهمش با آيات ياد شده

ره بگريند خبش مراجعه كرده و از روايات پرفايده   .اش 

  :سفينة البحار روايت جالىب را از تفسري على بن ابراهيم قمى بدين مضمون بازگو ميكند

  ا تو چه كرد؟دخرت ابو ذر پس از مرگ پدر، در جهان رؤيا بزيارت آن انسان واال نائل شد، عرضه داشت پدر خداوند ب

گفت، دخرتم بر خداوند وارد شدم درحاليكه از من راضى بود و من نيز از خدامي خوشنود بودم، پروردگار مهربان مرا  
كه باجراى متام : گرامى داشت و از بذل و خبشش مرا غرق در لطف و حمبت كرد، آنچه الزم است بتو بگومي اينست

  .»6« فرامني حق برخيز و هرگز مغرور مشو

  »7«  قال ال تذهب بكم املذاهب، فو اللّه ما شيعتنا اّال من اطاع الّله عزوّچل: عن اىب جعفر عليه الّسالم

______________________________  
  105التوبه  -)1(

  51املؤمنون  -)2(

  11سبا  -)3(

  57النساء  -)4(

  9املائده  -)5(

  279ص  2سفينة البحار ج  -)6(

  59ص  2اصول كاىف ج  -)7(

  104: نظام تربيت در اسالم، ص

هاى اهرميىن مشا را از راه  ها و نقشه هاى ضد خدائى، و آرزوهاى باطل ديگران و طرح آراء فاسد و برنامه: امام پنجم فرمود
  .ها اقدام كند مستقيم باز ندارد، خبدا قسم پريو ما نيست مگر آنكس كه باجراى فرمان اهلى در متام زمينه
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يا ايّها الّناس و الّله ما من : خطب رسول الّله صّلى الّله عليه و آله ىف حّجة الوداع فقال: عليه السالم، قالعن اىب جعفر 
ء يقرّبكم من النّار و يباعدكم من اجلّنة اّال و قد  ء يقرّبكم من اجلّنة ويباعدكم من الّنار اّال و قدا مرتكم به و ما شىي شىي

االمني نفث ىف روعى انّه لن متوت نفس حّىت تستكمل رزقها، فاتقوا الّله و امجلو ىف الطّلب و ال يتكم عنه، اال و اّن الروح 
  »1«  ء من الّرزق ان يطلبه بغري حّله فانّه ال يدرك ما عند الّله اّال بطاعته حيمل احدكم استبطاء شىي

جامعه خبدا قسم از بيان : چنني سخن گفتند نپيامرب عزيز اسالم در آخرين سفرش به حج براى مردم اي: امام پنجم فرمود
شت نزديك ميكرد و از عذاب دور ميداشت فروگذار نكردم من عوامل فراهم كننده دوزخ، و از دست  آنچه مشا را به 

شت را در طول نبومت برايتان گفتم، امني وحى مبن خرب داد احدى از دنيا منريود مگر اينكه آخرين لقمه روزيش را : دادن 
دار باشيد، در بدست آوردن مال حرص نورزيد، خباطر چند روز تنگدسىت، و  خبورد، خباطر خدا از گناه بپرهيزيد و خويشنت

دسرتسى نداشنت مبال از حالل به حرام تغيري مسري ندهيد، عنايت و لطف و خوشنودى و رضايت حق جز با اجراى 
  .آفرين ميسر نيست هاى سعادت ربنامهفرمان اهلى و عمل بدستورات خداوندى، و آراسته شدن ب

ج البالغه در قسمىت از خطبه    :ميفرمايد 28على عليه السالم در 

اال و اّن اليوم املضمار و غدا السباق، و الّسبقة اجلّنة و الغاية النّار افال تائب من خطيئته قبل منيّته اال عامل لنفسه قبل يوم 
ئه اجل فمن عمل ىف ايّام امله قبل حضور اجله فقد نفعه عمله و مل يضرره اجله، و من بوسه اال و اّنكم ىف ايّام امل من ورا

  قّصر ىف ايّام امله قبل حضور اجله فقد خسر و ضرّه اجله اال فاعملو ىف الرغبة كما تعملون ىف الّرهبة

ه، جزاى برنده مسابقه هان اى مردم، هم اكنون دنيا براى مشا، چون ميدان مترين است، و جهان ديگر هنگام مسابق
شت است، و بدخبىت عقب مانده جهنم، كجاست انساىن كه قبل از رسيدن مرگ جبربان كمبودها برخيزد، كجاست 

  :آدمى كه قبل از آمدن روز بدخبىت باجراى فرمان قيام كند

______________________________  
  59ص  2اصول كاىف ج  -)1(

  105: نظام تربيت در اسالم، ص

ا در روزگارى هستيد كه ميتوان گفت زمان و روزگار آرزوست آرزوى زنده ماندن و ادامه حيات، وىل پايان اين جاده مش
مرگ است كسيكه در چنني روزگارى باجراى دستورات اهلى اقدام كندب هره كردارش را خواهد برد و مرگ براى او پل 

ترين كابوس است، هم اكنون بشما هشدار ميدهم كه  وحشتناك پريوزيست، وىل آدم تنبل وسست زيان كرده و مرگ برايش
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اى اقدام ميكنيد، امروز كه روز امن و آسايش است  مانند روزى كه خباطر ترس از فرجام كار با كمال جديت باجنام برنامه
  .هاى اهلى اقدام كنيد و دادگاهى براى دادرسى نداريد باطاعت از برنامه

اند آنقدر فراوانا ست كه ميتوان از تنظيم هر دو قسمت   له را در شئون خمتلفش دنبال كردهآيات و رواياتى كه اين مسئ
آنچه درا ين زمينه قابل توجه است، اينستكه اجراى فرمان اهلى در متام نواحى حيات بتدريج بنيان . كتاىب پرمثر بوجود آورد

اند كه حاضر ميگردد جان دربازد اما فرمان اهلى از او عبادت و بندنگى را در انسان تقويت كرده، و آدمى را جبائى مريس
فوت نشود، آماده حتمل هرگونه رجنى ميشود، خباطر اينكه نقشه حق با كمك او پياده شود، و آن روز براى انسان روز 

بارزه كند،  اى م باشد و براى اجراى فرمان با هر حادثه» خودنگهدار«هاى ضد اهلى  سعادت است كه بتواند در برابر برنامه
  .گرچه در ميدان جنگ با عامل ضد اهللا جان خويش را فدا كند

هاى مثبت، اجراى دستورات اهلى و حتمل هرگونه مشقت در اين راه، نريوى تقوا را در آدمى  آرى ادامه عمل، مترين برنامه
  .ارى آراسته ميگرددتقويت كرده و خباطر استقامت در راه عمل و كوشش براى حق آدمى به قدرت پربركت خودنگهد

   سالمت جسم

ذيب نفس و اجراى فرامني اهلى كه در خبشهاى قبل توضيح داده شد، نياز  مسئله دانش اندوزى و كسب عشق و تنّفر و 
داشت بدن دارد   .شديد به سالمت جسم و 

يل علم رود؟ و با چه كسى كه گرفتار ناتواىن جسم است، و دچار مرض، چگونه دانش بياموزد و با چه حاىل دنبال حتص
آن زمان كه انسان دچار  . ها و نازيبائيها براى شعله ور ساخنت عشق و برافروخنت تنفر اقدام كند نشاطى بشناخت زيبائى

ذيب نفس برخاسته و براى آراسنت خويش  كسالت و مرض است، يا گرفتار علل تنبلى و كسالت چه سان ميتواند به 
دار اهلى را در متام جوانب  منايد، بدن عليل كجا ميتواند واجبات و احكام، و فرامني ريشه بفضائل و زدودن رذائل فعاليت

  حيات خمصوصا در ميدان مبارزه با دمشنان پياده كند؟

  106: نظام تربيت در اسالم، ص

نقل  اينجاست كه نقش سالمت جسم براى فراهم آوردن انواع كماالت روحى و فكرى معلوم ميگردد، از قول حكيمان
  .عقل سامل در جسم سامل است: اند العقل الّسليم ىف اجلسم الّسليم ميكنند كه گفته

  .اسالم براى تأمني سالمت جسم چه در قرآن، چه در روايات قواعد بسيار مهمى دارد، كه در جسم سامل است
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اى فقهى از مجله در اسالم براى تأمني سالمت جسم چه در قرآن، چه در روايات قواعد بسيار مهمى دارد، كه  در كتا
باب طهارت و اطعمه و اشربه و صيد ذباحه بازگو شده، و ميتوان ادعا كرد اين سه باب مهم فقهى بيش از چند هزار 

  .قانون و قاعده مهم و اساسى دارد

يادت كن، طبيب ميگويند امريى خباطر عشق به پيامرب طبيىب مبدينه فرستاد، و فرمان داد كه در آن شهر از مردم مريض ع
ام  من مبردم گفته: مدتى در مدينه بسر برد، در آن مدت بيمارى باو مراجعه نكرد، به پيامرب شكايت برد، حضرت فرمود

مني جهت مردم كمرت گرفتار درد و رجنند،  قبل از گرسنه شدن چيزى خنورند، و قبل از سري شدن دست از غذا بردارند، 
دا اى و اگر مردم باين دستور عمل كنند از آالم جسمى دور  شت را باينان تعليم كردهطبيب عرضه داشت اصل طب و 

  .خواهند بود

شكم سر متام امراض است، آرى پرخورى، خنوردن، بد خوردن، غذاى ناباب و غري : نىب بزرگ ميفرمود املعدة رأس كّل داء
كه جهان امروز پس از ساليان دراز بآن پى برده و   هاى فراوان است، اين واقعيىت است داشىت تناول كردن علت ناراحىت

هائى گزاف حتت عنوان نظارت و كنرتل بر مواد غذائى بوجود  اى عريض و طويل با بودجه مني خاطر در متام ممالك اداره
ر فروشگاههاى اى نشان نداده، زيرا ظاه امياىن بسيارى از مردم اين اداره در بسيارى از كشورها معجزه آمده، وىل خباطر ىب

ُكُلوا    سوره االعراف 31آيه شريفه . مواد غذائى بسيار زيبا و چشمگري، اما باطنش مهچون گور كافر پر از عذاب خداست
  .َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 

خواران و غارتگران و چپاولگران  و مفتاى دارد و مصداق امتش زرداران و زورداران  العاده گسرتده گرچه مفهوم فوق
املللى و عمال كثيف آنان هستند، وىل از مصداق معموىل آن كه پرخوران هستند و آنان كه رعايت آداب خوردن و  بني

آشاميدن ندارند نيز نبايد غفلت داشت كه اكثر مردم را شامل شده و آنان را خباطر ضربه زدن بسالمت جسم از حوزه 
  .ر ميكندحمبت اهلى دو 

يچكس حق ممنوع كردن مواد الزم براى بدن  قرآن جميد اعمال و مواد ضامن سالمت جسم را بر انسان حالل دانسته و 
آور را از قبيل خون، ميته، گوشت خوك، حالل گوشىت كه در چهارچوب قانون كشته نشده،  را نداده، و نيز مواد زيان

يه شود حرام و ممنوع كرده و كسى حق حالل كردن خباثت و حرام گوشتاىن كه در قانون برمشرده شراب  ر نوعى كه 
  ارجاس را

  107: نظام تربيت در اسالم، ص

  .بر خود ندارد
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  :امام ششم مطابق روايىت كه در وسائل نقل شده ميفرمايد

و هرچه  آور بوده حالل كرده، خداوندى كه پديدآرنده جسم و جان است مبقتضاى حكمتش آنچه براى بدن سالمت
  .براى اين كارگاه پر از اسرار زيان داشته ممنوع و حرام اعالم منوده است

بارى براى روح و عقل دارد، مردم را حبفظ سالمت جسم دعوت منوده، و  اسالم با توجه باينكه امراض جسمى، آثار زيان
  .توجه باينموضوع را از اهم واجبات ديىن مشرده است

م در مسئله نور، هوا، خانه، لباس و رنگ و دوخت آن، كفش، وقت خواب، مقدار كار، اسالم براى تأمني سالمت جس
داشت حميط، مسئله اموات، دهان و دندان و  قواعد پرارزشى دارد كه ..... استحمام، وسائل شخصى و عمومى، 

اى مهم ف قهى از قبيل شرايع، شرح ملعه، مراجعه بكتاب وسائل مشا را با آن قواعد آشنا ميسازد، و نيز در اين زمينه كتا
داشت در اسالم روبرو خواهد   طهارت شيخ، طهارت حاج آقا رضا، جواهر، مستمسك العروه، فروع كاىف مشا را با قواعد 

  .كرد

داشت در اسالم، فلسفه و احكام، طب النىب و طب  اى فارسى در اين زمينه از قبيل طب و  و نيز ميتوان به كتا
داشت و ازدواج در اسالم و مطهرات در اسالم مراجعه كنيدالصادق و طب ال در اينجا تذكر يك نكته . رضا، و 

هاى جترىب ثابت شده، كه آنچه بر بدن  العاده ضرورى بنظر مريسد، و آن اينكه در شرع و در حتقيقات علمى و برنامه فوق
بر بدن اثر ميگذارد، خوشحاىل، اندوه، ترس،  ميگذرد در جهان عقل و روحتأثري مستقيم دارد، و هرچه بر روح و عقل

انديشه، خودخورى، شجاعت، حمبت، احساسات مهه از عوارض نفسند، وىل نفس پس از برخورد بيكى از اين عوارض 
اثرش را بر بدن ظاهر ميكند، كسى كه دچار ترس ميشود، قلبش به طپش ميافتد، زبانش لكنت پيدا ميكند، رنگش ميپرد 

گردد، بيخواىب گريبانش را ميگريد، كنرتل اعصاب از دستش مريود، از آن طرف هنگام عارضه زانويش سست مي
حوصله  سرماخوردگى، حصبه، وبا، سل، سرطان كه مهه مربوط ببدن است بر روح و روان اثر ميگذارند، آدم مريض كم

م ميخورد، عصبانيت  روى اين .... باو دست ميدهد و ميشود، اندوه او را احاطه ميكند؛ اراده و تصميم و عزمش 
  .حساب غذاهائى كه در دسرتس است، هريك پس از هضم شدن عالوه بر تأمني نياز جسم بر روان هم اثر ميگذارد

  قسمىت از داروهاى روانشناسان براى معاجله مريض رواىن غذا و ميوه است، براى اجياد

  108: نظام تربيت در اسالم، ص
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جات و مواد غذائى استفاده مينمايند در اين زمينه  ور ساخنت احساسات از انواع ميوه لهرقت قلب، حتريك عواطف، شع
  .اگر خبواهيد بدريافت عاليرتين مسائل در مهه زواياى موضوع نائل آئيد بكتاب اولني دانشگاه و آخرين پيامرب رجوع كنيد

اند، آئني اهلى ميگويد مواد  دانشمندان ثابت كرده ترى دارد، و سخناىن ماوراى آنچه اسالم نسبت باينموضوع عقيده گسرتده
تنها در ظاهر روان و نفس و مشاعر و احساسات و غرائز اثر ميگذارد بلكه در نيت و حال و معنويت و  غذائى نه

روحانيت و ملكوت وجود هم اثر دارد، چنانچه مواد غذائى از راه حالل و كسب صحيح و نريوى بازو و قوت زانو و 
 بدست آيد، تاثريى اهلى و اثرى نوراىن در جان ميگذارد، وىل اگر مهان مواد از طريق نامشروع و حرام بچنگ عرق جبني

  .افتد اثر نامطلوب در وجود انسان باقى خواهد گذاشت

خور از شنيدن پند و موعظه و نصيحت روى گردانند، و وعظ نسبت بآنان  در كتب مهم روايىت آمده كه مردم حرام
  .يخ آهنني بر سنگ استچون م هم

گردانند، و سسىت و كسالت و تنبلى بر آنان حاكم است، مينويسند  خور، از عبادت روى و نيز آمده كه مردم حرام
شخصى در برنامه بندگى كسل بود، علت و سببش را در يك لقمه حرام يافت، پس از آن كه جبربان آن برخاست سسىت 

  .ه با نشاط و خوشحاىل شددر بندگى از وجودش رخت بربست و مهرا

امام سجاد حبضرت حسني عليه السالم عرضه داشت مگر اين مردم را موعظه نكرديد؟ امام فرمود چرا مهه ما : اند نوشته
  مبوعظه آنان اقدام كردمي اما كسى گوش نداد عرضه داشت چرا؟

  .فرمود براى آنكه شكمهاى آنان از حرام پر شده بود

ج البالغه و تح العقول، آب كردن گوشتهائى است كه يكى از شرايط توبه و با زگشت حبق بنا بقول على عليه السالم در 
  .خورى بر بدن انسان روئيده نگام گناه يا از حرام

فروشى، زور، خوددارى نداشته باشند، بانواع معاصى و گناهان   ملىت كه از خوردن ربا، مال غصىب، دزدى، تقلب، كم
  .گرفتار خواهند بود

روى اين حساب اسالم عالوه بر كتاب طهارت و خوردن و آشاميدن كتاب مهمى حتت عنوان حالل و حرام دارد، كه آن  
يا أَيـَُّها الرُُّسُل  « :اّما آيات. ايست از آيات قرآن و روايات وارده از نىب اكرم و ائمه طاهرين عليهم السالم كتاب جمموعه

هان اى پيامربان از غذاهاى پاكيزه تناول كنيد، آنگاه باجراى فرمان خداوند  »1« »وا صاِحلاً ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَملُ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

داشت ظاهر آن نيست، بلكه پاك بودن و حالل بودن غذا مطرح  برخيزيد، بدون ترديد هدف از طيب بودن غذا فقط 
  است، و اين معنا

______________________________  
  51املؤمنون  -)1(

  109: تربيت در اسالم، صنظام 

  .در متام آيات مربوط به غذا جاريست

ا ِإَىل احلُْكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفرِيقاً ِمْن َأْمواِل ا َنُكْم بِاْلباِطِل َو تُْدُلوا ِ مثِْ َو أَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ َو ال َتْأُكُلوا أَْمواَلُكْم بـَيـْ   »1« :لنَّاِس بِاْإلِ

يد، زمينه خوردن مال مردم را براى فرمانروايان متجاوز و ستمگر فاهم نياوريد، آنان به پشتيباىن مال يك ديگر را حبرام خمور 
  :مشا مال مردم را بزور و ستم گرفته و حبرام و گناه ميخورند

ا يَْأُكُلوَن ِيف ُبُطوِِْم ناراً َو َسَيْصلَ   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى   »2« :ْوَن َسِعرياً ظُْلماً ِإمنَّ

  .آنان كه بناروا مال يتيمان را ميخورند فقط آتش ميخورند، اينان بزودى در آتش غضب اهلى جاى خواهند گرفت

 ...  َفْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اللَِّه َو َرُسولِهِ َفِإْن َملْ تـَْفَعُلوا ..  ...  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو َذُروا ما َبِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 
  »3« :َو َمْن عاَد َفأُولِئَك َأْصحاُب النَّارِ ..  ...  َو ِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤُس َأْمواِلُكمْ .. 

را رها كنيد  مشا اى گروه مؤمن در راه اهلى خودنگهدار باشيد و از گناه بپرهيزيد، از ربا چشم پوشيده و اينگونه مال حرام
زيرا اميان اقتضا دارد كه از چنني برنامه خطرناكى چشم بپوشيد چنانچه روى هب ربا آورديد اعالن جنگ با الّله و رسولش 
دهيد، توبه اين گناه باينست كه اصل مال و سرمايه خويش را برداشته و مازاد آن را بصاحبان مال برگردانيد، چنانچه باين 

  .براى مهيشه اهل جهنم خواهيد بودعمل كثيف ادامه دهيد 

خور آتش ميخورد، تا معلوم گردد كه  در اين آيات خبصوص در آيه حرمت مال يتيم دقت كنيد، آجنا كه ميگويد مال يتيم
ر كيفيىت كه باشد در برنامه   .هاى معنوى انسان تأثري سوء ميگذارد مال حرام 

  :روايات
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اهد ىف سبيل الّله و من طلب الّدنيا حالال ىف عفاف كان ىف درجة قال رسول اللّه، من سعى على عياله من  حّله فهو كا
  »4« :الشهداء

آنكس كه خباطر زن و فرزند در راه بدست آوردن حالل بكوشد، مهانند جنگجوى در راه خداست، و بدست آوردن مال 
ره ره شهيد از شهادت  اش هم دنيا از راه مشروع و حفظ عفت نفس    .استچون 

______________________________  
  51املؤمنون  -)1(

  279 -275 -188بقره  -)2(

  279 -275 -188بقره  -)3(

  204 -203ص  3حمجة البيضاء ج  -)4(

  110: نظام تربيت در اسالم، ص

  »1« :هقال رسول الّله من اكل احلالل اربعني يوما نّور الّله قلبه و اجرى ينابيع احلكمة من قلبه على لسان

هاى حكمت از درونش بر  آنكس كه چهل روز از مال حالل و خالص خبورد، خداوند دلش را نوراىن كرده، و چشمه
  .زبانش جارى گرداند

  »2«  اطب طعمتك تستجب دعوتك: روى اّن سعدا سأل رسول الّله ان جيعله جماب الّدعوة فقال له

مستجاب الدعوة كند، پيامرب فرمود غذايت را حالل كن دعايت سعد از رسول خدا خواست كه از خداوند خبواهيد مرا 
  .مستجاب ميشود

هر گوشىت در بدن از حرام برويد آتش جهنم از هر چيزى : »3«  قال رسول الّله كّل حلم نبت من حرام فالّنار اوىل به
رت است   .برايش 

ه رمحا او تصّدق به او انفقه ىف سبيل الّله مجع الّله له من اصاب ماال من مأمث فوصل ب. قال رسول الّله صلى الّله عليه و آله
  »4« :ذلك مجيعا مثّ قذفه ىف النّار
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آنكس كه از راه حرام و از طريق گناه به ثروتى برسد، آنرا خبويشان فقري بدهد، يا در جمراى صدقه بگذارد، يا خألى را در 
  .احبش بآتش جهنم پرتاب ميكنداسالم پر كند، خداوند جمموع اين اعمال را مجع كره و با ص

  »5« :درهم من ربا اشّد من ثالثني زنية ىف االسالم: قال رسول الّله صلى الّله عليه و آله

  .در اسالم گناه يك درهم ربا از سى زنا سنگينرت است: پيامرب بزرگ فرمود

يديد از قول من سالم برسانيد و بآنان هريك از دوستانتان را كه د: امام صادق عليه السالم فرمود: خالد بن جنيح ميگويد
تقوا و پرهيزكارى پيشه كنيد، و از آنچه نزد خداست خبواهيد، خبدا قسم : امام ششم فرزند حضرت باقر گفت: بگوئيد

آنچه را بشما ميگومي اول خود عمل ميكنم، فعاليت و كوشش مثبت داشته باشيد، و پس از مناز صبح بطلب روزى 
بدست آوردن حالل آن بكوشيد زيرا خداوند روزى حالل مقرر رده و در سايه كوشش بدون فاصله  برخيزيد، و تنها در

نگام فعاليت براى مال حالل از كمك اهلى برخوردار خواهيد شد   »6« .بشما مريسد، بدون ترديد 

  »7« .كسب احلرام يبني ىف الذرّية: قال الصادق عليه السالم

  .در نسل انسان آشكار ميشود آثار مال حرام: امام ششم فرمود

   مگر نه اينست كه در دانش جترىب ثابت شده، آثار جسمى و صفات بوسيله ژن به نسل آينده

______________________________  
  206 -204ص  3حمجة البيضاء ج ) 1(

  206 -204ص  3حمجة البيضاء ج ) 2(

  206 -204ص  3حمجة البيضاء ج ) 3(

  206 -204ص  3حمجة البيضاء ج ) 4(

  206 -204ص  3حمجة البيضاء ج ) 5(

  206 -204ص  3حمجة البيضاء ج ) 6(

  206 -204ص  3حمجة البيضاء ج ) 7(
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  111: نظام تربيت در اسالم، ص

  .العادها ست هايش معجزه و خارق منتقل ميشود، آيا اين روايت منيخواهد مهني مسئله را بگويد؟ راسىت اسالم در متام برنامه

بنابراين مهانطور كه مشروبات الكلى، اعتيادات خطرناك، گناهان صغريه و كبريه، گوشت حيوانات حرام گوشت از قبيل 
داشىت در بدن و فكر اثر ميگذارد، غذاى دست آمده از راه نامشروع هم آثارش در اميان، عواطف،  خوك، غذاى غري 

  .دا آشكار ميگرددوجدان و فطرت آدمى و خبصوص در مسئله بندگى نسبت خب

داشت ظاهرى غذا چه در جهت حالل بودن آن در فراهم  رويهم رفته نقش سالمت جسم از هر جهت چه در قسمت 
داشت و سالمت جسم براى اجياد  آوردن فضائلى كه در خبش هاى قبل توضيح داده شد عمده ترين نقش است، و 

هّم است، و تا انسان از سالمت جسم و غذاى حالل برخوردار و تقوا از علل م» دارى خودنگهدارى و خويشنت«نريوى 
  .نباشد، منيتواند مببارزه با دمشنان دروىن و بروىن برخيزد

   امامت و رهربى

در اينكه انسان اجتماعى آفريده شده ترديدى نيست، باين خاطر در متام زواياى زندگى بكمك و مهكارى ديگران نياز 
  .ت طبيعى، و از حيات آدمى جدا نشدىنشديد دارد، و اين نياز امريس

  .ايست حمال، و تنظيم معاش بدون وابستگى بديگران غري ممكن ادامه حيات بصورت تنهائى و انفرادى برنامه

خواهى از ديگران، از ابتداى شروع حيات انسان در كره خاك با مرد و زن مهراه  نياز به تشكيل اجتماع، و احساس كمك
  .اى نداشته چاره بوده، و هيچكس از آن

اولني انسان از نوع ما، كه قرآن جميد از او بعنوان آدم ياد كرده، زندگى را با كمك يك انسان ديگر كه مهسرش بود 
طلىب و زيادى خواهيش، و برنامه شهوات  مجعى با توجه به غرائز بشر، و متايالت او، و افزون زندگى دسته. گذارى كرد پايه

كه در او نسبت بامور مادى و معنوى بود، اقتضاى تضاد، درگريى نزاع، جنگ، خونريزى،   و احساساتش، و كششهائى
آور را مينمود،  هاى زيان قتل و غارت، فساد، زورگوئى، ستم، بغى، جتاوز، خودخواهى، خودپرسىت، اختالف، و ساير برنامه

  !كارش بانقراض نسل منتهى ميشد  و اگر قدرتى براى پيشگريى از اين مفاسد وجود نداشت، بسرعت هرچه متامرت

   اى بنام حكومت و طبقه اين قدرت كه در سايه آن از جتاوزات جلوگريى ميشد در مسئله



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  112: نظام تربيت در اسالم، ص

  .حاكم متبلور شده و از مهان روزگار اول بىن آدم نياز شديدب حكومت و طبقه حاكم را در خويش احساس كرد

است و سياستمدارى، و پيشوائى و امامت نيازيست طبيعى، و بدون پاسخگوئى باين نياز، نياز حبكومت و رهربى و سي
  .چنانچه مالئكه در شروع خلقت آدم يادآور شدند، متام زواياى زندگى را فساد و خونريزى خواهد گرفت

و مقررات و  در برنامه حكومت و سياست دو جهت مورد توجه است، يكى مسئله حاكم و دستيارانش و ديگر قوانني
  .اصوىل كه بايد مشى حكومت بر مبناى آن اصول و قوانني قرار داشته باشد

هاى زياد دارد و خباطر امهيت موضوع و از دورترين  مسلم است كهتجزيه و حتليل اين دو برنامه نياز بصفحات و سخنراىن
اى زيادى نوشته ترين ايام دلسوزان بشر آرزوى  ند، و از قدميىا روزگار حمققني از دانشمندان در اطراف هر دو مسئله كتا

اجياد مدينه فاضله داشتند آرزوى پديد آوردن، يا پديد آمدن حكومت و قوانيىن كه در سايه آن حقوق متام مردم در مهه 
  .جوانب حيات رعايت گردد

حكومت واقعى و اصول آنرا از در اينجا ناچارم بتوضيح و تشريح هر دو مسئله تا حدودى كه الزم باشد بسنده كرده، و 
اى كه متام حقوق انسان را بانسان مريساند، از امريكه  هاى باطلش باز شناسانده، و برنامه حكومت غري واقعى و برنامه

  .منجر بتجاوز و ضامن جتاوز متجاوزان است جدا كرده، و خالصه راه شناخت امامت اهلى را از شيطاىن نشان دهم

هربى صحيح و قوانني آن، با حكومت نادرست و مقرراتش باعث نزاع و حبث و جدال است، مهمرتين اصلى كه در ر 
  .اصل انتخاب طبقه حاكم و قوانيىن است كه خط سري طبقه حاكم را معلوم ميكند

خاب انت: اند و از اميان واقعى به معاد برخوردار، و باوضاع حيات و بافت وجود بشر آگاهند، ميگويند آنان كه عاشق الّله
اش وقف حرمي كربياست، و انتخاب هم باين صورت اجنام ميگريد كه انسان بر اثر   حاكم و حكومت و مقررات الزمه

العاده و تربيت انساىن، و پاكى درون و قوه كارگرداىن ميگردد در اين حال واجد  كوشش و جماهدت داراى آگاهى فوق
يا  »1« جانب خداوند، يا بعنوان جانشني پيامرب باشاره پروردگار شرايط حكومت گشته يا بعنوان پيامرب بطور مستقيم از

  جامع الشرايط در جامعه منودار گشته، و با اصول و مقرراتيكه بعنوان كتاب، يا. »2«  بصورت فقيه

______________________________  
   آيه تبليغ و آيه انتخاب هرون براى موسى -)1(
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   هوم اصطالحى فعلى آنمبعناى گسرتده كلمه نه مبف -)2(

  113: نظام تربيت در اسالم، ص

كتاب و سنت در اختيارش قرار ميگريد، داراى منصب حكومت گشته و در ضمن حكومتش آنچه را صالح مردم بداند 
ميتواند بعنوان قانون يا برنامه حالل و حرام ارائه دهد، و اصل حاكميت و قواعدش را كه ضامن سالمت دنيا و آخرت 

اش در جامعه و ملت باجرا به گذارد، چنني حكومىت در حقيقت حكومت الّله و حاكميت  ع است بوسيله قوه جمريهاجتما 
  .و كارگرداىن خداوند بر جامعه انساىن است

در اين نوع حكومت خداوند بزرگ حاكم و ناظر رئيس حكومت، و رئيس حكومت حاكم و ناظر بر قويه جمريه و قوه 
واقعيت ناظر و حاكم بر ملت است، و اميان حاكم به الّله و باورش بروز جزا و مهچنني اميان قوه جمريه جمريه در طول مهان 

ساز خداست، و در سايه چنني حكومىت حق  به خدا و معاد و اميان جامعه و ملت ضامن پياده شدن متام مقررات عدالت
  .كند  احدى پاميال نگشته، و حمال است انساىن به ظمل و جتاوز برخورد

از على عليه السالم كه مسبل حكومت و سياست اهلى  »1« قيافه حاكم و اصول اين نوع حكومت را در چند فراز خمتصر
  :در روى زمني بوده بشنويد

مهتا بر ما مهه، يعىن او بر عامل وجود مطلق  اى مالك تو بر مصر حكومت ميكىن و امري املؤمنني بر تو، وىل پروردگار ىب«
  .كند تا چگونه اين وظيفه خطري را بپايان برسانيم ما را امام و وىل بر بندگان خود قرار ميدهد آزمايش مهى است، او كه

ار فرمان خالق  ى ميكند، ز مالك هر آن امريكه از مافوق ميشنوى با امر خداى بسنج، چنانچه خداوند ترا از آن عمل 
اند و بايد كوركورانه  مأمورم و معذور، هرگز مگو به من دستور دادهرا در راه هوس خملوق قرباىن نكن، هرگز مگو كه من 

از حقيقت پريوى كنيد و مشكالت و مسائل ديىن و .... اطاعت كنم، هرگز طمع مدار كه ترا كوركورانه اطاعت كنند 
صوصى، هرگز دنيائى خود را بوسيله قرآن و سنت پسنديده پيامربتان بگشائيد در برابر قرآن خويشاوندى و عالقه خ

  .موقعّيت و احرتام خنواهد داشت

  .چون پارسايان پيوسته بزجنري زهد و عبادت مقهور و حمبوس دارى مالك بايد ديو هوس و مشتهيات را هم

حق امام و حق ... خداوند متعال خنستني بني خود و جهانيان حقى بر اصل و مساوات و برابرى برقرار و امضاء فرمود و 
  .فه ترازوى حساس و عادل اندك تفاوت از هم ندارند و درست مساوى و برابرندملت مهانند دو ك
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______________________________  
  .ها و سفارشات امري املؤمنني عليه السالم انتخاب گشته ها و نامه فرازها از خطبه -)1(
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دگسرتى، و جستجوى از احوال مظلوم و انتقام از ظامل است، و نيز حقوقى را كه امام بايد درباره ملت ايفا كند، دا
  .مديونست كه در متام شئون زندگى با متام طبقات رعيت مساوى و معادل باشد

مالك اگر روزى در طى اجنام وظيفه باشتباه پاى از حدود حق بريون گذارى و ملت مصر از لغزش تو آگاه شوند بر 
  .پروا از جامعه پوزش خبواه جد صالى عام در ده و ىبخطاى خود اعرتاف كن و در مس

چنان نقشه حدود و حقوق را با هندسه عدل و داد ترسيم كنم كه پشيزى از دارائى بينوايان بر گردن : خبداى توانا سوگند
هم فداى اشراف بىن اميه يعىن مهان كساىن كه با مششري ستم و جور خود جبان مردم افتاده و سراجنام پيشواى خود را 

  .كارى و اشتباهات خود كرده بودند باقى مناند تبه

رچه مقدسا ست سوگند پوهلائى كه از ثروت ديگران بكابني زنان رفته و قباله هاى امالك بدان وسيله تنظيم شه است  باز 
يچ رمسيت خنو    .اهيم شناختبدست عدالت ما بازگرفته خواهد شد و اسناد و مدارك را كه به امضاى ظلم ننگني است 

در آن روزگار كه من زمام توده را بدست گريم، بطبقات اعياىن كه مولود سازمان كثيف و آلوده پيشني است احرتام 
  .منيگذارم و به گله اشراف گوش منيكنم و مهه را با مهان چشم كه خداوند نگران است نظر ميكنم

گاهى براى آنست كه از هر  حكومت فراهم ميآورد و تكيهافاضه عدل در ميان طبقه، مولد نريوى معنوى عظيمى براى 
  .تر ميباشد، و با چنني نريو هر رنج و سخىت قابل حتمل ميشود آمدها حمكمرت و ثابت قدرت مادى در موقع پيش

ا شاد شو و د.... مالك تو هركه هسىت براى مسلمانان افزون از خدمتگزارى خنواهى بود  ر مهيشه با تودهباش با شادى آ
  .اندوهشان شركت كن

  .حسن جان پسرم، هرچه ميخواهى خنستني و واپسني توه را مقدم دار و نياز ايشان را از احتياجات خود عزيزتر بدان
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اال اى پسر حارث ميان خويش و يگانه . اى را كه حق مستمندان از نريومندان باز نگريند مالك تقديس منيكنم آن توده
سياهان صحراى مصر رجحان مده حق سنگني است و برداشنت آن دشوار استخواىن آهنني فرق مگذار و پسر خود را بر 

  .و اندامى از پوالد ميخواهد كه در زير بار گران حق فرسوده و مخيده نشود
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رچه غري از آزادى و هاى موهوم اشراف احرتام منيگذارد ما مسلمانان ناگزي اسالم زشت و زيبا منيشناسد و به اليه رمي كه 
  .وزن دانيم مساوات است پشت پا زنيم و مهگان را با مهه مهسر و هم

  .امواىل كه خبداوند متعال تعلق دارد، مقتضى است بني بندگانش سياه و سپيد با متام مساوات تقسيم گردد

ش جبهت توده و حميط گرانبهاتر باشد، هاى گوناگون آن دانش از مهه گرانبهاتر است كه نفع اى حسن بدان كه در دانش
  .علمى كه سود نرساند و قوم را بسرمنزل خوشبخىت سوق ندهد علم نيست

ا كه در مركز حكومت مقيم اند، چه  اى مالك در آن هنگام كه به تقسيم بيت املال اقدام ميكىن بيچارگان مصر را چه آ
ره كاىف ف   .راموش مكن و ميان نزديك و دور فرقى مگذارآنان كه ساكن ماوراى صحرا و بيابانند از 

توضيح ميدهم كه چون يك نفر متعني و شريف خدمىت كوچك اجنام داد جزاى او هم كوچك خواهد بود و موقعيت 
  .اجتماعى و خانوادگيش در ايفاى وظيفه دخالىت خنواهد داشت

معصوم خود را كه از فرط گرسنگى و بينوائى برادرم عقيل كه پريمردى ناتوان و نابيناست، وقىت بسراغم آمد كودكان 
آور در پيشگاه من بشفاعت حاضر كرده بود، بلكه بتواند يك صاع گندم بيش  اى نيلگون داشته با مهان وضع رقت چهره

  .از حقوق مقرر خود از بيت املال استفاده كند

اعتنائى گوش ميدادم، از سكوت من  هاى جگر خراشش را به خونسردى و ىب من در پاسخ او مهيشه خاموش بودم و ناله
چنني نتيجه گرفت كه ممكن است دينم را بدنياى او بفروشم و براى رفاه و آسايش برادرم در مال ديگران خيانت كنم، تا 

اى را در آتش سرخ كرده بانتظار عقيل آن شراره جانگذار را گرم نگهداشتم مهينكه براى آخرين دفعه از  پاره روزى آهن
ىخب تريه دسىت خويش را عذر خيانت من قرار داد آن پاره آتش را جباى سكه طال در دستش   ىت خود سخن راند و 

اى عقيل مادر بعزايت گريه كند تو : گفتم.... گذاشتم چنان فرياد كرد كه پنداشتم هم اكنون بدرود زندگى خواهد گفت 
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چنني ميناىل وىل من آتشى را كه از خشم و غضب پروردگار  از اين پاره آهىن كه انساىن آن را ببازيچه در آتش گرم كرده
  شعله ميزند چگونه حتمل منامي؟

در پايان مقدمه چاپ سوم ابو ذر غفارى دو مجله مهم از ابو ذر غفارى ميخوانيم، كه مبارزه آئني حق را با زورگويان و 
منايانگر اين معناست كه حاكم در حكومت اسالمى با زرداران خائن كه بناحق منصىب را اشغال ميكنند نشان ميدهد، و 

  داشنت شرايط الزم انتخاب شده خداست، و
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اين كاخ را اگر از پول خود ! اى معاويه) در برابر قلدر بىن اميّه معاويه گفت(اصول حكومتش اصول اهلى اما مجله اول 
  !خيانتميسازى اسراف است و اگر از پول مردم 

  .گدايان را تو گدا كردى و ثرومتندان را تو ثرومتند ساخىت! و ديگر خطابش به عثمان بود، اى عثمان

ا و قيصرها و كسارها و زرداران و زورداران ديگر بروشىن  زندگى افسانه اى سردمداران ملتها در طول تاريخ اعم از خاقا
انتخاب شده از طرف مردم نه خود صالحيت كارگرداىن دارند و نه دهنده اين معناست كه حكومت زور، يا حاكمان  نشان

مقرراتى كه براى اداره امور اجتماع وضع ميكنند، زيار جمموع قوانني حقوقى و مدىن و جزائى و سياسى ساخت بشر، 
  .ها بوجود نياورده مهيشه بنفع توده حاكم بوده و چه حمروميتها كه زير چرت قانون براى ملت

كرده، و تاريخ بازگوكننده مسله است، كه زمانيكه انتخاب توده حاكم بدست مردم باشد دولت و ملت روى   جتربه ثابت
ائى بوده خوشبخىت و سعادت خنواهند ديد، و ملت اند كه از ناحيه  ها از دورترين ازمنه تاريخ تاكنون دچار مفاسد و خسرا

  .ها گريبانگر آنان شده است حكومت

هاى گروهى شرق و غرب دائم دم از كلمات زيبائى نظري  ما زندگى ميكنيم، مالحظه ميكنيد كه رسانهدر مهني دوراىن كه 
ت ها،   آورى از غارتگرى آزادى، استقالل، قانون، حقوق بشر زده ميشود، وىل در جنب مهني كلمات هر روز آمارهاى 

املللى، بيماريهاى رواىن، خودكشيها،  ات، دزديهاى بنيها، به زندان انداخنت بيگناهان، جتاوز  ها، تبعيد كردن كشتنها، زدن
  .راسىت اگر حكومتها و مقرراتشان در گردونه حق بود اينهمه بال و بدخىت بسر بشر ميآمد! كاريها داده ميشود بزه

انيد هاى قوانني بشرى، و ناشايسته بودن طبقه حاكم، و غلط بودن انتخاب حكومت از طرف مردم ميتو  در زمينه نارسائى
اى علمى و تارخيى نداريد با متاشاى وضع زمان و  اى تارخيى و حقوقى مراجعه كنيد، و اگر حوصله مطالعه كتا به كتا
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هاى اسالمى و ملت خويش بصدق اين واقعيت مؤمن شويد، كه بشر صالحيت حكومت و جعل  خبصوص اوضاع ملت
  .ه اشتباه بودنش نبايد مورد ترديد باشدايست ك قانون ندارد، و انتخاب حاكم از طرف مردم برنامه

حكومتهاى زور يا منتخب مردم مهيشه حافظ منافع خويش بوده، و براى پاسخگوئى بزياده طلىب و عشق مبقام، و متايالت 
ها براى آنان نريوى كمكى و ابزار فراهم  و غرائز و شهوات فعاليت ميكردند و در اينه زمينه جعل قانون داشتند، و ملت

  !!نده بودندآور 

اينجاست كه انسان براى حفظ حقوق ماىل و براى برجا ماندن آبروى انساىن، و خباطر حّق حيات و شئون آن و خالصه 
   براى نظام دادن باوضاع زندگى بايد دست نياز بسوى فرمانرواى
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  .هاى خداوندى شفاى متام دردهايش را از حضرت او خبواهد هو با روى آوردن بربنام. نياز عامل يعىن الّله دراز كند ىب

قرآن و روايات و اصوال آئني اهلى از مهان ابتداى ارائه شدنش مبرز حيات، نياز به حكومت و سياست را يك نياز طبيعى 
گوى  اسخچنان كه خداوند را پ دانسته، و نظاحميات را بدون حاكم صاحل نظامى حيواىن و جنگلى خوانده است، و هم

بتمام نيازهاى تكويىن معرىف منوده، هم او را براى انتخاب طبقه حاكم و نوع حكومت و قوانني مربوط حبكومت شايسته 
  .دانسته، و حق انتخاب حاكم و اصول حكومت و جعل قوانني را وقف حرمي مقدس كربياء قلمداد كرده است

كننده بر  و حكومت» ّال الّله، له ملك الّسموات و االرضان احلكم ا«در اين برنامه در حقيقت حاكم اصلى خداست 
مردم خليفه و جانشني خدا در مردم است، و چنني حاكمى كه خليفه خداست صالحيت دارد واجدين شرايط اهلى و 

جاست كه حكومت اسالمى  هاى گوناگون اجتماعى بگمارد، و از مهني انساىن را بعنوان دستيار انتخاب كرده و در پست
هاى الزم و مورد نياز ملت است، و هر انساىن را از ابتداى والدت تا هنگام مرگ در سايه حكومت اهللا  رنده متام برنامهدا

رتين صورت  و مقرراتش توجه كرده، و عالوه بر حفظ حقوق طبيعى او زمينه رشد و تكامل عقلى و روحى او را نيز به 
  .فراهم ميآورد

اى نظام  احلكم و االدارة، على و احلاكمون، اّمت و امامت، حقوق تطبيقى، حقوق در اسالم، قضا و در اين زمينه بكتا
نظري تاريخ امام مخيىن مراجعه   شهادت در متام كتب فقهى، و خبصوص حكومت اسالمى قائد بزرگ اسالم و مرجع ىب

  .كنيد
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سامل و واجد شرايط زمان امور را  دهنده حكومىت است، كه در آن حكومت افرادى صاحل و شايسته و آئني حق تشكيل
در هر تارخيى بدست ميگريند، و قانون حاكم بر متام زواياى حيات و آن حكومت، مهان قانون خداست، قانونيكه 

انبياء و ائمه حكام انتخاب شده حق بودند، كه با متام قوا بنا بودى . سرچشمه آن عدل و علم و حكمت خداست
حىت منتخبني مردم قيام كردند، وه براى هدايت و جنات مردم و احقاق حق انسان از حكومت زورداران و زرداران و 

اند، و  هيچگونه فداكارى مضايقه ننمودند، و پس از آنان حكومت شايسته آن مردمى است كه واجد شرايط اسالمى
داده است، و از نيابت آنان خداوند بعنوان نيابت از انبياء و ائمه حبكومت آنان بر مردم كه حكومت الّله است رضايت 

  .تعبري به نيابت عامه ميشود

بنابراين در حكومت اسالمى پيامرب خليفه خدا و امام جانشني پيامرب و فقيه جامع الشرايط نايب امام عليه السالم است، 
   خواهى و قانون و اصول حكومت عبارت از قرآن و سنت و مصلحت

  118: نظام تربيت در اسالم، ص

  .حاكم است

   قرآن و حكومت

آدم را آراسته بتمام علوم مورد نياز و دارنده كلمات حق، و منور بنور هدايت و  38 -31قرآن جميد در سوره البقره آيه 
شت آخرت، و حاوى و جمرى قوانني اهلى معرىف ميكند، بدون ترديد چنان انساىن از هوا و هوس بدور، و از  شايسته 

مني خاطر خليفة اهللا در جتاوز غرائز و شهوات در امان ، و از رذائل پرياسته، و از متام امراض فكرى و روحى پاك است، 
و با اين شرايط صالحيتش براى كارگرداىن حمرز » اذ قال رّبك للمالئكة اّىن جاعل ىف االرض خليفة«روى زمني است 

آنان را حبقوق خويش راهنمائى فرموده، است، و اتفاقا حضرت او مسئوليت داشت، كه خاندان خود را سرپرسىت كرده و 
  .و زمينه رشد و تكاملشان را در متام جوانب حيات فراهم آورد

اى از روايات باب نبوت حبار االنوار او را اولني پيامرب از صد و بيست و چهار هزار پيامرب مشرده، و با توجه  پاره
گذارى كرده و هم  ى حكومت اسالمى را در زمني پايهبتوضيحات گذشته بايد گفت آدم اولني كسى است كه سنگ زيربنا

اوست كه سياست را با مذهب يكى دانسته و مأمور بود با اصوىل كه در اختيار دارد بر خانواده يا افراديكه در آن زمان 
 يا امام در اختيارش بودند حكومت كند زيرا نبوت هيچ پيامربى از حكومت او بر ملت منيتواند جدا باشد، و اصوال پيامرب

  .حاكمى است اهلى براى اداره شئون حيات جامعه
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  »1« .َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ِإْبراِهيَم َربُُّه ِبَكِلماٍت فََأَمتَُّهنَّ قاَل ِإينِّ جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإماماً قاَل َو ِمْن ُذرِّيَِّيت قاَل ال يَناُل   َو ِإِذ ابـَْتلى

را طى كرد، و از عهده جمموع امتحانات برآمد، و خلوص و پاكى و فضائل درا و آنگاه كه ابراهيم متام مراحل بندگى 
ا برگزيدمي، و تو براى متام جوامع انساىن الگوخواهى : جلوه كرد، بدو گفتيم هم اكنون ترا به پيشوائى و رهربى متام انسا

اين پيمانيا ست كه در توده متجاوز و  بود، عرضه داشت خداوندا اين مقام در فرزندان من هم خواهد بود، پاسخ دادمي،
  .ظامل قرار داده منيشود

مالحظه ميكنيد كه ابراهيم پس از آراسته شدن بشرايط الزم مبقام حكومت و رهربى انتخاب ميگردد، و اين منصب بزرگ 
  و پرمسئوليت از فاقدين شرايط حبكم صريح قرآن؟؟؟

______________________________  
  124البقره ) 1(

  119: نظام تربيت در اسالم، ص

  .ميگردد

َخزاِئِن اْألَْرِض ِإينِّ   قاَل اْجَعْلِين َعلىَو قاَل اْلَمِلُك ائْـُتوِين ِبِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَـْفِسي فـََلمَّا َكلََّمُه قاَل ِإنََّك اْليـَْوَم َلَدْينا َمِكٌني َأِمٌني 
 .ِيف اْألَْرِض يـََتبَـوَّأُ ِمْنها َحْيُث َيشاءُ ُنِصيُب ِبَرْمحَِتنا َمْن َنشاءُ َو ال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  َحِفيٌظ َعِليٌم، َو َكذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسفَ 

»1«  

او را نزد من آوريد تا از زندان جناتش دهم، و : حاكم مصر پس از اينكه تعبري خوابش را بتوسط جوان زنداىن شنيد گفت
هم گردد، چون يوسف با عزيز مصر روبرو شد عزيز او را در خرد و انديشه يافت، باو  از اين پس جزء خاصيان بارگا

  .امروز پيش ما صاحب منزلىت و بعنوان بزرگرتين خردمند كشور و امني مملكت: گفت

دار كه من در  دارى مملكت و ضبط دارائى كشور منصوب بيىن مرا به خزينه با توجه بشرايطى كه در من مى: يوسف گفت
  .هدارى و راه مصرف آن بينا و آگاهمنگ

پس از مدتى يوسف فرمانرواى مطلق مصر شد و او اين استعداد را داشت كه هركجا خباهد فرمانروائى كند، آرى هركس را 
ره   .برمي و ضايع منيگذارمي مند سازمي و ما اجر مردم نيكوكار را از بني منى ما خبواهيم از انوار تربيت خويش 
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دارى، آگاهى به راه مصرف مال، استعداد رهربى و پيشوائى از شرايط حاكم اسالمى مشرده شده، و  امانت در اين آيات
  .فاقد اين شرايط بدون ترديد از گردونه انسانيت خارج است چه برسد از مدار حكومت و سياست

  »2« :َفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت لََيْسَتْخلِ 

اين وعده حتمى خداست مبردميكه در ميان مشا از اميان به خدا و كردار پسنديده در مهه زواياى زندگى برخوردارند كه 
 قبل از ايشان در پست پيشوائى اينان بايد در مرز حكومت و رهربى قرار بگريند، چنانچه مؤمنني و صاحبان عمل صاحل

  .قرار داشتند

  .در اين آيه اميان خبدا و آنچه مربوط به اهللا است، و عمل صاحل از شرايط رهربى قلمداد شده است

َك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن فـَُيِضلَّ   يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض َفاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوى
  »3« .َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ 

   ها بني مردم به حق داود ترا در زمني مقام پيشوائى و فرماندهى دادمي، در متام برنامه

______________________________  
  56 -54يوسف  -)1(

  55النور  -)2(

  26النور ص  -)3(

  120: نظام تربيت در اسالم، ص

حكمراىن كن، هرگز از هواى نفس و متايالت و غرائز پريوى منما، زيرا مسري ترا از خدا برميگرداند و آنانكه از راه خدا  
  .گمراه شوند گرفتار عذاب سخت خواهند شد و اين عذاب حمصول فراموش كردن آخرت و روز حساب است

َو َأْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياِت َو ِإقاَم َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب ناِفَلًة َو ُكال َجَعْلنا صاحلَِِني، َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا 
ُحْكماً َو ِعْلماً َو َجنَّْيناُه ِمَن اْلَقْريَِة الَِّيت كاَنْت تـَْعَمُل اْخلَباِئَث ِإنـَُّهْم   الصَّالِة َو ِإيتاَء الزَّكاِة َو كانُوا لَنا عاِبِديَن، َو لُوطاً آتـَْيناهُ 

  »1« .كانُوا قـَْوَم َسْوٍء فاِسِقنيَ 
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ما بابراهيم اسحاق و يعقوب را عطا كردمي، و اينان از بندگان شايسته حق بودند، مهه را برهربى و پيشوائى بر خلق 
مردم را مبقررات ما راهنمائى ميكردند، بدينگونه كه ما آنان را باجنام كار نيك، و بپاداشنت مناز و پرداخت  برگزيدمي، ايشان

  .هاى بندگى دستور ميدادمي و آنان هم مردم را باين امور راهنمائى مينمودند زكات و اجنام متام برنامه

يطى كه مردمش بريون از آدميت بودند، و گرفتار اعمال لوط آن انسانيكه باو مقام رهربى و دانش عنايت كردمي، و از حم
  .ناپسند، جنات دادمي

   روايات و حكومت

هائيكه شناختش  هاى اسالم خرب ده، آن برنامه مرا از مباىن و پايه: بامام ششم گفتم: عيسى بن السرى اىب اليسع ميگويد
هاى انسان در پيشگاه حق قبول  رسيد، و برنامهبر مهگان الزم است، و در صورت عدم معرفت آدمى به هالكت خواهد 

  .خنواهد شد

  .شهادت به يگانگى خداوند و رسالت پيامرب، و اقرار باينكه هرچه از جانب خداوند ارائه شده حق است: امام فرمود

  .هائيكه خداوند مردم را به پذيرفنت پيشوائى آنان فرمان داده پرداخت زكات و قبول رهربى آن انسان

صادق عرضه داشتم در مسئله رهربى شرط خمصوص و امتياز چشمگريى است كه واجد رهربى بآن شناخته حبضرت 
اى اهل اميان از خدا و رسول و صاحب امر پريوى كنيد، و : ميفرمايد» 59النساء «آرى خداوند در قرآن : ميشود فرمود

اسد مبرگ جاهليت مرده، آرى امام و رهرب واجد آنكس كه مبريد و پيشواى بر حق زمان خود را نشن: رسول خدا ميفرمايد
و پس از على حسن ! شرايط رسول اهلى بود و سپس على عليه السالم، وىل ديگران معاويه را در برابر على پيشوا دانستند

  و

______________________________  
  74 -72االنبياء  -)1(

  121: نظام تربيت در اسالم، ص

آه على كجا و معاويه، حسني كجا و يزيد فاصله اينان فاصله ميان نور و ! را برهربى برگزيدند خربان يزيد حسني، اما ىب
شرح بيشرتى ندهم حكم اعور گفت چرا فدايت گردم، : ظلمت و حق و باطل است، سپس امام خاموش شد آنگاه فرمود

شيعه ما : ، آنگاه امام ادامه دادندبعد از حسني على بن احلسني و پس از او حممد بن على ابا جعفر: حضرت فرمودند
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نياز شديدى كه داشت پيش از حضرت باقر عليه السالم مناسك حج و حالل و حرام خود را منيدانست با كمك 
حضرت باقر بدانچه بآن حمتاج بودند رسيدند، امروز هم خداوند براى جامعه پيشواى بر حق قرار داده، و زمني خاىل از 

شناسد اگر مبريد مبردن جاهليت از دنيا رفته و هم اكنون تو  كه در هر زمان پيشواى واقعى را نه  چنني رهربى نيست، آنكس
ترى، سود شناخت پيشوا هنگام مرگ روشن ميشود، سپس امام اشاره به گلوى خود كرد  از هر زماىن بشناخت رهرب حمتاج

اى خواهى   مام و كارگردان واقعى و بر حق متام كردهوقىت جانت به گلو رسيد و يافىت كه زندگى را با معرفت به ا: فرمود
  »1« .گفت من در راه درست و صحيح بودم

گاه  روايت مفصل بود از آوردن متام منت آن خوددارى شد، آنچه در اين فرازها مهم است اينستكه امام فرموده زمني هيچ
ط حكومت اسالمى در ميان امت خواهند بود، و اين مجله اشاره باينستكه در هر عصرى واجدين شراي. رهرب حق نباشد ىب

شدگان اهلى پريوى كرده و زمينه اجراى فرهنگ خدا را در سايه حكومت اسالمى فراهم  اين مردمند كه بايد از انتخاب
  .آوردند

  :به امام صادق عرضه داشتم حدود اميان را برامي بگو فرمود: عجالن اىب صاحل ميگويد

پرستش نيست، و اينكه حممد صلى اهللا و عّليه و آله فرستاده خداست، و آنچه بعنوان نقشه قبول اينكه جز حق شايسته 
حيات از جانب اهللا آمده حق است، و مناز پنج وقت، و پرداخت ماليات و روزه رمضان و حج خانه حق، و پذيرفنت 

  »2« .ستني مهاهنگ كردنرهربى واجدين شرايط و دمشىن و دورى از دمشنان ما و زندگى را با زندگى مردم را

ء ما نودى  بىن االسالم على مخس الصالة و الزّكاة، و الصوم و احلج و الوالية و مل يناد بشى: عن اىب جعفر السالم قال
  »3« .بالوالية يوم الغدير

يچ برنامه: اسالم بر پنج پايه بنا شده: امام پنجم فرمود چون مسئله  هم اى مناز، زكات، روزه، حج، رهربى و پيشوائى و 
  .رهربى كه در روز غدير ترسيم شد امهّيت داده نشده

مطيعا المر مواله ) على هواه(فاّما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، خمالفا هلواه : قال الصادق عليه السالم
  »4« .فللعوام ان يقّلدوه

______________________________  
  17 - 15ص  2اصول كاىف ج ) 1(
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  17 - 15ص  2اصول كاىف ج ) 2(

  17 - 15ص  2اصول كاىف ج ) 3(

  381ص  2سفينة البحار ج  -)4(

  122: نظام تربيت در اسالم، ص

دارى و قدرت حفظ دين از هجوم كفار  از آگاهان به قرآن و اسالم هر آنكس كه داراى نريوى خويشنت: امام ششم فمود
هاى اهلى باشدا و رهرب ملت است، و بر متام جامعه پريوى از او  متام برنامه و مشركني و مبارز با هواى نفس، و فرمانرب

  .الزم و ضرورى است

با توجه بآيات و رواياتى كه امر حكومت و سياست را براى بپا داشنت نظام عدالت در جامعه ضرورى ميداند، بايد  
لم يافت ميشدمند باستناد به چند روايت كه خربان از آيات و روايات كه گاهى هم متأسفانه در لباس اهل ع ىب: گفت

شايد هم ساخت بىن اميه و بىن عباس باشد تشكيل حكومت اسالمى را تا قيام قائم غري ممكن ميدانسته، يا ميدانند، بايد  
مه آيات و رايات برداشت و  پرورى و راحت خربى يا سسىت و تنبلى و تن گفت ىب طلىب اينان اقتضا ميكند كه دست از آ

دين از سياست «پايه و سخيف  و نيز بايد گفت معلوم نيست تز ىب!! به زاويه چند روايت غري مقاوم با قرآن پناه بربند
لوح رواج يافته و  خردشان در بني مسلمني خبصوص مردم ساده از چه زماىن بوسيله اربابان استعمارى و عمال ىب» جداست

ا انبياء را در رأس سياست و   ملت اسالم پايهخبىت روزى و تريه از آن روز بود كه پايه سيه گذارى شد، ملىت كه قرآن آ
حكومت قلمداد كرده، و نياز بدولت و حاكم واجد الشرايط را نياز الزم و ضرورى دانسته، من مشا را براى رفع هرگونه 

ن اسالم و مرجع آگاه و بيدار، و شبهه در اين برنامه حياتى به مطالعه كتاب گرانبهاى كشف اسرار نوشته قائد عظيم الشأ
نظري عامل تشيع، و رعد خدائى عليه استعمار و استعمارگر حضرت امام مخيىن صلوات اهللا و سالمه عليه سفارش  رهرب ىب

  .كنم مى

در هر صورت از جمموع آيات و روايات استفاده ميگردد كه رهرب در جامعه و ملت كسى ميتواند باشد كه ار شرايط 
ردار باشد با تبلور آن شرايط مستحق رهربى گشته و در گردونه انتخاب اهللا براى رهربى درآمده، و بر ملت مهمى برخو 

  :هاى زير يافت ها از او اطاعت كنند، شرايط الزم براى رهرب را ميتوان در برنامه واجب ميشود كه در متام برنامه

  .آگاهى و بينائى بامور و آراسته بودن به دانش اسالمى - 1
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  .متخلق بودن باخالق اهلى و استعداد رهربى ملت - 2

  .فرمانرب فرمان حق در متام زواياى حيات - 3

  .بپايان بردن متام آزماياتيكه براى رشد و كمالش الزم بوده - 4

  .هاى خالق و خلق امني بودن نسبت بتمام برنامه - 5

  .حفظ ثروت عمومى و آگاهى مبصارف آن - 6

  .ان داشته باشداميان بآنچه كه بايد امي - 7

  123: نظام تربيت در اسالم، ص

  .دارا بودن عمل صاحل - 8

  .مستثىن ننمودن خويش از قانون - 9

  .خودنگهدارى و تقوا داشنت -10

  .اقامه حدود و نشر احكام -11

  .انتخاب كارمندان شايسته براى اداره امور جامعه -12

  .ترين افراد جامعه زندگى كردن برابر با عادى -13

  .حريص نبودن بدنيا: نظري تاريخ حضرت امام مخيىن در توضيح املسائل بنا بفتواى مرجع ىب -14

انساىن كه واجد شرايط و حدود باشد، بدون شك اليق مقام با عظمت پيشوائى و مرجعيت و حكومت و سياست 
  .است

گانه قبل يعىن دانش و  اى پنجه اگر ملت اسالم داراى اين چنني دولت و سياست و حاكم و حكومت شوند متام برنامه
ذيب نفس و اجراى فرمان و سالمت جسم بعاليرتين كيفيت تبلور يافته و جامعه از فيوضات ىب پايان  عشق و تنفر و 
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ره خربى  آرى با چنني زمامداراىن علم با متام شئنش در جامعه گسرتده ميگردد، و ريشه جهل و ىب. مند خواهند شد اهلى 
هاى ضد حق در دل انسان  ور ميشود، و تنفر از برنامه و حمبت به اهللا و شئون اهللا بنهايت درجه شعلهميخشكد، و عشق 

ها در سايه  بشديدترين مرحله مريسد و اخالق ملت و جامعه مهذب گشته و روان و نفس از آلودگيها پاك ميگردد، و توده
حق گشته و خباطر نبودن گناه و فساد و مواد حرام و كسب قدرت اهلى اين نوع از حكومت در متام زواياى زندگى فرمانرب 

داشىت اسالم و عمران و آبادى سالمت جسم مردم تأمني شده، و متام برنامه هاى حق  ناسامل و بپا شدن قواعد 
  .حاكميتش را بر جامعه حفظ خواهد منود

ا مسئله سياست و حكومت است،  ىب آل و  اى خواهيم داشت ايده جامعهترديد در سايه اين شش برنامه كه اهم آ
منايان شه و باب حكمت بروى مردم  دار و اهل تقوا و پاكى، در آنصورت است كه چهره عدل خودنگهدار و خويشنت

  .بازگشته، و هيچ انساىن منيماند مگر آنكه حبقوق طبيعى و انسانيش برسد

دم بايد براى استيفاى حقوق خويش بپا خاسته و به اى كه سازنده خودنگهدارى و تقواست مر  گانه با توجه مبقدمات شش
  .پياده كردن آن شش برنامه اقدام كنند و با تكيه بر لطف خداوند باميد پريوزى و حصول نتيجه باشند
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در اختيار دوستان قرار هاى آينده به جتزيه و حتليل تقوا و منافعش پرداخته، و هر آنچه در اين زمينه الزم باشد  در خبش
ره   .گريى از تربيت توحيدى كمك كند خواهد گرفت، اميد است خداى توانا ما را براى 

  نريوى برتر

رت،  انسان در سايه پيشرفتهاى حريت انگيز علمى، براى پيشربد در ميدان مبارزه با موانع حيات و بدست آوردن زندگى 
ا با خطرات و موانع در جنگ و مبارزه است، و البته خباطر داشنت نريو عوامل زيادى را در استخدام گرفته، و  بوسيله آ

  .اميدوار به پريوزيست و ما هر روز شاهد پريوزيهاى انسان در برابر بسيارى از مشكالت هستيم

ر و وسيله جنگ در اينجا بايد بداند، مهانطور كه خداوند براى فتح و غلبه انسان بر دمشنانش در مرز مسائل مادى، ابزا
هاى زيادى قرار داده، كه با مسلح گشنت بآن وسائل  فراهم منوده، براى مبارزه با دمشنان روح و فكرش نيز وسائل و برنامه

ميتواند در ميدان جنگ با خمالفان سرسخت معنويت پريوز گشته و سالمت نفس و عقلش را كه مساوى با سعادت دنيا و 
  آ رت است تأمني كند
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وسيله در اين زمينه تقوا و بعبارت فارسى نريوى خودنگهدارى در برابر فساد است، كه بايد از آن بعنوان نريوى  باالترين
با اين نريوست كه انسان ميتواند مببارزه با دمشنان درونيش كه عبارت از هواى نفس و رذائل اخالقى است، و . برتر ياد كرد

آور  اى بيجان و جاندار است برخاسته و خويش را از آنچه برايش زيانبا دمشنان برونيش كه عبارت از طاغوت و بته
  .است جنات دهد

در صورت نبود تقوا و نريوى خودنگهدارى دنياى آباد و با امنيت خنواهيم داشت، گرچه آن دنيا از هر نوع وسايل مادى 
  .ره خواهيم بود آفرين هم ىب مستغىن باشد، و از آخرت سعادت

  ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ  ن الّله است و بايد پايان حركت هم الّله باشد، و اين حركت و سري در مسريمبدء حركت ما م
  .جز با نريوى تقوا ميسر نيست

يشان اند گو اينكه مبدء حركتشان من الّله است، وىل بايد بدانند پايان جاده زندگ آنانكه اين نريو را براى خود فراهم نياورده
جهنم است، زيرا در مسري حركت و ادامه حيات، با دمشنان بروىن و دروىن بناچار روبرو خواهند بود و وقىت توان مبارزه با 

اى ىب تقوا سلب فضيلت و شخصيت خواهد   موانع راه تكامل را نداشته باشند، هر دمشىن باندازه نريويش از اينگونه انسا
  ى آدمى و خلت و عور از انسانيت با فرشته مرگ روبرو خواهد شدهاى خطرناك كرد، و با چنني صحنه
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  :ميفرمايد 100 -99آجناست كه فرياد ميزند، آه ميكشد وىل فايده ندارد چنانچه قرآن در سوره املؤمنون آيات 

ا َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىلَحىتَّ ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّي أَ  َّ   ْعَمُل صاِحلاً ِفيما تـَرَْكُت َكالَّ ِإ
  :يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ 

بار خداوندان مرا برگردان، و يكبار ديگر فرصىت در اختيارم بگذار : چون هريك از اينان با مرگ روبرو شوند فرياد ميكنند
هاى از دست رفته برخيزم، باو خواهيم گفت، امكان بازگشت  اده را فراهم آرم و جبربان برنامههاى از كف د تا سرمايه

نيست، آنچه را خباطر حسرت و اندوه ميگوئى فايده ندارد بدنبال مرگ عامل برزخ است و در پى آن روز قيامت، روز 
  .هاى مردم رسيدگى بپرونده

غرائز ومتايالت و شهوات و احساسات را باستخدام خود آورده و ستاره  بدون ترديد نريوى تقوا متام اعضاء و جوارح و
آنزمان است كه انسان تبديل مبنبع خري و بركت براى خويش و ديگران «وجود را در مدار حق بگردش خواهد انداخت 
  .»خواهد شد و اصول آدميت باجرا خواهد آمد
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ام نريوهايش باستخدام دمشنان بروىن و دروىن خواهد آمد، و آدمى ره مباند مت بر عكس اگر آدمى از اين نريوى خداداد ىب
زا در اختيار ابليس و نريوهايش درآمده، تا كى و كجا شياطني باطىن و ظاهرى اراده كنند انسان را در  چون يك مبب آتش

هل و نيز مانند زمامداران هاى رها كرده و از اين راه چون فرعون و منرود و بو سفيان و بو ج ميان قومى و ملىت و جامعه
ميتوان  !! فعلى دنيا ملت و جامعه و جهاىن را بپرتگاه سقوط كشانده و متام حسنات و فضائل را بدينوسيله نابود كنند

ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ  :داللت دارد 22اند چنانچه قرآن جميد در سوره االنفال آيه  تقوا شريرترين جنبنده روى زمني گفت مردم ىب
آرى پرزيانرتين جنبندگان نزد خدا آن مردمى هستند كه از شنيدن حق كر و از بازگو   :ْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ عِ 

  .هاى خدا انديشه منيكنند كردن معارف اللند و در برنامه

ه، و عاقبت بذت و پسىت گرفتار خواهند روزشان خرج گناه و شقاوت شد آنان كه در استخدام نريوهاى ضد حّقند، شبانه
كسى كه عالقه بفضيلت دارد، و خواهان سعادت در مهه شئون زندگيست بايد براى توان دادن باراده و كسب . آمد

د، و هر روز با برخورد به عوامل فساد كه پيش پاى زندگى قرار گرفته، خبود رنج  نريوى خودنگهدارى مبيدان مترين قدم 
   ه دهد تا در اين ميدان و با بركت اينگونه مترين به كرسى پريوزى بنشيند راسىت اين نوع مترين است كه تواندورى از گنا
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انسان را در برابر نريوهاى باطل زياد كرده و آدمى را جبائى مريساند كه بنا بقول رسول اكرم شيطان از دست نريوى 
  .خشم خواهد آمدخودنگهداريش بفرياد و 

هاى معنوى را  هاى گناه سامل نگاهداشته و منيگذارد آدمى سرمايه توان روحى و تقوا سپرى است كه انسان را از زيان شعله
  .از دست بدهد

چنانچه پيامرب بزرگ روزه را سپر از آتش جهنم ميدانند، تقوا را سپر حافظ سالمت دين و دنيا و آخرت از آتش آلودگيها 
انسان در ميدان مترين، براى بدست آوردن تقوا منبدل بابراهيمى خواهد شد كه آتش منرودهاى قرون و . يكنندقلمداد م

انسان دارنده تقوا در خطرناكرتين زمان و در ميان بدترين ملت سالمتش برجا مانه و ديگران . اعصار او را خنواهد سوخت
  .شترا هم با نريوى خدادادش بوادى سالمت رهنمون خواهد گ

ترين انسان بريون ميآمدند  حال از جو زندگى پرفساد جامعه پاك مگر انبياء خدا در بدترين جوامع متولد نشدند، در عني
گريى از حق، يا از طريق اجراى دين پيامرب قبل ازخ ود، يا ازمسري اهلام قلىب و عقلى  چرا؟ خباطر اينكه راه تقوا را با كمك

در سنگر تقوا خويشنت را از آلودگيهاى جامعه زمان خود حفظ كرده و پس از برانگيخته  پيمودند، و با قرار گرفنت مى
  .شدن بدستگريى ديگران اقدام ميكردند
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البته مترين و رياضت و طلب نريو مهراه با زمحت و رنج است و اين زمحت و رنج را بايد خباطر حتصيل سعادت حتمل كرد، 
ن را در مسئله حتمل زمحت براى فراهم آوردن اصول آدميت و زندگى افتخارآفرين در اينجا الزم است نظر پيشواى موحدي

  .در روز قيامت از نظر بگذرانيد

  :سه گفتار از امام على بن ابيطالب

هاى باطل، دچار مشكالت فراواىن بود، زمينه دچار شدن آنان را  جامعه زمان على عليه السالم خباطر پريوى از برنامه - 1
  .زمامداران قبل از آحنضرت خبصوص عثمان و حزب كثيف اموى فراهم آورده بودبه بدخبىت 

هائى  هاى اصوىل قرآن براى پاكسازى جامعه و برقرار كردن عدالت اجتماعى برنامه امرياملؤمنني عليه السالم برابر با نقشه
  .قاسطني و مارقني جلوه داشتندداشتند كه از مجله جنگ با دمشنان خطرناك انسانيت بود كه در سه چهره ناكثني و 

  .اى جز جنگ با آنان نبود اينان براى حكومت خدائى على عليه السالم توليد زمحت ميكردند، و چاره
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ترديدى نيست كه فراهم آوردن و سائل جنگ، آماده شدن براى ورود مبيدان مبارزه، دست برداشنت از كسب و كار، حمروم 
دن از ديدار عزيزان، بريون رفنت از حوزه كوفه، حتمل رنج سفر، كشنت و كشته شدن و زمحت فراوان داشت، در اين مان

مه رنج راحت قرار داشت   زمينه مردم كوفه سخت نيازمند به صرب و پايدار يو استقامت بودند، و طبيعى بود كه بدنبال آ
  .ْلُعْسِر ُيْسراً َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً، ِإنَّ َمَع ا

خباطر منافع بيشمارى كه در مسئله جنگ بود امري املؤمنني عليه السالم در ضمن سخنرانيهايش مردم را تشويق جبهاد 
راسيده دست كثيف و خائنانه او را از متام برنامه هاى  ميكرد، و از آنان ميخواست حبكم قرآن صرب پيشه كنند و از دمشن 

  .كننداسالم و مسلمني كوتاه  

ج البالغه گوياى يكى از سخنرانيهاى جالب على عليه السالم است، از جمموع آن خطبه بعنوان شاهد  121خطبه 
  .العاده نقل ميشود مثال يك مجله فوق

شنيد  اما درحاليكه با هيجان هرچه متامرت در مسري رضاى اهلى مشغول سخن بود و مجعيت انبوهى كالم حضرت را مى
  :فرمود
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شت جلوى پاى مشا نيست، كه با يك قدم ساده و آسان بآن برسيد، آجنا كه : حتت اطراف العواىلاجلنة  آرى اى مردم 
شت در  جايگاه راحت ابديست و نعمتهاى اهلى در آجنا بطور كامل وجود دارد در سايه پرمشقت سرنيزه هاست، و 

شت  بعد از راندن شيطان و ديو سريتان از زواياى حيات پايان جاده جهاد است، و در انتهاى راه كوشش و فعاليت، 
شت پس از جنگ با دمشنان دروىن و بروىن است، و البته اين جنگ داراى مشقت و رنج زياد است، و منهاى  است، 

  .حتمل شدائد و صرب و حوصله در صحنه كارزار جّنت ميّسر خنواهد شد

ين مسئله كه راحىت از پس سخىت است اشاره ميفرمايد، و از مردم با 176امري املؤمنني عليه السالم باز در خطبه  - 2
دعوت ميكند در اين چند روزه كوتاه عمر رنج بندگى را خبود خريده و از لذت شهوتراىن بپرهيزند، تا در سايه اين دو 

ل رنج در راه بندگى و  برنامه بتوان به خودنگهدارى افزوده، و نريوى خويش را در برابر دمشن تقويت كنند و هم پس از حتم
  .گريى از لذات غري قانوىن ببهشت اهلى دست يابند كناره

  :فرازهائى از آن خطبه بدين قرار است

 انتفعوا ببيان الّله، و اتّعظوا مبواعظ اللّه، و اقبلوا نصيحة الّله، فان الّله قد اعذر اليكم باجللّية، و اختذ عليكم احلّجة و بّني 
اّن اجلّنة حّفت باملكاره، : كان يقول) ص(ل و مكارهه منها لتتبعوا هذه و جتتنبوا هذه، فان رسول الّله لكم حمابّه من االعما

   و ان الّنار حّفت بالّشهوات و اعلموا انّه
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الّله امراء نزع عن شهوته و قمع ء اّال يأتى ىف شهوة فرحم  ما من طاعة الّله شيئى اّال يأتى ىف كره و ما من معصية الّله شىي
ا ال تزال تتزع اىل معصية ىف هوى هوا نفسه فاّن هذا النفس ابعد شىي ّ   .ء منزعا و ا

ره را از گفتار اهلى حتصيل كنيد، و از پندهاى خداوند درس گرفته و بكار بنديد، اندرز خدا را قبول كنيد تا : ترمجه رتين 
  .آفرين راهنمائى فرموده كه جاى عذرى باقى نيست هاى سعادت آنچنان مشا را بربنامهاز عذاب قيامت برهيد، خداوند 

پروردگار با فرستادن پيامرب راستني و ارائه قرآن جميد حجت را بر مشا متام كرده و در ضمن امتام حجت آنچه را حمبوب خود 
ى كرده است زياندانسته اجرايش را از مشا خواسته و از آنچه نفرت داشته و براى مشا    .آور بوده مشا را از آن 

  .اين مشا هستيد كه بايد به نسخه اهلى عمل كنيد، حمبوب خدا را پياده كرده و از مبغوض اهلى بگريزيد
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هاى  خواهى ها و لذت راىن ها و دشواريهاست جهنم و عذاب از پس شهوت شت از پس سخىت: پيامرب بزرگ بارها ميفرمود
هاى مثبت و با نتيجه نيست مگر اينكه اجرايش بر انسان گران و سختميآيد، و هيچ   چيك از برنامهغلط است، آرى هي

گناه و ختلفى نيست مگر اينكه انسان از اجرايش لذت ميربد، راسىت خداوند رحم آرد بر آن كسيكه سخىت دور كردن 
العاده مشگل  خواه از گناه فوق  نفس لذتشهوت را از خويش حتمل ميكند، و با هواى نفس مببارزه برميخيزد بازداشنت
ر گناه و معصيىت خباطر لذتى كه در آنست مهيشه شوق دارد   .است، نفس 

شت را از پس پيچ هاى راه بندگى آدرس ميدهد و جهنم را در يك قدمى لذت و  وخم در اين فرازها على عليه السالم 
ع و منشكالت را از سر راه خود دور كرده، و خويش را از البالى شهوت، در اينجا انسان واالئى ميخواهد كه متام موان

شت خداوند در آخرت برساند رنج   .هاى بندگى حبيات پاك در دنيا و 

امام على بن ابيطالب عليه السالم باز در يك مجله جبامعه هشدار ميدهد، ه زندگى صحيح، و حيات اصوىل، حياتى   - 3
شت نصيب گردد در پس رنج وز محت كه در جو آن حقوق مهه طبقات حمفو  ظ باشد، و از پس آن در دنياى ديگر 

  .هاى مثبت در متام زواياى زندگى ميگردد بندگى و عبادت است البته عبادت مبفهوم وسيع كلمه كه شامل كليه برنامه

هان اى جامعه واجبات : ّنةالفرائض الفرائض اّدوها اىل الّله تودّكم اىل اجل: ميفرمايند 167موالى متقيان در ضمن خطبه 
ى از: واجبات   مناز، روزه، حج، زكات، مخس، امر مبعروف، 

  129: نظام تربيت در اسالم، ص

... منكر، جهاد در هر سه بعد قلم، زبان، جنگ و توال و تربى، اجراى عدل و داد، احجسان خبلق، رعايت حق، و 
شت ميسر خنواهد شت منتهى فرموده  بدانيد كه بدون اجراى اين فرامني  شد، اصوال تنها راهى كه خداوند آن را به 

مهني راه است و اين راهى است كه انسان در آن دچار رنج و زمحت ميگردد و خود حتمل رنج جهاديست مهم و پيكارى 
  .است عليه موانع راه حق، استقامت در اين مسري پريوزى حتمى را نصيب انسان خواهد كرد

الت كه از پيشواى پرهيزگاران شنيديد، روشن ميشود كه راحت دنيا و آخرت تنها در سايه مبارزه با هوا با دقت در اين مج
و هوس و جنگ با عواملى است كه از خارج بآتش غرائز و شهوات دامن ميزند عواملى كه انسان را از راه خدا دور كرده 

خباطر رنج گرسنگى، منيخواهد روزه رمضان را حتمل كند، چه  انساىن كه خباطر گرما يا سرما، يا. و بدامن پليدى مياندازد
  .داشىت ميتواند به نعمت ابد حق و دور ماندن از عذاب جهنم داشته باشد چشم
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شهوتراىن كه منيتواند از ناموس مردم، و دخرتان ملت اسالم يا ساير گناهان مربوط بشهوت بگذرد چه اميدى بزندگى پاك 
من حبداقّل گناه قانعم و از افتادن در ختلفات بزرگ خوددارى ميكنم، وىل بايد گفت مهني  و مثبت دارد؟ شايد بگويد

  .كننده منجر ميشود هاى كوبنده و هالك هاى شيطاىن بربنامه هاى حداقل است كه بكمك وسوسه نفس و كشش برنامه

هراسد، چرا داراى وجدان آرام باشد و  فروشى منى طلىب و عشق به مال از تقلب و غش و حيله و كم كاسىب كه خباطر زياده
شت اهلى راه يابد؟   بچه خاطر به 

فروشى، كشتار مردم  صاحب مقامى كه خباطر حفظ مقام از هيچ برنامه خالىف اعم از رشوه، زورگوئى، خيانت، وطن
ديد نكند، و بچه مالك العمل ملت در امان مباند، و چرا خطر انقالب مهه جانبه او را  پرهيزد، چرا از عكس بيگناه منى

  عذاب و سخط اهلى در دنياى بعد دامنگري او نگردد؟

چون پر كاه در برابر سيل غرائز و شهوات تسليم است بچه خاطر سالمت  آدمى كه با هوا و هوس مبارزه ندارد، و هم
  بدن و روحش تأمني باشد و چرا عذاب جهنم براى ديدارش روزمشارى نكند؟

  مطالعه و نوشنت، حفظ كردن و خواندن منيدهد چرا بانتظار پريوزى در امتحان باشد؟ حمّصلى كه خبود رنج

راسد، و هرگز تن بتمرينهاى برنامه جنگ هاى جنگى عليه بيدادگران و متجاوزان ندهد، براى  جوئى كه از ميدان جنگ 
   چه غلبه بر دمشن را آرزو كند، و روى چه حساب آب و خاك

  130: ص نظام تربيت در اسالم،

  و دينش حمفوظ مباند؟

  .اجلّنة حتت اطراف العواىل و بنا بگفته رسول راستني اّن اجلّنة حّقت باملكاره: آرى بنا بفرموده على عليه السالم

بار است، نريوهائيكه بايد اقمار دين و انسانيت و مبارزه با آلودگيها و  راسىت وضع گروهى از مردم براى هر خردمندى رّقت
حق باشند، منابعى كه بايد توليد متام فضائل و حسنات بدست آنان اجنام گريد، در درجه اول عمر گرانبها و در دمشنان 

قسمت بعد متام اعضاء و جوارح خود را در معرض آسيب هولناك قرار داده و خباطر نداشنت نريوى خودنگهدارى پريو 
  .اند خطوط شيطان
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هاى از دست رفته تأسف خبورد، شايد  اى بينديشد، و بر سرمايه آورد، و حلظه چه نيكوست، انسان گذشته از عمر را بياد
چون حّر بن يزيد مسريش را عوض كرده و  قوت فكر آدمى را به مرز پشيماىن كشيده و اين پشيماىن باعث شود آدمى هم

هاى  اند، و از ضربهدر آينده بعنوان يك نريوى حق در مدار حقيقت بگردد و خويش را از شر ابليس و طاغوت بره
  .ناپذير هوا و هوس در امان مباند جربان

   هاى تربيت بو ذر و برنامه

ابو ذر مرديست كه نريوى تقوا و خودنگهدارى سراسر زواياى حياتش را پر كرده، و با كمك مهان نريو بر متام مشكالت 
  .فائق آمد

رتين  ايالت غلط شركت كرد، و در هر صحنهاو در متام مبارزات اعم از مبارزه با طاغوت يا هواى نفس و مت اى به 
آب و علف ربذه جان جبانان تسليم كرد حاضر بآشىت با  او تا آخرين نفس كه در بيابان خشك و ىب. صورت پريوز آمد

  .هاى ضد حق نشد هوا و هوس و ستمگران دوران و طاغوت زمان و چهره

ساز،  هائى مؤثر، انسان ها سازنده ابو ذرها بود، برنامه ميكند كه آن برنامههائى ارزنده از رهرب بزرگ اسالم نقل  او برنامه
هائيكه آراسته شدن  كننده غذاى جان، برنامه تربيىت، و مسائلى كه در تقويت نريوى تقوا سخت مؤثر است، و يا تأمني

ا آدمى را به كمال رسانده، و راه مبارزه با خطرات را بر انسان آسان ميكند و ذر براى توان گرفنت از رسول اسالم، اب. بآ
هاى مفصلى در اختيار او گذاشت و در  و يادگريى راه مبارزه با دمشنان شرفياب حمضر آحنضرت شد، پيامرب عاليقدر برنامه

  :سازى رهنمون شد ها ابو ذر را به چنني مسائل انسان پايان آن برنامه
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قلت زدىن قال عليك بتالوة القرآن و ذكر الّله كثريا فانّه ذكر لك ىف الّسماء و نو : فانّه رأس االمر كّله اوصيك بتقوى الّله
زدىن قال ايّاك و كثرة : الّصمت فانّه مطردة للّشياطني و عون لك على امر دينك قلت: زدىن قال: رلك ىف االرض قلت

انظر اىل من هو حتتك و ال تنظر اىل من هو فوقك فانّه : دىن قالز : الّضحك فانّه مييت القلب و يذهب بنور الوجه قلت
زدىن قال احّب املساكني : صّل قرابتك و ان قطعوك قلت: يا رسول الّله زدىن قال: اجدر ان ال تزدرى نعمة الّله عليك قلت

  ... »1«  الئم زدىن قال ال ختف ىف الّله لومة: قل احلّق و ان كان مرّا قلت: زدىن قال: و جمالستهم قّلت

دارى سفارش ميكنم زيرا خود نگهدارى در راه خدا سرلوحه متام  من ترا به تقوا و پرهيزكارى و خويشنت: ترمجه و توضيح
  .هاست برنامه
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اگر متام اعضاء و جوارح انسان در سايه مقام واالى فرماندهى تقوا قرار بگريد، مهه وجود بسوى حق حبركت خواهد آمد، 
ى خودنگهدارى و تقوا فكر از خطا در امان مانده، چشم از ديدن حرام بسته گشته، گوش جز بفرمان اهلى در سايه نريو 

در كنار تقوا دل جز عشق حق نورى ندارد، . اى گوش نداده، و زبان در گفتارش راه صدق و درسىت را خواهد پيمود بربنامه
  .و باطن از صفائى خاص برخوردار خواهد شد

رهاز پيامرب خواست بر تو باد خبواندن قرآن، راسىت قرآن را براى چه بايد خواند؟ براى يادگريى : مند كنيد فرمود م مرا بيشرت 
  .هائيكه بايد حيات بر آن استوار شود هاى اهلى و نقشه برنامه

ارد، كتابيكه به قرآن كتاىب است كه آينده را براى انسان روشن كرده و متام اخبار الزم گذشته را در اختيار آدمى ميگذ
اى بر اساس عدل و عدالت بپا خواهد كرد، و دستورالعملى كه دردها را معاجله كرده، و  ها خامته داده، و جامعه نظمى ىب

  »2« .اى كه شفاى انسان در آن مقرر شده است نسخه

لمه يا كلماتى بعنوان ابو ذر ز ياد بياد خدا باش، ياد حق عبارت از گرداندن تسبيح در دست نيست، ياد حق تكرار ك
ذكر خدا تكرار سبحان اهللا و احلمد هللا : ذكر منيباشد ذكر حق چنان كه نىب اسالم به على عليه السالم فرمود اين معناست

و ال اله اال اهللا و اهللا اكرب نيست، ياد خدا اينستكه هرگاه انسان بربنامه ضد اهلى برخورد كند، از مقام حق نرسيده از كردار 
آرى ابو ذر اگر اين چنني بياد حق باشى، خداوند هم بياد تو خواهد بود، و از عنايت و لطفش  »3« .د بگذردناپسن

ره ابو ذر به پيامرب گفت باز هم مرا از سرمايه. برايت نصيب قرار خواهد داد مند كن پيامرب  هاى معنوى و مسائل تربيىت 
   ن شيطان را شكست داد سكوتهائيكه ميتوان با آ از نريومندترين سالح: فرمود

______________________________  
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  .است البته سكوت از سخىن كه بزيان حق و بضّرر واقعّيت است
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مت، گوئى، لغو، سهو، حق را ناصحيح  فحش، خدعه، حيله، غل، مكر، مسخره، باطل زبان آلوده به دروغ، غيبت، 
ى از معروف، مدح ستمگر، تصديق دروغگو، تكذيب راستگو،  جلوه دادن، باطل را حق نشان دادن، امر مبنكر، 

تربيت هاى خالف حق از مسائل ضرورى  منايانگر اينست كه آدمى مغلوب شيطان است، نگاهدارى زبان از برنامه
ابو ذر در متام . توحيدى است و راهى براى راندن شيطان از ميدان زندگى و كمكى براى استحكام خبشيدن به اميان

هاى مادى بزيردست خويش بنگر، تا باداى شكر حق توفيق ياىب، و از ديده دوخن مبافوق بپرهيز تا حرص و طمع  برنامه
هاى الزم  آلوده نشوى، زندگى بسيط و روش ساده، و قناعت كردن بربنامهپرسىت  ور نگردد، و به پليدى جتمل در تو شعله

شخصيت، سست  پرسىت و عادت بعيش و نوش از انسان موجودى پست، ىب توان مبارزه را در آدمى زياد ميكند، اما جتمل
  .بندد و تنبل ساخته و راه مبارزه با باطل را بر آدمى مى

علت نيست، آنان كه دنيا را بعنوان هدف انتخاب ميكنند، و كليه  دنيا مذمت شه ىباينكه در قرآن جميد و در روايات از 
اى از  هاى خود را بر حمور مهان هدف ميچرخانند آدم نيستند، زندگى ايشان با حيوانات فرقى نداشته، بلكه در پاره برنامه

  .امور از چهارپايان بدترند

  .آنان با تو ترك هم زيسىت كرده باشند ابو ذر باقوام و نزديكان خود رسيدگى كن، گرچه

  »1« .صله رحم اعمال را پاك، اموال را زياد، حساب را آسان، بال را دفع و عمر را طوالىن ميكند: امام ششم ميفرمايد

حباضرين امت و آنان كه غائبند و كساىن كه در صلب پدران و رحم مادرانند تا قيامت، بصله رحم : پيامرب بزرگ ميفرمود
دارى است، و نيز  رش ميكنم، گرچه فاصله خانه اقوام تا منزل آدمى يكسال راه باشد، زيرا توجه به رحم دليل بر دينسفا

رتين راه توجه به قوم خويش خوددارى از آزار آنان است   »1« .فرمود صله رحم كن گرچه بظرىف آب باشد، و 

ت با آنان دريغ مدار، از گفنت حق خوددارى مكن گرچه تلخ ابو ذر از كارافتادگان را دوست بدار، و از نشست و برخاس
راس   .باشد و در اجراى فرامني اهلى از مالمت و سرزنش مردم 

توجهى  آشنائى با قرآن و برداشت از دستورات آن، ياد خدا، حفظ زبان، نظر مبادون و ىب: بنا بگفته پيامرب به ابو ذر
تادگان و نشست و برخاست با آنان گفنت حق گرچه بضرر انسان باشد، مبافوق در مسائل مادى، صلح رحم، عشق باف

   توّجهى بسرزنش بيخربان، حقايقى است كه ىب

______________________________  
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  133: نظام تربيت در اسالم، ص

  .قوا و فضيلت رهنمون ميشوداجرايش براى هر مسلماىن الزم است و راهى است كه آدمى را مبيدان ت

   نريومندترين دمشن

در اينكه حيات و زندگى عبارتست از يك سلسله مبارزات ترديدى نيست، اين مبارزات مقتضاى زندگى هر انساىن است 
هاى شخصيت بستگى  مرد و زن در متام جوانب حيات داراى دمشنند، و حفظ شئون زندگى خبصوص اصول و ريشه

  .دمشنانش داردمببارزه انسان با 

   ايست هاى مادى قرار دارند با تكيه بر دانش و ابزار مادى كار ساده مبارزه با دمشناىن كه در راه برنامه

  .فرسا، اما حمصولش خري دنيا و سعادت در آخرت است ايست طاقت وىل مبارزه و جنگ با دمشنان حوزه معنويت برنامه

اى گوناگون اعم : اند دمشنان راه رشد و تكامل بر دو دسته اد بشر سنگر دارند، و آنان كه در بريون بصور آنان كه در 
از بت جاندار و بيجان جلوه ميكنند، و ميتوان گفت دمشنان بريوىن مظهرى از دمشنان دروىن انسانند، و اين دو گروه با 

  .كن كردن فضائل انساىن سخت در تكاپويند يكديگر رابطه مستقيم داشته، و در ريشه

نگاميكه از حد طبيعى و مرز اصوىل  نريومندترين دمشىن كه بوسيله بيداران راه خدا بانسان معرىف شه نفس است البته 
  .جتاوز كند و دچار شعله سوزنده و خطرناك هوا گردد

و  در آيات و رواياتى كه از لفظ نفس بعنوان خطرناكرتين دمشن ياد شده منظور نفسى است كه به جتاوز در متنيات،
  :متايالت و غرائز و شهوات گرفتار آمده، و بقول راغب در املفردات

هوا عبارت از متايل نفس است بشهوت و اصوال هوا اطالق به نفسى ميشود كه گرايش به لذت خارج از قانون و قاعده 
  .دارد

  .يستنظري عالمه جملسى ميفرمايد، متام آنچه را نفس ميل دارد يا ندارد مذموم ن شناس كم حديث

برى و  هايش را خباطر مقاصد پست و ارضاء لذت معيار شناخت هوا از غري هوا خلوص است، آجنا كه انسان برنامه
رت  شهوت اجنام دهد هواست گرچه آن برنامه روزه و مناز و حج باشد، و اگر براى خداست حد طبيعى است گرچه 

  .خوردن و برتر پوشيدن باشد
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اى نيست، و نيز بتمرين و رياضت فراوان دارد، وىل اجر و مزد اين جنگ چنانچه  ر سادهمبارزه با هواى نفس گرچه كا
رت   قرآن بيان ميدارد از هوا اجرى برتر و از هر مزدى باالتر و 
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  .است

اعدى عدّوك : ا كه ميفرمايدگى و خصوصيت در رأس متام دمشنان بشر معرىف كرده آجن رهرب بزرگ اسالم نفس را با اين ويژه
لويت قرار گرفته، از اين روايت و نظائرش، و از  دمشن: نفسك اّلىت بني جنبيك ترين دمشنانت مهان نفس تست كه بني دو 

نگاميكه دچار متايالت  برنامه هائيكه جويبار تاريخ نشان ميدهد استفاده ميشود كه نريومندترين دمشن انسان نفس است 
  .رددضد خدائى گ

  :ميفرمايد 86على عليه السالم در پايان خطبه 

  :و جمالسة اهل اهلوى منسأة لألميان

آرى مهنشيىن با گرفتاران چنگال هوا، عامل از دست رفنت اميان است، نه اينكه خود انسان دعوت به كناره گرفنت از هوا 
هوا مهان زياىن را دارد كه خود هواى نفس دارد، در  نشيىن با اهل هوا بپرهيزد، زيرا دوسىت با اهل دارد، بلكه بايد از هم

  :داران ميگويد در بيان آثار خويشنت 87خطبه 

  :فهو من معادن دينه و اوتاد ارضه، قد الزم نفسه العدل فكان اّول عدله فىن اهلوى عن نفسه

هستند كه نفس را وادار باجراى اهل تقوى منبع معارف و واقعياتند، و نگهدارنده حيات از زلزله فساد و بدخبىت، كساىن 
  .كن كردن هوا از نفس است عدالت كرده، و اول برنامه آنان ريشه

  :ميفرمايد 28و در پايان خطبه 

  و اّن اخوف ما اخاف عليكم اثنان اتبّاع اهلوى و طول االمل،

و در . وزهاى شيطاىنهاى غلط نفس، و امواج خطرناك آر  از آنچه بر مشا ميرتسم دو چيز است، دنبال كردن خواسته
  :ميفرمايد 87ابتداى خطبه 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :اّن من احّب عباد الّله عبدا اعانه الّله على نفسه

  .ترين انسان در پيشگاه اهلى كسى است كه خداوند او را براى تسلط بر نفس كمك كرده باشد حمبوب

بايد بكار برده شود، و بدون آن در برابر محالت كوبنده و خطرناك اين دمشن است كه فقط سالح تقوا و خودنگهدارى 
هاى گذشته نشان داده شده، و در  اى در خبش حكومت بر نفس و پريوزى بر هوا ميسر نيست، و راه حتصيل تقوا تا اندازه

  .هاى آينده آنچه مهم است مسئله يادگريى موارد مصرف تقواست برنامه

  135: نظام تربيت در اسالم، ص

   يوسف و زليخا در برابر نفس

وسوه ميگويد مردم گمان ميكنند كه سعادت رسيدن بآروزست در صورتيكه وصول بآرزو بتنهائى سعادت نيست، ركن ب
چيز را بايد خبواهد و آرزو كند، آنگاه اگر بچنني خواسته و  تر نيكبخىت اينست كه شخص، اول بداند و بتواند كه چه مهم

  .آرزوئى رسيد سعادمتند شده است

بسا كه چيزهائى را  اش حتت اختيارش نبود چه را تشخيص نداد و بر نفس تسلط نداشت، و ارادهوىل اگر مصلحت خود 
آور يا خطرناك باشد، سپس مطلب را دنبال ميكند و توضيح ميدهد و شاهدى براى مدّعايش ميآورد و  آرزو كند كه زيان

زت و وسائل خوشى، و كامياىب و اسباب زليخا بآنچه يك زن در آرزوى آنست رسيه بود و از مال و جاه و ع: ميگويد
چيز بود و حىت وجودش هم  بر عكس يوسف فاقد مهه: رفاه و آسايش چيزى كسر نداشت، فقط بر نفسش مسلط نبود

ملك ديگرى بود، وىل زمام امور نفس را در اختيار داشت نتيجه چه شد؟ نفس زليخا اين بانوى عزيز و جملل را بچنان 
اما تسلط بر !! سان تريه سازد يچارگى و رسوائى گرفتار كرد كه هيچ دمشىن منيتوانست روزگار او را بدينبدخبىت و پريشاىن و ب

  .فرجامى رسانيد و عزت و سعادت دنيا و آخرت را برايش تأمني منود نفس يوسف را به نيكنامى و نيك

حمتاج دين است، و هم براى پيمودن  بشر در هر دوره و زمان براى شناخنت راه صالح و صواب: اينجاست كه بايد گفت
آن راه و وصول بسرمنزل سعادت، و هرگاه از راهنمائى انبياء و هدايت وحى اهلى سرپيچى كرد كارش تباه و روزگارش سياه 

  »1« .شد خواه دوران جاهليت قدمي و خواه در جاهليت عصر علم

دريا غرق است، آمسان و زمني، شب و روز، خشكى و انسان موجوديست كه در انواع نعمتهاى اهلى، مهچون ماهى، در 
و خالصه مهه عواملى كه بعنوان لطف حق در ... دريا، جاندار و بيجان، نعم داخلى و خارجى، مادى و معنوى و 

  .دسرتس است، متام زواياى زندگى را پر كرده، و هيچ نيازمندى نسبت به نيازهايش كمبود ندارد
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زات اين نعمتها خطراتى وجود دارد كه ان خطرات زائيده مهني نعمتهاست، آنزمان كه انسان وىل بايد توجه داشت كه مبوا
  .نعمتها را در اه غري حق بكار برد، و از اين راه چهره نعمت را به نقمت مبدل كند

رت، وىل مهني آب كه چه بالها بسر بشر نياورده؟ طوفان نوح كه عكس اى نفس العمل هو  كدام نعمت از آب باالتر و 
  .ها و بالهاست آدمى بوده يك از آن نقمت

______________________________  
  4مقدمه تفسري نوين  -)1(
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اى بيموقع و سيل اى آلوده كه هريك كشتارهاى  آسا، طغيان رودخانه غرق كشتيها، تلفات بارا ا، آ ها و برخاسنت طوفا
  مگر بال و مصيبت نبوده؟عظيم بدنبال داشته 

مريسيم به جانداران و جانوران از درنده و گزنده تا هم نوع خودمان انسان، انساىن كه با دمشىن، جنگ، حسد، منامى، 
فريب، جادو، و نرينگ بال بسر ديگرى آورده و حىت از دوستان و رفقا و خويشان و اقرباء بلكه مهني زن و فرزند چه 

  .آدمى نگشتهخطرات زيادى كه متوجه 

ديدمان  اما در ميان متام خطرات يك خطر بسيار بزرگ و شر عظيم ديگرى باقى است، كه از بزرگرتين دمشنان ما بيشرت 
جا توجه كنيد كه ضربه او  ميكند و آن نفس است، مبارزه با اين دمشن نريومند را پيامرب بزرگ جهاد اكرب ناميده، در اين

ا كشته چقدر هولناك است فرض كنيد د مشىن بقصد مال و يا ناموس خبانه كسى مريود، صاحبخانه در راه دفاع از آ
ميشود، بنابر روايات اسالمى شهيد است، يا دمشن انسان آدمى را ميكشد در اينصورت گناه مقتول بگردن قاتل است، 

اينكه ارضاء نشد صاحبش را  اند، وىل هواى نفس پس از ها باعث سعادت انسان شده در اين دو مورد بزرگرتين دمشىن
وادار به خودكشى ميكند، انتخاركننده بنص صريح قرآن و روايات جاودانه در دوزخ است و تا ابد گرفتار عذاب اليم، پس  

  .كدام دمشن و مزدورانش باندازه نفس اماره است؟

بندگان داده شده و نيز به شيطان هم اهل تقوا در مبارزه با نفس پريوزند و اين پريوزى مهان وعده خداست كه در قرآن به 
  .خطاب منوده اّن عبادى ليس لك عليهم سلطان
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بديهى است كه خداوند انسان را از شر ابليس و ديگر شياطني جن و انس و هم از شر نفس اماره يا به تعبري ديگر 
 .ارزه با دمشنان كسب نريو كندهواى نفس حفظ ميكند بشرط اينكه عبد بوظائف بندگى اقدام كرده و در پناه خدا براى مب

»1«  

   آثار نفس

ممكن است انسان حقيقت چيزى را نداند، اما غري ممكن است آثار و نتايج چيزى را درك نكند، دانش حقيقت بسيارى 
  .اش قرار ميگريدا ظهار عجز منيكند از اشياء را منيداند، وىل از بازگو كردن آثار هر شيئى كه مورد مطالعه

  .قعيىت باشد كه تاكنون دانش بشر از فهم حقيقتش عاجز مانده باشدشايد نفس وا

  :شناس معروف فرانسوى در كتاب انسان موجود ناشناخته ميگويد كارل جراح و زيست

______________________________  
   نقل مبعىن 434تفسري نوين  -)1(
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ايت مبهم و غري قابل تفكيك كه باين آساىن منيتوان او را شناخت و هنوز هم  ىبحقيقت اينستكه انسان موجوديست 
راهى كه بتوان جمموعه اجزاء انسان را در يك زمان فهميد در دست نيست، كما اينكه طريقى كه بتوان از آن به روابط 

  .انسان با دنياى خارج رسيد وجود ندارد

فنون و تكنيكهاى خمتلفى كمك بگريمي و علوم فراواىن را درا ستخدام خود آورمي و  ما براى جتزيه و حتليل انسان ناچارمي از
در هدف مشرتكى كه دارند آراء ) كه تنها جزئى از اين جمموعه را مطالعه ميكند(بديهى است كه هريك ازا ين علوم 

يگريند، و تازه بعد از اينهمه نتايج متفاوتى ارائه ميدهند و تا آجنا كه امكانات و وسائل تكنيكش اجازه ميدهند نتيجه م
ام باقى ميماند   .خمتلف از درك حقيقت آدمى ناتوانند و هنوز نكات مهم و پرارزشى در پرده ا

رغم  حق اينستكه بشريت براى شناسائى خود تالش فراوان كره وىل على: كارل سخنش را تا آجنا ادامه ميدهد كه ميگويد
هائى از حتقيقات دانشمندان و فالسفه و شعرا و علما بزرگ روحاىن  ز ما وارث گنجينهاينهمه تالشها و با اينكه امرو 

اى كه زائيده روشهاى علمى خود ماست دسرتسى ندارمي و حقيقت وجود  هستيم، هنوز جز به اطالعات جسته و گرخيته
  »1« .اى از اشباح جمهول مانده است ما در ميان توده
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تر است، و هنوز هم دانش انسان  تر و جمهول هاى جمهول وجود بشر نفس از مهه پيچيده هشايد بتوان گفت در ميان برنام
اى گذشته يكى باشد   !امروز در برابر حقيقت نفس با دانش دورترين انسا

هاى عيىن و خبصوص كتب آمساىن و خمصوصا قرآن جميد، اين واقعيت روشن ميشود   هاى علمى و برنامه اما با توجه بنوشته
خوب، بد متام انديشمندان بيك اصل معتقد هستند و آن اينستكه اگر : فس هر انساىن منشأ دو گونه آثار استكه ن

نفس در معرض نسيم تربيت صحيح قرار بگريد، متام استعدادهايش شكوفا گشته و منشأ آثار مهم پربركىت خواهد گشت، 
گيهايش از آثار عاىل انسانيت دور مانده و  وب شدن ويژهوىل اگر از حوزه تربيت اصيل دور مباند خصالش مرده و با سرك

زا و خمرب خواهد شد، و بآن هنگام است كه نفس مبدأ پخش  بدون شك تبديل بيك حيوان خطرناك يا مبب جاندار آتش
  .بار ميشود هاى نامطلوب و مسائل زيان برنامه

شدند و به تناسب آب و هواى آن بوستان تبديل به چهره يك تاريخ مهاناىن هستند كه در گلستان تربيت توحيدى كاشته 
اش متام عامل انسانيت را پر كرده و مافوق زمانق  اش ثابت و شاخ و برگ و ميوه اى كه ريشه شجره طيبه گشتند، شجره

  هاى ناپاك و پليد و رارگرفته است، و قيافه

______________________________  
  34نقل از فاجعه متدن  -)1(

  138: بيت در اسالم، صنظام تر 

خوخنوار و ظامل و ستمكار و متجاوز آن مردمى هستند كه از قبول تربيت حق سرباز زده در جهنم آلودگى افتادند و 
  »1« .خباطر پليدى منبع تغذيه تبديل به شجره خبيثه شدند

تربيت صحيح و فرهنگى كه بتمام با مطالعه دقيق و عدم تعصب، و دور بودن از هرگونه برنامه كوركورانه روشن است، كه 
گيهاى نفس و روح برخيزد مهانا فرهنگ  زواياى حيات براى رشد دادن انسان نظر داشته باشد، و به شكوفا كردن متام ويژه

اهللا است كه قرآن جميد از آن تعبري بدين اسالم كرده، نه اينكه من بعنوان مسلماىن وابسته باين آئني چنني عقيده داشته 
غرض غرب باين واقعيت اعرتاف دارند، و اوضاع زندگى مردم جهان  بلكه صاحبنظران بزرگ و حىت حمققني ىبباشم، 

اى نزديك متام جهانيان  هاى مكتبهاى شرقى و غرىب مردم را نااميد كرده و در آينده منايشگر اين حقيقت است، كه نارسائى
  »2« .اْألَْرَض َيرِثُها ِعباِدَي الصَّاِحلُونَ  َأنَّ  خود را جمبور به بازگشت برتبيت اسالمى خواهند ديد
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ترين مكتب، آئني  مراجعه به كتاب خدا، و سنت پيامرب و امامان و تاريخ صحيح اسالمى نشان ميدهد كه انقالىب
هايش را با قواعدى فطرى و  خداست، و اين اسالم است كه درخت وجود آدمى را به اصل جهان متصل كرده و ريشه

  .جداىن پيوند داده، و علت ميشود كه انسان مصداق حقيقى خليفة اهللا در روى زمني شودعقلى و و 

  .انسان اگر خبواهد عمرش تباه نشود، و هسىت و وجودش از ارزش نيفتد بايد دست بدامن تربيت توحيدى بزند

جوكيان هند و مرتاضان در تربيت اسالمى سركوب كردن متايالت و شهوات و غرائز ممنوع است سركوىب شئون نفس كار 
ها بر اساس معيارهاى اهلى موافق  دور از قواعد انساىن است، اسالم با پرورش نفس و شكوفا كردن متايالت و خواسته

است، و از مرد و زن دعوت ميكند برتتيب توحيدى آراسته گشته و از قيد و بند خطرناك هواى نفس و شهوات سركش، 
  .جو اين آزادى به كمال انساىن برسندو متايالت غلط آزاد شوند و در 

   نفس اّماره

نفس پيش از آنكه از نسيم تربيت توحيدى برخوردار گردد، آدمى را امر به جتاوز ميكند، كودك در خانه حبق خويش قانع 
برادر هاى ديگر چشم دارد، با خواهر و  بازى، مبال بچه هاى ديگر را ميآزارد، و با داشنت مهه نوع اسباب بچه. نيست

   گناه خود جنگ دارد، از فرمان ىب

______________________________  
  32 -30ابراهيم  -)1(

  106االنبياء  -)2(
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ها و متايالت طفل غري قانوىن  پدر و مادر سرپيچى ميكند، طبع و نفسش دچار شرارت است، مقدار زيادى از خواسته
توجه نشود حالت اّماره بودن نفسش قوت ميگريد، و با تقويت حالت سركشى نفس از كماالت و است، اگر برتبيت او 

فضائل دور مانده، و حميط خانه را تبديل به كانون فساد ميكند، اين طفل در مدرسه طفلى شرير و متجاوز خواهد بود، و 
عى براى پخش رذائل و آلودگيها، مهني طفل پس از بريون آمدن از مدرسه و قدم گذاردن مبيدان خانواده و اجتماع منب

فروش، رئيسى دزد، سربازى شكم پاره كن، و غارتگر اموال، و سارق  است كه فردا وكيلى خائن، وزيرى كثيف، امريى وطن
  .خزانه يك مملكت خواهد گشت، مگر با يك يا چند سخنراىن و نوشنت چند مقاله ميتوان خطاهاى نفس اماره را برمشرد
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وش و زبان و قدم، فكر و طرح و نقشه زمانيكه اقمار نفس اّماره باشند معلوم است چه ذلىت براى انسان و يا چشم و گ
  .يك كشور ببار خواهند آورد

صاحب نفسى كه نفسش از تربيت دور مانده از هيچ گناهى منيگذرد انساىن كه بنده چنني نفسى باشد، ملىت كه گرفتار 
  .ر زندگى دنيا، و سالمت در آخرت حمروم خواهد بودچنني بندى گردد از خوشبخىت د

گمان منريود كه نقش تربيت توحيدى در نفس انسان بر خردمندى پوشيده باشد، و گمان منريود جز قواعد مكتب اهلى 
ام چيز ديگر بتواند باين اسب سركش جلام بزند، اگر اسالم نتواند انسان را آراسته بفضائل و واقعيات انساىن كند پس كد

  مكتب اين برنامه را ميتواند اجرا كند؟

   قواعد تربيت نفس

  .اى دارند كه بقسمىت از آن اشاره ميشود پيشواى موحدين على عليه السالم در اين زمينه پيشنهادات و مسائل ارزنده

  »1« :نفسك اقرب اعدائك اليك

ايالت سركش، هواهاى شرانگيز، طغيان در آن وقت كه نفس از حوزه تربيت حق دور باشد نزديكرتين دمشن بتوست، مت
  .درخواسته، مهه از آثار شوم نفس خارج از مسري تربيت است

نفس جزئى از حقيقت انسان يا مهه حقيقت است، از آدمى جدائى ندارد، و راه جدائى از او هم وجود ندارد، پس كدام 
  .تر از نفس آدمى است دمشن براى ربودن فضيلت و انسانيت، بآدمى نزديك

______________________________  
  775غرر احلكم  -)1(
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دار، چون ترا بسوى آنچه مورد لذت  نفس را از متام زشتيها پاك: »1«  نزه نفسك عن كّل دنّية و ان ساقتك اىل الّرغائب
پريوزى تو در اين ميدان عبارت از بدست هاى غلطى كه دارد با آن مبارزه كن،  تست خبواند پاسخ مگوى، در خواسته

  .آوردن پاكى باطن است
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اش اصالح نفس از معايب است، غفلت از  انديشه و تفكر در نفس نتيجه: نظر النفس للنفس، العناية بصالح النفس
دگى نفس عاقبت شومى را بارمغان خواهد آورد، در كارگاه غفلت است كه آدمى دچار زبوىن، ذلت، خوارى و پسىت، بن

  .طاغوت، درهم شكسنت واقعيات خواهد شد

نفس خويش را در سايه راهنمائى حق از ناپاكى خوشيهاى : »2«  نزهوا انفسكم عن دنس الّلذات و تبعات الّشهوات
  .غلط و آفات و بالهاى شهوات پاك كنيد

  .اهلى، نفس را از عذاب خدا حفظ كنيد با اقدام باجراى فرامني: »3«  قوا انفسكم من عذاب الّله، باملبادرة اىل طاعة اللّه

ره راسىت بد جتارت و معامله: »4« لبس املتجرّان ترى الدنيا لنفسك مثنا و ممالك عند الّله عوضا هاى  ايست كه جباى 
  .جاويد خدائى، در پى ميل نفس فقط بدنيا قناعت كرده، و اين چند روزه را در عوض آخرت اختيار كىن

خوشحاىل باد بر كسيكه در راه آزاد كردن نفسش : »5«  فكاك نفسه و مل تغلبه و ملك هواه و مل ميلكهطوىب ملن سعى ىف 
هاى ضد حق نفس برخاسته كه  از بندهاى شيطان برميخيزد، و منيگذارد نفس بر او چريه گردد، چنان مببارزه با خواسته

  .مالك نفس گشته و منيگذارد نفس بر او حكومت منايد

خوشاب حال كسيكه خباطر ترس از مقام اهلى، نفسش را از : »6« لزم نفسه خمافة ربّه و اطاعه ىف الّسر و اجلهرطوىب ملن ا
  .هاى خداوند پريوى كند پليدى نگاهدارد، و در خلوت و آشكار از برنامه

ست، و از هر هاى غلط مالك خويش ا نگهدارنده نفس از برنامه: »7«  ضابط نفسه عن الّلذات مالك و مهملها هالك
  .شرى در امان، آزاد گذارنده متايالت در هالكت است

نگام ميل و ترس از برترين مراتب ادب است: »8«  ضبط الّنفس عندا لّرغب و الّرهب من افضل االدب   .خودنگهدارى 

  .غضبعلت گمراهى نفوس دو چيز است، متايالت غلط، خشم و : »9«  ضالل النفوس بني دواعى الّشهوات و الغضب

  هاى ضد اهلى مهانا جهاد بازداشنت نفس از برنامه: »10« روع النفس عن اهلوى هو اجلهاد االكرب

______________________________  
  775غرر احلكم ) 1(

  775غرر احلكم ) 2(
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  775غرر احلكم ) 3(

   ج البالغه -)4(

  465غرر احلكم ) 5(

  465غرر احلكم ) 6(

  465غرر احلكم ) 7(

  465ر احلكم غر ) 8(

  465غرر احلكم ) 9(

  465غرر احلكم ) 10(
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  .اكرب است

بازدارى نفس از حركت و ميل بسوى آرايشهاى فريبكارانه دنيا ميوه خرد : »1«  روع النفس عن زخارف الّدنيا مثرة العقل
  .است

  .از فريب هوا نتيجه راست روى استبازداشنت نفس : »2«  روع النفس عن تسويل اهلوى مثرة النبل

   جاهد نفسك على طاعة الّله، جماهدة العّدو عّدوه، و غالبها مغالبة الّضد ضّده فاّن اقوى النّاس من على نفسه

با فرمانربى از فرمان حق با نفس مبارزه كن، مهانند مبارزه دمشن با دمشن، در اين راه براى كسب پريوزى بكوش در حد 
نگام جنگ با  پريوزى خمالف بر خمالفش، بدون شك نريومندترين مردم كسى است كه در پيكار با نفس سسىت نورزد، و 

  .نفس نريوئى بيش از نريوى نفس داشته باشد

شت است: جهاد اهلوى مثن اجلنّة اى    .مبارزه با هوا، 
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صم خصمه فاّن اسعد النّاس من انتدب جاهد نفسك و حاسبها حماسبة الشريك شريكه، و طالبها حبقوق الّله مطالبةا خل
   حملاسبة نفسه

هايش حساب بگري، مانند حساب كشيدن شريك از شريكش، حقوق اهلى را از وى خبواه،  با نفس مبارزه كن، و از برنامه
ترين مردم كسى است كه خودش را براى حسابرسى نفس  آنچنان كه دمشن از دمشن مطالبه حق ميكند، آرى نيك خبت

  .بكوشش كندوادار 

راسىت اگر كسى خبواهد باين دستورات عاىل كه از موالى بزرگ رسيده عمل كند نياز شديد برتبيت توحيدى دارد، و بدون 
كن كردن فساد  توان تربيت امكان مبارزه با هوا و هوس و متايالت غلط نيست، روى اين حساب بايد مهه مردم براى ريشه

معرض نسيم تربيت الّله قرار داده و براى خود دنيائى آباد و آخرتى مهراه با نعمتهاى در متام جوانب زندگى، خود را در 
  .ابد حق بپا كنند

در سايه تربيت خدائى كه قواعدش در قرآن، و سنت پيامرب و گفتار ائمه منعكس است، انسان مالك نفس گشته و نريوى 
كنندگان فساد را پيدا كرده و بنا بوعده اهلى در اين ميدان   مبارزه با طاغوت، شيطان، شرك، كفر، رذائل اخالقى، و توليد

  .بر متام دمشنانش پريوز خواهد شد

______________________________  
   غرر احلكم باب نفس) 1(

   غرر احلكم باب نفس) 2(
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   هشدارى به هواپرستان

  .تر از نفس منهاى تربيت ندارد كننده تر، و ويران رناكرت، كوبندهباكرت، خط بدون شك انسان دمشىن نزديكرت، ىب

ره مباند  آرى نفس كه از ابتدا بآن توجه نشود، و در سايه چرت تربيت حق قرار نگريد، نفسى كه از قانون رشد و كمال ىب
اش، به متايالت غلط و  عاىلگيهايش را از دست بدهد، و جباى توجنه خبصائص  و خباطر چند روزه زندگى حمدود دنيا ويژه

  .ترين و خطرناكرتين دمشن است اش پاسخ داده شود، البته كوبنده هاى ضد انساىن برنامه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ج البالغه كه منايانگر القاءش در برابر  113على عليه السالم آن رادمرد مسئول، و آن انسان پربينش در ضمن خطبه 
خورى نفس را از  اش اشاره كرده، آنگاه فريب و زرق و برق آن و فريكارى مجعيت زيادى از مردم كوفه است به روبناى دنيا

دنيا توضيح ميدهد و آثار شوم انسان مغلوب هواى نفس را بيان ميدارد، به برگردان فارسى سخنراىن على عليه السالم 
ره اكتفا كرده، باشد كه مهه ما از سرمايه هاى اهلى برخاسته و  در سايه برنامهور شده بتزكيه نفس  هاى فكرى آن انسان واال 

ر صورت كه جهاد و كوشش اقتضا منايد اقدام كنيم، و در اين راه با تكيه بر عنايت و  مببارزه با شياطني انسى و جّىن 
اى خمتلف و پليد، و چهره هاى ضد خدا و خلق را از ميان برداشته  توجه حق استقامت ورزيده، و دمشنان كثيف و طاغو

هاى كوبنده بر آنان وارد آورده و حبيات خطرناكشان خامته بدهيم،  هن فكر و آهن شكل گرفته بصورت اسلحه ضربهو با آ
مشا را نسبت مبركزى كه بعنوان دنيا در آن زندگى ميكنيد، و از «: چنني شروع ميكند امام عليه السالم سخن خود را اين

ره برميداريد هشدار ميدهم، كه اين اى نيست كه بتوانيد مهيشه در آن مبانيد، و خيمه اقامت  جا خانهعوامل ماديش 
  .بكوبيد، و مهت خويش را مصرف مجع كردن و خوردن آب و علف آن كنيد

مني آرايش و زينت خود مردمان را از راه هدايت بازداشته، و نفس آنان را  روبنايش بربنامه هاى فريبنده آرايش شده، و 
ا شوهرى كه قبل از مشا داشته باكره مانده، و براى چنگ زدن بدامنش حتر  يك ميكند، وىل اين عروسى است كه از مليو

  !چوپاىن است كه رمه كسى را تا شامگاه نچرانده

مني خاطر آن را حمل گذر قرار داده، جائى است كه حاللش حبرام خملوط  سرائى است كه از نظر حق فاقد ارزش است و 
اند، و نيز نيكى به بدى و شرييىن به تلخى و زندگى مبرگ  ر جدا كردن حالل از حرام در زمحتاست، و رهروان راه اهلى د

م درآميخته و جداسازى هريك از ديگرى مرهون فداكارى و مبارزه در سايه قانون خدا است   .در اين جايگاه 
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اطر بدست آوردن آخرتى آباد بوسيله مهني دنيا، تا زنده بودند رنج دنياى گذرا را براى عاشقانش گوارا نكرد، آنان خب
  .بردارى از حق را حتمل كردند عبادت و فرمان

ارزش بودن مواد اين دوره از زندگى، از عطا كردنش بدمشنان خبل نورزيد، و برايا نديشمندان مهني برنامه نشانه  خباطر ىب
شت از عاشقان بگريد و به دمشنان بسپارد، نيكى و خوشى را در اين سرا كم اعتبار بودن اين سر است، ورنه معنا ندا ىب

گري مردم مجع ميشود بباد مريود، و  ميتوان يافت، شر و خطر درا ين ميدان مهيشه آماده است، آنچه بوسيله فعاليت پى
  .د ماندمالكيت از مهگان سلب ميگردد، آباديش رو به ويراىن رفته و آثارى از عمران در آن خنواه
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اى كه مهانند ساختمان پى در رفته و شكسته است، و در عمرى كه  دارى است، در خانه پس چه خري اصيل و ريشه
ره رو به امتام مريود  اى ميتوان يافت، عمرى كه مانند غذا كه لقمه خوردن از آن مطابق با خواست خدا صرف نشود چه 

اين مدت كم اگر در بسرت هدايت نباشد كه مهانند بپايان رسيدن راه در سراشيىب متام شدن است، و چه سودى است در 
  .رو متام ميشود براى راه

ره اى قاطع حق از خداوند   براى جنات و  گريى از عمر، واجبات خدا را خواسته خود قرار داده، و خباطر اجراى فرما
يدست و بيچاره از دنيا برويد، و بپايا ن عمر و برخورد با مرگ توجه داشته و بفكر تأمني كمك بگرييد، پيش از آن كه 

  .آينده باشيد

بيىن، اما دلشان   پارسايان كه بندگان واقعى حقنند، در اين سراى مهراه با اوصاف عجيىب هستند، بر لب آنان خنده مى
  !خيزند ىگريان است، آرى گريانند خباطر اينكه دائم در حسرتند كه چرا آنسان كه بايد بعبادت برخيزند برمن

هاى معنوى و روحى آنان  شان انبساط، خوشحاىل ديده ميشود، مردم بر سرمايه دلگريى آنان سخت است گرچه در چهره
مشا چرا اينسان نيستيد، روبناى دنيا مشا را چگونه !! اند غبطه ميخورند، وىل خودشان بر خويش ناراحتند كه چرا كه سرمايه

پايه و پوچ و دروغ بر مشا مسلط گشته آنچنان كه  ايد، و آرزوهاى ىب را از ياد بردهفريفته كه مسئله مرگ و جهان آخرت 
دنيا بيش از آخرت حاكم بر مشاست، و كشش دنيا آنقدر مشا را جمذوب كرده كه گوئى آخرتى در كار نيست، و اين 

  .نيست مگر مغلوبيت در برابر نفس، وعد تربيت آن

هاى فراوان گشته، و  ك خدا وى ك كتاب و يك پيامرب و دينيد، وىل دچار بدخبىتملت عجييب هستيد، درحاليكه داراى ي
واى نفس است، قسمىت  اين تريه روزيها نتيجه ناپاكى باطن و دل مريض و روح آلوده مشاست، و مهه اين امراض برگشتش 

  :هائيكه دچار آن هستيد از اين قبيل است از بدخبىت

  144: نظام تربيت در اسالم، ص

ى از منكر نسبت بيكديگر اقدام غ م يكديگر را منيخوريد و بار از دوش مهديگر برمنيداريد، به نصيحت و امر مبعروف و 
مديگر دريغ ميورزيد نگام نياز و تنگدسىت از كمك    .منيكنيد و 

مشا از اين . دددرحاليكه يك ملت نسبت بيكديگر بايد كمال حمبت و لطف را داشته باشند، تا خيمه عدالت برپا گر 
ى مغز با يكديگر زندگى ميكنيد، مسري مشا مسريى  نعمت هم ىب ره هستيد و چونان گدايان ندار بدخبت و سنگدالن 
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م رخينت اساس وبنياد حيات اجتماعى چيزى از پى ندارد آه، چه شده كه باندك . است كهجز آتش كينه و عداوت و 
رهدنيا خوشحال و راضى هستيد، وىل در بر    !!تفاوت هاى بزرگ آخرتى ىب ابر از دست دادن 

چون كم دنيا از دست برود، دچار چنان غصه و اندوهى ميگرديد كه عالئم آن در چهره مشا پيدا ميشود، انگار اينجا 
  .مهيشگى هستيد و مال منال دنيا پايدار است

زار بدخبىت  از ايستاده و هريك ديگرى را در جلنخباطر اينكه ديگران عيب مشا را نگويند، از تذكر دادن عيوب ديگران ب
  .بينيد و حرف منيزنيد مى

براى رد آخرت و دورى از جهان ديگر گوئى با يكديگر دست برادرى داده و براى جلب دنيا و عشق باين بناى از دست 
نيست، چنان آسوده خياليد كه  اى بر زبان مشا  ايد، دين مشا جز بازيچه اعتبار خيال ميكىن با هم متحد شده رفتىن و ىب

ها خوشنودى   ايد، و در اجنام برنامه هاى خويش را عمل كرده هاى الّله را بپايان برده و مهه مسئوليت گوئى متام خواستىن
  »!!ايد و چه زندگى پرننگى را ادامه ميدهيد ايد، وه كه چه بيخيال شده كامل حق را بدست آورده

يت دور مباند، و هواى نفس بر او چريه شود اينچنني زندگى و حياتش توخاىل و پوچ آرى هنگاميكه انسان از مرز ترب
خورى از دنيا فرومريود كه از متام اهداف مثبت بازمانده و از وجود  ميگردد و چنان آدمى در چاه تكرب و غرور و فريب

  .انسان انبار پر از شر و خطر ساخته ميشود

   دام لعنت

ز عنايت و لطف خداست، با توجه باين معنا شايد گروهى تصور كنند تنها مردم كافر، فاجر، لعنت مبعناى دور ماندن ا
اى در گردونه لعنت  پرست، مشرك، ظامل گرفتار لعنت حقند، وىل اينطور نيست در گفتار پيامرب بزرگ چهره فاسق، بت

  !آور است دهنده و وحشت معرىف شده كه براسىت تكان

  .آنكه كمبود دارد از رمحت خدا بدور است: اقص ملعونالنّ : رسول بزرگ ميفرمايد
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بدون ترديد ناقص در اين روايت منظور مردمى نيستند كه دچار نقص عضوند بلكه ناقص يعىن آن فرد يا خانواده يا ملىت  
است، وىل بعلت سهل رى و سسىت از فضائل و پاكى و انگا كه از طرف خدا متام عوامل رشد و كمال در اختيار آ

  .درسىت و حسنات دورند، و براى جربان كمبودهاى خود اقدام منيكنند و مببارزه با فقر مادى و معنوى برمنيخيزند
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اينان چرا توقع دنياى آباد و آخرت آزاد از عذاب داشته باشند مگر جهل، وجدان خاموش، فطرت از دست رفته، نبود 
  ت و آفريننده سالمت باشد؟اخالق ميتواند سبب سعاد

دمشنان دروىن و بروىن بشر منيخواهند انسان براى جربان كمبودها برخيزد، دنيا با فريفنت، هواى نفس با حتريك متايالت 
هايند، و منتظرند كه  غلط، طاغوت با حكومت بر متام هسىت انسان، اربابان كفر با قواى مادى مهه در كمني ربودن سرمايه

غفلت انسان مبحو آثار انساىن اقدام كنند، آيا ما هم بايد بنا بودى خويش كمك كنيم، و با دمشنان خويش با تكيه بر 
اگر اينطور باشد پس بايد گفت تا نقص هست ما ! مكارى برخيزمي و به كمبودهاى فكرى و روحى و تربيىت وقعى ننهيم؟

  .در لعنت و عذاب خدائيم

   انسان حمبوب

دترين عامل توقف انسان از حركت بسوى خداست، هم اوست كه با متام دمشنان ديگر مهكارى  نفس طغيانگر نريومن
  .روزى ميكند كرده، انسان را دچار سيه

هواى نفس عينكى بر ديده طبع ميزند كه دمشن را دوست ببيند و دوست را دمشن و بقول قرآمنجيد عوامل خطر را در برابر 
اعصاب را براى بدست آوردن آن عوامل بسيج ميكند، و با چنني خدعه و نرينگى انسان جلوه داده و متام مشاعر و 

  .انسان را در آغوش بدخبىت انداخته و راه زندگى را جبهنم منتهى ميكند

اينجاست كه انسان مسئوليت عقلى و شرعى پيدا ميكند كه در مقام كسب قدرت و حتصيل نريو و فراهم آوردن ابزار 
نگا   .م هجوم هوا بتواند از خويش دفاع كند، و در ميدان مبارزه با اين گرگ خطرناك به پريوزى برسدجهاد برآيد تا 

قرار گرفنت در ميدان اين جتارت و كسب است كه انسان را حمبوب خدا كرده و زمينه پريوزى در متام زاياى زندگى را براى 
  .آدمى فراهم ميكند

ائى هستند كه خداوند در در اين جو است كه انسان مصداق امت و اكمل  الكاسب حبيب الّله ميگردد، و چنني انسا
  :قرآن كرمي در سه مورد از آنان بعنوان حمبوب خويش ياده كرده
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بُّوَن َأْن يَـ  -2 »1«  ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ  - 1 ِإنَّ  -33 »2«  َتَطهَُّروا َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرِينَ ِفيِه رِجاٌل حيُِ
در آيه اول و دوم اشاره مبردمى دارد كه درون را از  »3«  اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِلِه َصفا َكأَنـَُّهْم بـُْنياٌن َمْرُصوصٌ 
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هدان و مبارزاىن كه كشور و جويار زندگى ملت را از شر دمشنان دمشنان انسانيت پاك ميكنند و در آيه سوم اشاره مبجا
خارجى حفظ مينمايند، اين نكته ناگفته مناند كه قرآن و روايات اصرار به پاكسازى هر دو جهت درون و برون انسان را 

و نريوى  دارند، و پاكى درون است كه آدمى را به پاكسازى برون واداشته و بعبارت ديگر پاكى باطن مهان تقوا
  .پرهيزگاريست كه علت ارزش و قبوىل اعمال است

فان التقوى ىف اليوم احلرز و اجلّنة، و ىف غد : سود پاكسازى درون و تقوا را چنني بيان ميدارد 191ج البالغه در خطبه 
بعد راه بسوى  دارى در زندگى دنيا پناه و سپر دفع عوامل ذلت است، و در جهان الّطريق اىل اجلّنة، نريوى خويشنت

  .شت

در چنني زمانيكه عوامل فساد مهچون  : گروهى پس از اينكه دعوت حبق و باصول تربيت اهلى ميشوند در پاسخ ميگويند
كمربند زندگى را احاطه كرده كسب نريوى مقاومت امكان ندارد و بايد با سيل زمان و مهرنگى با اكثريت بزندگى ادامه 

پرورى و گناه را بر حسنات و فضائل اخالقى و روحى  طلىب و تن دسته از مردم كه عافيت داد، الزم است كه پاسخ باين
رتى  ترجيح ميدهند داده شود، تا آنان كه شيفته حقند دلگرمى بيشرتى بدست آورده، و براى رسيدن مبقام قرب نريوى 

  .خرج كنند

   پاسخ بيك پرسش

  و بروىن درهر زماىن امكان دارد يا نه؟ آيا حتصيل نريوى مقاومت، در برابر دمشنان دروىن

بدون ترديد جوابا ين مسئله صددرصد مثبت است، زيرا تا انسان وجود دارد دمشن هم وجود دارد، و تا انسان و دمشنش 
در مقابل هم هستند، راه حتصيل نريوى باطىن و ظاهرى براى راندن دمشنان از صحنه زندگى باز است، اگر دمشن باشد 

ها و زمني بر آن استوار  سب نريو براى جنگ با او فراهم نباشد بايد گفت از عدل دور است عدىل كه آمسانوىل راه ك
  .است

هاى هر زمانست  اما راه بدست آوردن نريوى ظاهر كه عبارت از سالح جنگ و كارزار با دمشنان ملت و كشور و طاغوت
  .ضرورى و واجبايست  روشن و حركت در اين مسري هم بر ملت اسالم برنامه

______________________________  
  222البقره  -)1(
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  108التوبه  -)2(

  4الصف  -)3(
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تر و راهش رجوع به كتاب خدا و سنت پيامرب و گفتار ائمه و حكمت حكيمان و  بدست آوردن نريوى باطن واجب
كه زمان ما «هاست و هم اكنون  دانشمندان بيدار و امثال اين برنامه هاى عرفان عارفان حقيقى و پند ناصحان و نوشته

آن منابع عاىل تربيىت در اختيار » دلگرمى شديد است و بشر در شرق و غرب در حماصره انواع عوامل فساد قرار دارد
ش در هر عصرى پاسخگوى انسان است و تا ظهور امام دوازدهم در اختيار متام مردم آينده خواهد بود، اسالم بامتام ابعاد

رتين مكتب است   .نيازهاى انسان است، و براى تربيت بشر و تقويت نريوهاى معنوى او، و شكوفا كردن استعدادهايش 

نظري مرجع بزرگ شيعه حضرت امام مخيىن، و نداهاى بيدار باش آن انسان واال پيكر اسالم را از خرافات و  قيام ىب
الم راستني و سازنده در سايه كوشش آن حضرت جبامعه ارائه شد، در چنني فرصىت كه اميد هاى وارداتى زدود، اس برنامه

در قلوب نااميدان تابيد، مستضعفني نريو گرفتند، بسيارى از مردم كه تا قبل از طلوع وجود او در سسىت و تنبلى و 
ساز نزديك كردند و  هاى فضيلت رچشمهزدگى ميزيستند خويش را در برابر منابع سازنده آئني حق قرار دادند و بس غرب

ادند، جواناىن كه از دين خرب نداشتند، و  براى دفع خطرات دمشنان دروىن و بروىن بصحنه جهاد با هوا و با دمشن قدم 
هاى منظم  اگر بعضى از آنان در مدرسه و دبريستان و دانشگاه ميخواستند مناز خبوانند خجالت ميكشيدند امروز در صف

اى ايران بنماز ميايستند و افتخار ميكنند، در تظاهراتى كه گاهى از يك مليون نفر جتاوز ميكند چند هزا ر نفرى در خيابا
بوقت مناز بنماز ميايستند، با رباخوارى و بانكدارى سخت مبارزه دارند، مراكز فساد را يكى پس از يكى نابود و تعطيل 

  .ميكنند

تشان بوسيله عوامل غرب در خطر بود و از حجاب شرم داشتند هم اكنون در زنان و دخرتن مسلمان كه عفت و فضيل
هاى چند هزار نفرى با حجاىب كه از دخرت پيامرب سرمشق گرفته در تظاهرات شركت كرده و بنماز ميايستند، هم اين  دسته

نويد بپا كردن حكومت  مرد و زن هستند كه به واجبات رو آورده از حمرمات دور گشته و آراسته حبقوق اسالم شده و
اند، در اين زمان كه بنگارش اين دفرتچه مشغومل بلوك غرب و  اسالمى و پريوزى بر متام دمشنان شرق و غرب را سر داده

اى زمان از سازندگى و نريوخبشى اسالم به تعجب آمده و در برابر ملت مسلمان ايران در متام جبهه ها  شرق، و ابرقدر
تند، عوامل آنان در داخل ايران درمتام زوايا شكست خورده، و جامعه اسالمى با سربلندى هرچه گرد هس مشغول به عقب
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ا و كوچه ها با شعارهاى  متامرت بفعاليت اهلى خود مشغول است، حىت كودكان و اطفاىل كه هنوز مبدرسه نرفته در خيابا
  اسالمى حركته ميكنند و
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من كه خود در مسري روحانيت قرار دارم در طول مطالعامت  »1« بقرآن و بپا شدن حكومت اسالمى هستند خواستار عمل
ام، متام  مشسى هستند برخنورده 1357چون ملت روزگار ما كه در سال  مبلىت كه رشد سياسى و مذهىب و انساىن آنان هم

و دستيارانش مبردم معرىف كردند، و جامعه ايراىن را از ها از بركت اسالم است، اسالمى كه مزجع بزرگ شيعه  اين برنامه
  .ذلت و بدخبىت رهاندند

هاى  انسان هرچند كه در قله خطر قرار گرفته باشد، و دمشن از هرسو كه او را احاطه كرده باشد و در وارد آوردن ضربه
دن برتتيب توحيدى با دمشن جبنگ برخاسته هولناك پافشارى كند، ميتواند با اتصال مبنابع نريوخبش فرهنگ الّله و آراسته ش

  .نشيىن كند و بدون شك بر او پريوز گردد و نريوهاى ابليسى را وادار به عقب

اى بيش فاصله نداشت،  هائيست، كه در قله خطر قرار داشت و با آخرين طبقه جهنم حلظه حر بن يزيد رياحى از چهره
انديشى و برگشت بآئني  ن، و شعله اميان، و نداى فطرت و عاقبتوىل با كمك گرفنت از نريوى انديشه و قدرت وجدا

اهلى، با هواى نفس و متايالت غلط جبنگ برخاست و پس از غلبه بر دمشن درون مببارزه با دمشنان بريوىن و ارتش كثيف 
مقدسش را در زمره يزيد اقدام كرد، و با حركت در جويبار معنويت خود را حبوزه حيات عاشقان خدا رساند، و نام پاك و 

  .آزادمردان عامل قرار داد

نگاميكه در سايه نريوى معنوى و قدرت خودنگهدارى دمشنان درون از پاى درآمدند، جنگ با دمشن بريون كار سهلى 
خواهد شد، با سركوب كردن هواى نفس، و شهوت غلط، آدمى مال و جان را بعنوان دو برنامه ناقابل به پيشگاه اهلى 

ه، و نه اينكه از شركت در ميدان جنگ منيهراسد، بلكه با عشق و شوق وارد كارزار شده و مهچون عمرو بن نثار كرد
زمانيكه هواى نفس با نريوى تقوا مهار شد، و دست جنايت بار نفس اماره . مجوع براى رسيدن به لقاء الّله اصرار ميورزد

انش را در ابعاد خمتلف حيات بصورت اصلى مشاهده خواهد  هاى آدمى از ريشه جدا گشت، انسان متام دمشن از برنامه
  .كرد، و بدمشن اجازه تعرض حبرمي مادى و معنوى خود خنواهد داد

هاى فضائل سرياب كرده چه راه آشىت با دمشن است،  اى را كه چشمه راسىت انساىن را كه منابع ملكوتى سري كرده، و تشنه
  ه لذت برن از گناه و عوامل آن؟و چه ميلى بسفره خصم دارد و چه نيازى ب
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______________________________  
كه مشغول غلطگريى   1358اين مطالب را من قبل از حمرم و صفر نوشته بودم، وىل در روز سيزدهم فروردين ماه  -)1(

ه جوانب صبح اعالم مجهورى اسالمى كرد و پريوزى ملت را برهربى حضرت امام مخيىن در مه 8بودم راديو در ساعت 
  .اعالم كرد
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لوان نريومند مترين ديدهه چه ترسى از حريف؟   آدم سري چه ميلى به غذا دارد، سرياب چه متايلى به آب، و 

   راه صحيح

اصوىل بعنوان هاى  ميدانيم كه قرآن و پيامرب و امام مهه ميزان شناخت حق از باطلند، و روشن است كه اگر از اين چهره
  .كننده درسىت از نادرسىت استفاده نكنيم، در دنيا دچار شقاوت و در آخرت گرفتار عذاب خواهيم شد تراژدى مشخص

اى  جوامعى كه برنامه ا تنظيم نكردند يا منيكنند در زندگى مادى و معنوى دچار حبرا هاى حيات خود را با اين ميزا
حل  تر ميگردد، و تنها راه دن گره مشكالت فعاليت ميكنند، بر مشكالت افزودهسخت بودند و هستند و هرچه براى گشو 

  .نابسامانيها بازگشت بفرهنگ خداست

پيامرب بزرگ اسالم پس از قرآن جميد مهمرتين ميزان الّله بروى زمني است، روى اين حساب عمل و سخن و امضاى او 
ا حجت است، و با توجه حبيات سراسر  پر افتخار و پاك او ميتوان راه صحيح حيات را از مسري غلط براى متام انسا

  .بازشناخت

در اين خبش به پاسخى از پيامرب در برابر يك پرسش اشاره ميشود، تا با در نظر گرفنت آن پاسخ براى زندگى خويش 
: پاسخ گفت جهت تعيني كرده و براى نيل بعزت در حركت آئيم، از آن پيشواى ىب نظري پرسيدند سعادت در چيست؟

تر،  العاده طول العمر ىف طاعة الّله، زندگى دراز مدت در ميدان فرمانربدن از خدا، آرى ماندن بيشرت كسب نريوى فوق
رت، جنگ با دمشن، فعاليت برتر، گردش در مدار واالتر، حتصيل سعادت دو سرا ترمجه اين  مبارزه گسرتده تر، شناخت 

  .مجله است

ز مرگ باين خاطر بود كه عمر هرچه كوتاهرت باشد سرمايه كمرتى نصيب آدمى ميگردد، آنان آرزوى كراهت انبياء و ائمه ا
رتين جتارختانه است و هرچه  مرگ نداشتند و طلب مردن منيكردند، زيرا ميدانستند دنيا خانه ايست كه براى كسب فضيلت 

  .ريوىن داشته باشد، بفيوضات برترى نائل ميآيدترى با هواى نفس و دمشنان ب انسان بيشرت مباند و مبارزه گسرتده
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طاعت از خدا يعىن چه؟ يعىن جهاد، و مبارزه با موانع راه انسانيت، و اگر عمر در فرمانربى از الّله صرف نشود عمر 
گرداندن از منابع توليد حسنات، خباموشى دادن شعله فطرت و وجدان، متام انديشه را صرف كردن در  نيست، روى

هاى شكم و شهوت، مهت واراده را خرج كردن در راه بدست آوردن زيور و زينت كار مردم زبون و پست است،  برنامه
مردميكه تعدادشان در زمان ما كم نيست، راج فساد در مهه شئون حيات بوسيله ستمگران و اربابان طاغوتى بدست مهني 

   مردم

  150: نظام تربيت در اسالم، ص

  .ت استسست اراده و عاشق ماديا

اينان روح مواج و ابدى خواه انساىن را از ملكوت عامل جدا كرده، و بسوى حوزه ماديت حمض سوق داده و باين خاطر با 
ركسى محله ميربند،  هيچ گناه و معصيىت قانع نشده و خويش را تبديل بيك موجود پليد و شيطاىن منوده، چون سگ هار 

ر الشه   .و چيزى جز خاك گور آنان را آرام خنواهد كرداى دست ميآاليند  و چونكفتار 

اينان مهان مردمى هستند كه با فعاليتهاى غلط خود، و با معكوس كردن واحدهاى تربيىت، براى رشد ديو درون و شيطان 
  .هاى غري قابل جرباىن خبويش وارد ميكنند برون محاىل كره و از اين راه ضربه

: و اعلموا اّن اهلالك من هلك دينه واحلريب من حرب دينه: ميفرمايد 217العقول ص على عليه السالم بنا به نقل حتف 
ايست كه پيوندش را با خدا بريده است، راسىت  هالك شه آن بدخبىت است كه دين از دست داده و غارت زده آن بيچاره

اول بار خود انسان طعمه آنان چه اندازه امحقى است كه انسان با دست خويش گرگ درون و گرگهاى برون را بپرورد و 
  !!شود

  .داران باحق از خداوند عمر طوالىن ميخواهند، و از سر رسيدن مرگ وحشت ندارند رابطه

عمرى كه در پرستش حق سپرى شود، روزگار انساىن كه متامش مببارزه با شرك و هواپرسىت متام گردد، اوقاتى كه بتحصيل 
  ا صاحبش از مرگ كراهت داشته باشد و بچه خاطر از مردن برتسد؟خري دنيا و سعادت آخرت بپايان برسد چر 

نگام در رسيدن وقت انتقال از اين عامل جبهان ديگر غرق در شوق و لذت  ا يك نفر از مرگ منيرتسد و  در ميان انسا
ى مسئوليت ميگردد دو نفر از مرگ و مردن سخت در وحشت و ترسند، سه گروه شدن مردم در برابر مرگ مبقتضاى اجرا

  .و تكليف و نقص در اجرا يا عدم اجراى آن است
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   انسان و مرگ

دسته اول مردمى هستند كه خباطر تكيه بر عقل و . اند در زندگى دنيا در زمينه توجه به عقل و مسئوليت مردم بر سه گروه
ارند، اينان با نور افكن خرد انديشه آئني خدا را راه خويش قرار داده و متام تواضع و خشوع را نسبت حبقيقت روا ميد

ايستند، گروه دوم مردمى هستند كه از  هاى الّله باز منى اى از اجراى برنامه بكليه مسئوليتهاى خود عمل كرده و حلظه
   انديشه و تعقل

  151: نظام تربيت در اسالم، ص

هاى انساىن و  لذات، از نظر برنامه ورند اما خباطر دانش اندك، و ضعف در اراده، و بيشرت توجه داشنت مبحسوسات و ره
كار و خطاكار و مجعيت سوم ما ديگران صرفند، آنانكه جز به شكم  حقوقى داراى كمبودهاى فراواىن هستند و بقوىل گنه

انديشند و سرائى جبز اين دنيا منيدانند، ابتداى حيات را والدت و انتهاى زندگى را مرگ دانسته، انسان  و شهوت منى
هاى حيواىن مهىت ندارند، از مفاهيم عاىل انساىن و از معاىن بلند اخالقى  جز مجع مال و صرف آن در برنامه مناهائيكه

داىن ظلم و  بيخربند و بايد گفت صفحاتى از تاريخ خباطر تاريكى دل و جانشان سياه است، مردميكه مهچون كرم در زباله
هاى شيطاىن  حم ديگرانند، بيخرداىن كه براى پاسخگوئى خبواستههاى حيات مزا جنايت پرورش يافته، و در متام برنامه

يچ   .گردان نيستند كس روى خويش از هيچ جنايىت 

اين سه گروه در برابر ياد مرگ و يا خرب آن هريك حال خمصوصى دارند، دسته اول خباطر درك حقيقت، و اجراى تكليف 
د است و سعادت و سالمت براى مردم با تقواست از ياد مرگ لذت و اينكه مرگ انتقال از اين سراى حمدود جبهان ناحمدو 

  .ميربند و انتقال خويش را از اين عامل به جهان بعد عني سعادت و حمض رستگارى ميدانند

آدم عليه السالم با تعليم گرفنت امساء از خداوند، و با روشن شدن جانش بنور هدايت، و با توجه باينكه هيچ موجودى در 
هدف نيست، و با علم باينكه اگر مرگ پايان زندگى باشد با حكمت و عدل خداوندى و با نظام متني جهان  جهان ىب

ور شده بود و زندگى خويش را به پريوى از عقل و حمتويات وحى بر مبناى درستكارى  تناسب ندارد از وارستگى كامل برده
امل فراهم آورد، مرگ براى او مبعناى انتقال از جهاىن جبهاىن بنا منوده، و براى زندگى در جهان بعد از مهني جهان توشه ك

  .و يا مبفهوم پريدن از قفس و رفنت در فضاى بينهايت در بينهايت بود
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مردن برايش مبعناى كوچ كردن از خانه گلى ببهشت مينمود، مهاجنائى كه خداوندش وعده داده بود كه در صورت مهاهنگى 
رسد، بنابراين نه اينكه از مرگ منيرتسيد، بلكه بساعت حركت از اين عامل بفضاى جهان زندگيش با مقررات حق بداجنا ب

  .ديگر عشق ميورزيد و در حقيقت مرگ برايش پايان شب هجر و ابتداى صبح وصال بود

 اى در شديدترين گرما بنوشد چون شربت سردى است كه تشنه جگر سوخته مرگ نزد من هم: على عليه السالم ميفرمود
و نيز ميفرمود خبدا قسم انس من مبرگ و عالقه و شوقم از اين جهان جبهان ديگر از انس طفل گرسنه بسينه مادر . »1«

نگاميكه مششري پسر   بيشرت است، و 

______________________________  
  553ص  2سفينة البحار ج  -)1(

  152: نظام تربيت در اسالم، ص

خبداى كعبه رستگار شدم در وصف آن : خون خود غلطيد و گفت فزت و ربع الكعبهمرادى فرق نازنني او را شكافت در 
تر بود و مرگ برايش از آب، خوردن تشنه آسانرت  قيمت دنيا در برابرش از خاكسرت در معرض باد ىب: اند حضرت نوشته

اى براى  ل ميشود، و زمينهها موفق ميشوند مشكل مرگ براى آنان ح راسىت آنان كه بدرك مفهوم حيات و اجراى مسئوليت
  .ترس از مردن بر ايشان باقى منيماند

اى حكيمانه دانستند، و آفرينش خود را عبث و  آنان كه بشناخت هدف نائل آمدند، و نظام عاىل جهان را متكى بر اراده
و براى خود و  اى خويش از مكتب اهللا درس گرفتند، بازيچه حساب نكردند، و در متام حركات جسمى و روحى و انديشه

اجتماع و تاريخ خويش منبع خري و بركت شدند، و با تكيه بر اخبار اهلى در كتب آمساىن جبهان بعد مؤمن شدند، و دنيا 
را مهچون گذرگاه و مزرعه براى آخرت انگاشتند، و در طول حيات خود مهىت جز رشد و اعتالء و تكامل نداشتند، 

  و هركس در مسري آنان باشد چرا از مردن برتسد؟وحشت و ترسشان از مرگ چه معنا داشت 

با اجراى متام واجبات حق، و دورى از مهه گناهان، : از على عليه السالم پرسيدند چگونه بايد براى مرگ آماده شد؟ فرمود
 تفاوت و آراسته شدن مبكارم اخالقى، در چنني صورت افتادن بكام مرگ، يا عارض شدن موت بر انسان براى آدمى ىب

دخرت گرامى پيامرب . »1« ميشود، پسر ابو طالب برايش هيچ نگراىن نيست كه بكام مرگ افتد، يا مرگ گلويش را بفشارد
نگام مرگ پدر سخت ميگريست، رسول اكرم او را نزديك خود خواند و چيزى باو گفت كه زهرا عليها سالم خنديد، و 

ز او پرسيدند پدر بزرگوارتان چه گفت كه خوشحال شديد پاسخ نشاط در چهره پاكش آشكار شد، پس از مرگ پيامرب ا
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اول كسيكه از اهل بيت من پس از من مبن ملحق خواهد شد توئى، من از شنيدن خرب مرگ خويش : داد پيامرب فرمود
  .»2«  سخت خوشحال شدم

بوحشت نيفتد، اما او  انگري است، در جنس زنان كمرت كسى را ميتوان يافت كه از شنيدن لغت مرگ راسىت چه شگفت
چرا خوشحال شد، خباطر اينكه در سايه تربيت پدر و درك مفاهيم قرآن و شناخت هدفها آراسته بواقعيات شده بود چرا 

از مرگ برتسد؟ مگر مرگ در نظر زهرا چيست؟ چيزى جز انتقال از قفس تنگ دنيا به رضوان اهلى و حركت از حملى  
شت جاوداىن و راحت شد العمل پاكى  ن از حمدوديتها و رسيدن به بينهايت و نعمتهاى جاويد كه مهه عكسكوچك به 

  .اعتقاد و عمل و اخالق خود انسان است نيست

______________________________  
  374ص  2ج  -554ص  2سفينة البحار ج ) 1(
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  153: نظام تربيت در اسالم، ص

رهرب آزادگان حضرت حسني عليه السالم درحاليكه سوار بر اسب بود خبواب رفت، پس از بيدار : كه به نينوادر راه م
  فرزند بزرگوارش پرسيد كلمه اسرتجاع براى چه؟  ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ  :شدن گفت

هاى ما بر حق نيست فرمود  شت مگر بنياد برنامهخواب ديدم هاتفى گفت مرگ اين قافله را دنبال ميكند عرضه دا: فرمود
  .در اينصورت از مرگ باكى ندارمي: چرا گفت

  مرگ اگر مرد است گو نزد من آى
 

  تا در آغوشش بگريم تنگ تنگ

  من از او عمرى ستامن جاودان
 

  او ز من دلقى ستاند رنگ رنگ

هركس با من مباند كشته ميشود، زهري از جاى : به شام عاشورا براى يارانش در آن صحرا داد سخن داد، آنگاه فرمود
اگر فردا هزار بار كشته شوم، بدمن را بسوزانند، خاكسرتم را بر باد دهند، دوباره زنده شوم باز در راه : جست و گفت

مانگونه سخن گفتند و در برابر شنيدن خرب مرگ اين چنني هدف تو با طاغت ميجنگيم، و هريك از ياران باوف ايش 
ار از عمرش نرفته بود بپا خاست و گفت  العمل نشان دادند قاسم برادرزاده عزيزش، شريبچه عكس اى كه بيش از سيزده 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ر است فرمود ت برنامه فرداى من چيست؟ امام در جواب گفت نسبت مبرگ چه حاىل دارى پاسخ داد برامي از عسل شريين
  .تو هم كشته ميشوى قاسم از شنيدن خرب شهادتش سخت خوشحال شد

العملهائى بود از مردان راه اهلى در برابر مرگ، آرى گروهى كه با بيدارى كامل زندگى ميكنند و از لذت  اينها منونه عكس
ره ميربند، قوميكه با اطمينان به قول انبياء و ائمه حبق و حقيقت آراست اند، مردميكه خود را در برابر خدا و  ه شدهاميان 

هاى طاغوت و هواى نفس و  گريى از فرمان اى كه از اجراى فرامني اهلى و كناره خلق متعهد و مسئول ميدانند، دسته
يا از هائيكه با تكيه بر قول حق در قرآن معاد را باور كرده و ميدانند نيكوكاران در دن اى بازمنيايستند، انسان شياطني حلظه

شت اهلى داراى نصيبند و بدكاران در دنيا از زندگى نكبت بار و در آخرت از دوزخ  حيات طيبه برخوردار و در آ رت از 
ره اند چرا به هيوالى ترس از مرگ پريوز نباشند، اينان با متام موانع عزت مبارزه ميكنند و دنيا را وسيله ساخنت  و عذاب پر

  .آخرت آباد قرار ميدهند

ما مردم مادى و بيدين، و گروهى كه راه زندگى خويش را از خدا جدا كرده، و بانواع مفاسد و پليدى دچار آمده چون ا
مرگ را پايان زندگى پر از برنامه حيواىن خود ميدانند، از افتادن در كام مرگ و عدم نيسىت خبيال خودشان، سخت در 

  هراسند و مهيشه از مرگ و مردن در گريز،

  154: بيت در اسالم، صنظام تر 

مرگ بر ايشان هيوالى خطرناكى است آنقدر كه از شنيدن لغتش بوحشت گرفتار شده و لرزه بر اندمشان ميافتد، و نيز 
اى به بعدا ز مرگ دارند خباطر آلوده بودن بگناه و عدم اجراى قسمىت از فرامني حق كه  مردم سست امياىن كه كوره عقيده

مندند با هر وسيله كه بشود از عذاب خدا برهند، وىل بايد بدانند تنها  وحشت دارند، و عالقهمورث عذاب است از مرگ 
راه جنات از وحشت نسبت بعامل بعد بازگشت حقيقى به خداست، و روى آوردن بقرآن و جربان خالءهاى گذشته، و 

زاى مرگ است، كابوسى كه  شتاجراى تعهد و مسئوليت انساىن در برابر اهللا و مردم، رهاننده دل از كابوس وح
مايه توبه و جربان ورشكستگيهاى عملى و اخالقى راهى  العمل اعمال بد خود آدمى است، و بدانند كه ىب عكس

زا كه عبارت از گناه و نافرماىن است مببارزه برخنيزند حمكوم  بشفاعت و جنات خنواهند داشت، اين دسته اگر با عوامل ترس
  .ا پايان عمر از مرگ برتسندترسند، و حق اينستكه ت

  .در اين زمينه مصاحبه جالىب با ابو ذر غفارى شده كه دانستنش براى انسان سود عملى دارد

   عقيده ابو ذر نسبت به مرگ
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مردى بابو ذر  : فيض آن بزرگ مرد اسالمى و آن سرتك دانشمند عزيز در جلد هشتم حمجة البيضاء باب موت مينويسد
ز مرگ ميرتسيم؟ پاسخ گفت خباطر اينكه متام مهت مشا خرج آباد كردن دنياى حمدود و از دست بكدام علت ما ا: گفت

رفتىن شد و وقت آباد كردن جهان بعد براى مشا مناند، روى اين حساب ميخواهيدب هنگام مرگ از حملى آباد مبركزى 
از حمل آباد به جائى خراب كه راه بازگشىت از  البته رفنت! ايد خراب برويد، مركزى كه بدست خود خراىب آن را فراهم آورده

  .آن نيست ترس دارد

خوشحاىل نيكوكار مهانند  : پرسيد ابو ذر چون بدروازه مرگ رسيدمي، برخورد ما با پروردگار چگونه است؟ پاسخ گفت
ا در سفر بوده و غم زن و فرزند جانش را ميكاهيده سفرش بپايان آمده و بآغوش خانه بازگشته،  كسى است كه مد

  .اند و براى جرميه به پيشگاه مواليش ميربند ايست فرارى كه او را دستگري منوده بدكار مانند بنده

  :پرسيد ابو ذر حال ما را در پيشگاه اهلى چون ميبيىن؟ جواب داد اعمال خود را بر كتاب خدا عرضه كنيد، قرآن ميفرمايد

  .نيكوكار در نعمت است و بدكار در عذاب .ُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ ِإنَّ اْألَْبراَر َلِفي نَِعيٍم َو ِإنَّ الْ 
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ِإنَّ َرْمحََت  :خداونند جاى رمحت خويش را در قرآن معتني فرموده: پرسيد ابو ذر پس رمحت خداوند كجا مريود؟ پاسخ داد
رمحت حق شامل مردمى است كه باجراى مسئوليتهاى خود اقدام كرده و در صف نيكوكاران  :اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ 

اند، آرى فقط در سايه قرآن ميتوان راه را از چاه شناخت، و با تكيه بر پاسخ گفنت بدعوت قرآن ميتوان خزى  جاى گرفته
  .دنيا و عذاب آخرت را به حيات طيبه و سعادت جاويدان بدل كرد

   مشن دروىنپريوزى بر د

اند، كه پشت مملكت از شنيدن نامش ميلرزيد، و سربازان هارون چندين بار براى  در كتب گذشتگان بازگو كرده
هاى جتارتى قرار ميگرفتند، و مال مردم را ربوده  هايش در مسري قافله دستگرييش كمني كردند، وىل موفق نشدند او با نوچه

  .بني خود تقسيم ميكردند

ا باعث جناتش شد،  بود، سخت ىب او فضيل عياض باك و متهّور، در عني راهزىن از صفات خوىب برخوردار بود و مها
ميگويند منازش ترك منيشد، و بكتا خدا احرتام ميكرد، اما حميط نامناسب و خانه دور از قواعد تربيت اهلى او را از مسري 

  .حق بازداشته بود
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اى ببام برآمد،  شناس وارد شهر بغداد شد، و براى صيد مقصود از ديوار خانهنيمى شىب خباطر هدىف كه داشت بصورت نا
درحاليكه مبحل مورد نظر نزديك ميشد صداى دخلراشى شنيد قدمش سست شد، زانويش لرزيد، گوشهايش غرق در 

طر مناجات با حمبوب اش را خبا شنيدن گشت خواننده را منيديد و معلوم نبود كه بود، وىل با سوزى هرچه متامرت فضاى خانه
هان اى بندگان  :أَ َملْ يَْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ  شكسته بود، سوره احلديد را ميخواند باين آيه رسيده بود

مي اين مشائيد كه من هنوز هنگام آشىت با من نرسيده؟ باز هم از من ميگريزيد درحاليكه من بانتظار بازگشت و توبه مشا
  !ايد ايد اما منكدان فرمامن را شكسته عمر يبا من مبخالفت برخاسته منك نعمتم را خورده

اده بود عرضه داشت آقاى من : فضيل پس از شنيدن آيه گريست، درحاليكه روى بام صورت بر خاك مذلت و تواضع 
  .مرا بآشىت دعوت ميكىن من بآشىت با تو حاضرم

عمرى گمراهى و دزدى، و شىب هم خباطر رسيدن بوصال معشوق ببام مظلومى برآمدن وىل با تصميمى راسىت مهم است، 
  !ترين دمشنان دروىن پريوز شدن اى سخت خباطر شنيدن دعوت حق ديو نفس را مهار كردن و بر دمشن قاطع و اراده

  معموال از بام برآمد، بطرف بريون شهر در حركت شد، نزديكيهاى درواز مبحلى رسيد كه
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ا از آجنا حركت ميكردند، در آن سحرگاه پرخاطره باز صدائى شنيد قافله   :ساالر ميگفت كاروا

دوستان برخيزيد، اموال خود را برگرفته و بار كنيد شايد در اين ظلمت شب از برياهه رفته تا گرفتار چنگال آن ياغى 
ساالر سخت بگريه افتاد، بر خويش ترسيد آه من چه موجودى هستم كه برادرامن  ى قافلهخطرناك نگردمي، از شنيدن صدا

ساالر هر وقت  هاى بيگناه از دست من دور از امنيت و راحىت، فرياد زد قافله اند، انسان از شنيدن نام من در وحشت
فنت بدعوت حق مهار شد، و آن مانع است، زيرا سگ هواى نفس آن مرد خطرناك با پاسخ گ ميخواهيد حركت كنيد ىب

سست اراده و ضعيف احلال با تكيه بر قرآن جميد در ميدان جنگ با هوا پريوز شد، و امروز نه اينكه نبايد از نامش و 
  .»1«  ساز و خريدهنده شده رمسش ترسيد بلكه بر عكس او مردى امنيت

   تغيري اخالق در سايه اسالم

دخو، غارتگر، خطرناك، قمارباز، شراخبوار، رباخوار و زناكار، وحشى و قاتل، و اعراب جاهل مردمى بودند بس خشن، تن
مه گناهان و خالصه فحشاء و منكرات نقل شريين زندگى آنان بود   .آلوده 
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پيامرب اسالم در ميان چنني ملىت مبعوث برسالت شد، بتدريج و با حتمل شدائد زياد آن گرفتاران بند هوا را آماده پذيرش 
كرد، غول نفس مهار شد، با حمكوم شدن هوا و غلبه آن ملت بر متايالت و شهوات خارج از حدود بتهاى بروىن   تربيت

نيز شكست، نفوذ سران شرك و كفر از دست رفت، قبايل با يكديگر آشىت كردند و مبيدان مساملت و صلح درآمدند، 
موش شد، هر دو نفر از آن جامعه در سايه قرآن با ها خامته يافت، قتل و غارت از بني رفت، نائره دمشنيها خا جنگ

پدرى درآمد، معامالت حرام ممنوع گشت، دوسىت  يكديگر برادر گشت، درد مسكني و فقري معاجله شد، يتيم از رنج ىب
ار شكوفا تبديل شد، حسنات اخالقى در آن مردم فاقد مهه اصول انساىن  جباى دمشىن نشست خزان اصول آدميت به 

رسيد كه در ميدان جنگ با كفار و مشركني عموزاده يكى از سربازان زمخى براى سرباز از پا درآمده آب برد زمخى جبائى 
در خون غلطيده در حاليكه سخت تشنه بود، اشاره كرد آب را به سرباز زمخى افتاده در چند مرتى من برسان زيرا او از 

ه كرد بآن سرباز ديگر ده زيرا او زودتر از من از اسب افتاده با من نيازمندتر است ميگويد باالى سر دومى آمدم اشار 
عجله باالى سر سومى آمدن شهيد شده بود، ببالني دومى و اوىل برگشتم هر دو از دنيا رفته بودند، آرى حكومت بر 

ند، و از غارت نفس و پاكسازى درون ملىت آنچنان را باين چنني فضيلت تغيري حال ميدهد، آن روز جبان هم رحم منيكرد
   مال يكديگر دريغ نداشتند، امروز در عني

______________________________  
   نقل مبعىن 369ص  2سفينة البحار ج  -)1(
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پابرجائى . دنيانظام اّلدين خمالفة اهلوى و التّنزّه عن الّ : نياز و احتياج ايثار جان و مال ميكنند على عليه السالم ميفرمايد
رتين راه رسيدن  دين، و باجرا درآمدن قواعد آن در سايه خمالفت بر خواسته هاى غلط است، و آزادى از دنياپرسىت 

  .بسعادت دو جهان

اى ضد حق  اى صداى موسيقى و برنامه اى ميگذشت از خانه پيشواى هفتم حضرت موسى بن جعفر عليه السالم از كوچه
اگر : پاسخ گفت آزاد است فرمود! صاحب خانه آزاد است يا بنده؟: درب خانه بود، امام پرسيدبگوش مريسيد، كنيزى 

اش النه فساد منيگشت كنيز مفهوم سخن امام را نفهميد، وىل پس از بازگشت خبانه در آستان در پرسش و  بنده بود خانه
رهنه مسري امام را پيمود، چون حبضرت رسيد پاسخ خود را با امام بارباب گفت، مالك خانه سخت ناراحت شد، با پاى ب

ام، اشتباه ميكردم، پشيمامن بازميگردم، دمشنان درون و برون را خباطر طغيان نفس  فرياد زد خبدا قسم آزاد نيستم، بنده
ه دوست ميپنداشتم بدست حضرت توبه كرد، و از مردان راه اهلى شد، ترس از مقام حق چنان باو تأثري كرد كه مدتى كوتا

  .پس از توبه مريض شد و سپس جبوار رمحت حق شتافت
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چون گروهى از خطاكاران گذشته گرفتار نريومندترين دمشن يعىن هواى نفسيم، و ميدانيم كه متام  ترديدى نيست كه ما هم
وزى بدخبتيهاى خانوادگى و اجتماعى و دولىت و ملى و اخالقى ما زائيده اين دمشن خطرناك دروىن است و تا حصول پري 

هاى قرآن  اى جز مبارزه با آن ندارمي، و اسلحه ما در اين ميدان عمل و اراده و تصميم قاطع و آراسته بودن بربنامه چاره
  .وگفتار پيامرب و امامان است

  :پيامرب بزرگ در اين زمينه ميفرمايد

تنازعه، فبّني رسول الّله اّن النفس املومن بني مخس شدائد، مؤمن حيسد، منافق يبغض، كافر يقاتل، و شيطان يذّل و نفس 
  :عدّو منازع جيب جماهدته

مؤمن گرفتار پنج سخىت است، رهائى از آن در گرو مبارزه و جنگ است و بدون شك نريوى الزم در اين پنج ميدان اميان 
رد، و كافرى كه و تقواست، آن پنج سخىت عبارتست از حسدى كه برادر مؤمنش باو ميورزد، و منافقى كه با او دمشىن دا

: با او در حال جنگ است، و موجود شريرى كه ذلت انسان را ميخواهد، نفسى كه انسان را آرام منيگذارد، سپس فرمود
هاى غلط نفس پريوز شود، جنگ با چهار  ترديد اگر انسان در مبارزه با خواسته جنگ و مبارزه با نفس واجب است، و ىب

  افضل اجلهاد من جاهد: هرب بزرگ اسالم فرمودايست و نيز ر  دمشن ديگر كار ساده
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لو  . »1«  نفسه الّىت بني جنبيه لوست، نفس بني دو  باالترين مبارزه سرسخىت نشان دادن با نفسى است كه بني دو 
خوش حبال  . »2«  مل يرهطوىب ملن ترك شهوة حاضرة ملوعد : هاى غلط است، و نيز فرمود كنايه از شهوات و خواسته

  .كسيكه لذت امروز را براى آبادى روز بعد رها كند

   حيات يا ميدان كارزار و مبارزه

از هنگام انعقاد نطفه در صلب پدر، تا زمانيكه شعله مشع وجود با وزش باد مرگ خاموش ميگردد، و آدمى آخرين نفس 
وناگون و بيشمارى قرار دارد، و براى دفع دمشنان بايد مببارزه را تسليم پيك اهلى مينمايد ناحيه جسم در برابر خطرات گ

برخيزد، تا وقىت انسان مستقل نشده و برشد جسمى نرسيده، مبارزه با دمشنان جسم بر عهده پدر و مادر است و از وقت 
جنگ با  حفظ سالمت جسم تنها در سايه مبارزه با خطرات مربوط بآن است و بدون. فهم و رشد بر دوش خود انسان

اند، و مخري وجود را با جنگ و جهاد  دمشنان سالمت بدن ادامه حيات امكان ندارد، گوئى سرشت ما را با مبارزه بافته
  .اند مايه داده
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اصوال انسان مهانند ديگر موجودات بعنوان يك مبارزه و جماهد مبيدان زندگى فرستاده ميشود، و چون قمرى درخشان براى 
  .ا دمشنان بفضاى هسىت پرتاب ميگرددحركت در مدار جنگ ب

انسان از مهان ابتداى ورود در مرز مبارزه براى روبرو شدن با دمشن و جنگ با او نريو الزم دارد، و اين نياز طبيعى به نريو 
  .را براى مبارزه، خداوند در حد كامل پاسخ داده است

زبان گويا، دست پرتوان، قدم نريومند، قوه درك و بينش خود جسم بتمام وسائل الزم جمهز است، چشم بينا، گوش شنوا، 
و در مرحله ديگر براى حفظ و تقويت نريوى جسم عوامل گوناگوىن از قبيل هوا، نور، آب و انواع مواد خوراكى و ... و 

  .آشاميدىن را مقرر فرموده است

بكوشد، تا بتواند نريوى مبارزه داشته و انسان وابسته مبكتب اهللا واجب است در حفظ سالمت بدن و عوامل مربوط بآن 
  :از عهده متام مشكالت مربوط بناحيه جسم برآيد

خورى در آن حد كه توان انسان را كم كند ممنوع، و پرخورى تا آن مرز كه انسان را به بسرت مرض يا امراض درافكند  كم
  .حرام

 چندان خبور كز دهانت برآيد نه
 

 چندان كه از ضعف جانت برآيد نه

   مناز در رأس واجبات عبادى است، چنانچه ايستاده خواندنش براى سالمت جسم زيان

______________________________  
  195ص  1سفينة البحار ج  -)1(

  164ص  6وسائل الشيعه ج  -)2(

  159: نظام تربيت در اسالم، ص

حبال خوابيده و اگر حبال خوابيده خواندنش  داشته باشد بايد نشسته خواند، و اگر نشسته خواندنش مضر باشد بايد
ر صورتيكه لطمه ناراحت   .اى براى جسم نداشته باشد بايد خواند كننده باشد 
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نگام قوت جسم  روزه ماه رمضان از اهم فرائض خداوند است، چنانكه براى جسم زيان آور باشد ممنوع و قضايش 
  .ورنه جبايش بايد كفاره داده شود: واجب

ايست مهم، يكى از شرايط استطاعتش سالمت جسم است، چنانچه اجنامش براى بدن ضرر داشته باشد بايد  هحج مسئل
  .نايب گرفت، و از اجرايش بوسيله خود بايد درگذشت

آور است، حق  مادرى كه خود از سالمت كامل برخوردار است اما طبيب بدو گفته روزه براى طفلى كه در رحم دارى زيان
  .دارد، و پس از وضع محل در صورتيكه روزه به غذاى طفل لطمه بزند گرفتنش ممنوع و اجرايش حرام استاجراى آنرا ن

ها خباطر اينست كه نريوى جسم از بني نرود، و انسان تاب مبارزه با دمشنانش را داشته باشد، و البته نسبت  متام اين برنامه
داشت جسم در حد الزم مسائلى با آرى آدم ناتوان از عهده مبارزه با دمشن برخنواهد آمد : زگو شدهباين مسئله در فصل 

و بدخبتانه در محله اول دمشن حمكوم بزوال و بيچارگى است، در اين مسئله بني درد و خانواده و اجتماع فرقى نيست، 
  .خانواده ناتوان و جامعه زبون و منهاى سالمت جسم هم در برابر هجوم دمشن حمكوم است

  .تر و زيانش با زيان جسم قابل قياس نيست ر در برابر ناحيه جان گسرتدهاما مسله خط

از مهان زمان بسته شدن نطفه در صلب پدر ناحيه شخصيت و روان آدمى با دمشنان خطرناكى روبروست، در آن زمان  
بآدمى وارد ميكنند هاى خود را از طريق كانال روحى پدر و مادر  كه انسان در صلب پدر يا رحم مادر است دمشنان ضربه

  .و از زمان رشد و بعقل نشسنت انسان با خود انسان روبرو ميشوند

تا زمانيكه انسان آراسته به نريوى مبارزه با دمشنان روح و روان نشده جنگ با دمشنان و دفع خطر آنان بر عهده پدر و 
روحيات و خطوط نفسى و فكرى آنان مادر است، زيرا برخوردهاى پدر و مادر با عوامل غلط يا صحيحك و خلقيات و 

از ابتداى رشد نطفه تا هنگام تولد، و از وقت والدت تا هنگام مرگ در انسان خواهد بود، و قانون وراثت اين معنا را 
ثابت كرده است و بقول پيامرب الّسعيد سعيد ىف بطن و الّشقّى ىف بطن اّمه، علت سعادت يا شقاوت مادر است و در 

، و بايد گفت مسئوليت حمكم كردن زيربناى تربيت و آمادگى دادن براى پذيرش تربيت و مبارزه با دمشنان مرحله بعد پدر
  .انسانيت، سخت بر عهده پدر و مادر است
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انسانيت بوحشيگرى و حيوانيت سقوط كرده و چون تا آخرين حلظه حيات با دمشنان روبروست، در برخورد با آنان توان و 
  .هاى معنوى و قابل شكوفايش با هجوم خطرات از دست خواهد رفت و سرمايه نريوى روحى و فكرى را از دست داده

آن زمان است كه آدميت به ددمنشى، خرد جبهل، عاطفه خبشونت، سالمت مبرض، مردانگى بنامردى، كرامت به پسىت، 
  .فضيلت برذيلت تبديل خواهد شد

وحشى، اجتماع چون حيواناتى خطرناك خواهند چون گروهى  چون گرگ چنگل، خانواده هم مهان وقت است كه فرد هم
تربيت  شد و دانسته يا ندانسته از درون و برون به جنگ با خويش برخاسته و متدن و زندگى را چون ملل وحشى و ىب

  .امروز مبرز سقوط و نابودى نزديك خواهند كرد

ها،  ائل خربى مسعى و بصرى، دانشگاهها وس ها، البراتوارها، چاپخانه جهان زمان ما يعني قرن بيستم از كتاخبانه
ا، مدرسه دانشكده ها، دانشمندان علوم خمتلفه و وسائل جمهز تكنيكى برخوردار است اما خباطر عدم تربيت  ها، دبريستا

صحيح و گرفتار بودن به بند هوا، و آلوده بودن به رذائل اخالقى از امنيت درون و برون حمروم است واحدى با خيال 
گى منيكندن، و ترس از جنگهاى خامنان برانداز بر فرد فرد مردم جهان حكمفرماست، و كسى نيست كه در راحت زند 

شرق و غرب از زندگى خود و ديگران راحت باشد، بنابراين متدن و تكنيك و تكنولوژى و دانش منهاى تربيت چه سود، 
هاى فراوان باشد  هاى گوناگون و رنج م داراى عذابانسان با برخوردارى از مهه وسائل زندگى اگر ميدان حياتش چون جهن

  !آيا آن زندگى را ميتوان زندگى انساىن گفت؟

آنان كه : على عليه السالم درباره مردميكه آراسته به نريوى مبارزه با دمشنان شخصيت نيستند مجله جالىب باين مضمون دارد
هاى  خويش غافل ماندند افرادى كه از شكوفا كردن سرمايه براى دفع خطر دمشن خود را مسلح نكردند، مردميكه از تربيت

هائى جملل و گرانقيمت  ها و كاخ فكرى و روحى بازماندند، گرچه داراى ظاهرى زيبا و فريبنده باشند، اگر چه در خانه
ثافت و آلودگى چون گياه سبزى هستند كه بر مزبله روئيده و ريشه در ك اند، وىل بايد بدانند كه هم جاى گرفته و آرميده

  .ساز نيست دارند، و اين نوع تغذيه براى هيچكس شخصيت

   اينان مردمى هستند كه غريت ناموسى ندارند، و بر خالف آيات ارزنده حجاب از عريان
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دارد، كيان انساىن را باخته بريون آوردن زنان و دخرتان خود در كوچه و بازار ابا ندارند، شرف روحى براى ايشان مفهومى ن
و مهسران و دخرتانشان در برابر ديدگانشان در آغوش اين و آنند و بقول خودشان از اينكه ناموسشان اجتماعى است 

  !!لذت ميربند

نشيىن و مشع و شراب دارند، و براى حفظ  اينان دخلوشى بقمار، رباء، زنا، دروغ، آدمكشى، آلودگى، جملس رقص و شب
  .وقعيت، يا لذت بردن از عمر هر گناهى را غنيمت حساب ميكنندمقام يا م

ا از جاسوسى براى بيگانه گرچه بقيمت نابودى يك ملت باشد، و از فروخنت ناموس كشور، و از بتاراج دادن منابع  آ
اه روئيده سر كود گردان نيستند، آرى بقول امري املؤمنني عليه السالم از گي راىن روى زرخيز مملكت خباطر چند روز شهوت

  .مسرتاح بيش از اين توقع نيست و بيش از اين هم منيتوان توقع داشت

تنها نريوى اميان و تقوا و خودنگهدارى است كه ناحيه جان را از آسيب دمشنان مصون ميدارد، تقوائيكه حمبوب خداست، 
انسان باشد، زيرا دمشن حىت در آخرين حلظه و نريوى حافظ بندگان از شر دمشنان، جلوه اين نريو بايد تا پايان عمر با 

آور تقوا و  دمشن چون بانسان محله كند و با نريوى شگفت. حيات براى بغارت بردن فضائل انسان غرق در طمع است
نشيند  اميان خبدا و ملكات اخالقى روبرو گردد خود را باخته، و از مبارزه با آدمى دست برداشته، فقط بانتظار فرصت مى

  .سان نريوى عليه او را از دست بدهدتا ان

مگر نه اينست كه ابليس در پيشگاه حق قسم ياد كرد با مهه ميجنگم، مهه را از پا درميآورم، از احدى باك ندارم، رابطه 
بندگانت را با تو قطع ميكنم، تنها جائيكه آماده جنگ نيستم و مغلوب شدمن حتمى است هنگامى است كه با بندگان 

ات روبرو شوم، آنان كه از ابتدا دمشنان خويش را شناخته و براى اكرزار با دمشن تا سرحد پريوزى نريو  شائبه خالص و ىب
آيه شريفه عالوه . »1«  فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني ِإالَّ ِعباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ  :اند و باالخره حبضرت اهللا گفت فراهم آورده

ه مغلوب بودن دمشن را از زبان خود دمشن بر برابر عاشقان اهللا بيان ميكند، بيك نكته بسيار مهم هم ضمنا اشاره بر اينك
دارد و آن مسئله اختيار است، و بعبارت ديگر دمشن ميخواهد بگويد اين انسان است كه ميتواند در سايه اراده خويش و 

هاى  ن اقدام كند و نيز اين انسان است كه با سسىت در برابر برنامهبا كمك هدايت حق بفراهم آوردن نريو براى دفع دمش
  الزم راه پري وزى دمشن را بر خود باز ميكند و معلوم است كه فراهم آورندگان نريو خملصني، و دورماندگان از سپر بال اغوا

______________________________  
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ها هستند و منيتوان ادعا كرد متام وسايل اجياد بدخبىت در اختيار دمشن است، تنها كار مهه دمشنان  خورده ان و گولگ شده
وسوسه كردن و اغواگرى و جلوه دادن گناه و پليدى در نظر انسان است و براى هيچ دمشىن سلطه و سلطنت بر انسان 

و اختيار ميتواند بفراهم كردن نريوى مبارزه با دمشن برخيزد و ميتواند از قرار داده نشده، اين انسان است كه با گوهر اراده 
فراهم آوردن وسائل جنگى سسىت كند و زمينه تسلط دمشن را فراهم آورد، و خداوند بزرگ هم در متام ادوار راه شناخنت 

يه وسائل جنگ با آنان را در اختيار آدمى قرار داده است   .دمشنان و 

رتين سرمايه برخوردار است و ميداند شهر خاىل از دزد نيست براى مغازه خود در انساىن كه در جت ارختانه خويش از 
نگام شب  حمكم و قفل و بست سنگني فراهم ميكند، و آدمى كه در خانه خويش از انواع وسائل زندگى برخوردار است 

نمايد و اصوال اگر دمشىن براى انسان نبود اينهمه خانه را بوسيله بسنت در و پنجره و قفل اميىن يا سوت خطر جمهز مي
  .فعاليت و كار و كوشش پديدار منيگشت و زندگى لذت نداشت

  در برابر اضداد

زا و هواى  وجود ابليس و شياطني جىن و انسى چرا، وسوسه و حديث نفس براى چه، عوامل شهوات: گروهى كه ميگويند
خالصه آنچه آدمى را از راه خدا بازميدارد، چرا در راه حيات و زندگى  هاى ضد انسانيت بچه خاطر، و نفس و برنامه

قرار داشته باشد؟ گفتار و پرسش آنان كامال جباست، بايد بآنان جواب منطقى داد و بايد گفت وجود دمشنان وجوديست  
رتين من ا  فعت و سود را نصيب خود كند و كه اگر انسان با بيدارى كامل با آنان روبرو شود، ميتواند از روبرو شدن با آ

  .هاى ضد حق و دمشنان شخصيت روبرو نبود تكامل برايش معنا نداشت راسىت ثابت شده كه اگر انسان با چهره

  مگر جنگ گياهان با نريوى جاذبه، و عواملى كه در خاك و هوا بر ضد آنان است بگياهان توان و رشد منيدهد؟

  تر نگشته و بيش از پيش از لذت حيات فيض منيربند؟ ش ورزيدهمگر حيوانات، در مقابل با دمشنان خو 

  ها باعث تكامل علم طب و پيدا شدن داروها معاجل و كشف راه نابودى امراض نبود؟ مگر وجود امراض، ميكرب

   ادبان، آنچه آنان مگر اين برنامه از لقمان نقل نشه كه گفتند ادب از كه آموخىت گفت از ىب
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آرى دورى جسنت از آنچه ضد فضيلت است، و مبارزه با دمشناىن كه در راه سعادتند، و دست و پنجه نرم كردن با 
برده و بارزش انسان ميافزايد، جدا اگر اضداد نبودند   ميكرب شرك و وباى كفر، و قدرت طاغوت اعتبار آدمى را باال

شت جاويدان و خوشنودى حق چه معنا  كوشش و جهاد، مبارزه و قيام، فتح و پريوزى، سعادت و سالمت، و 
  داشت؟

دارد زاى مثبت  هاى ضد ق آنچنان بنفع خود و ملت اسالم استفاده ميكند كه گوئى از منابع انرژى مسلمان بيدار از برنامه
  .ره ميگريد

پيامرب در ارزش و اعتبار مردم مبارز و خودنگهدار و خمصوصا مردم پس از مرگش و على اخلصوص مردم آخر الزمان بابو 
شان عوامل ضد حق ميبارد و خباطر رسيدن بسعادت با آن عوامل مبارزه ميكنند، و  آنانكه از در و ديوار زندگى: ذر فرمود

اى حزب   .ابليس حفظ مينمايند مهچون پيامربان قبل از من از مقام واالئى برخوردارند خويش را از زيا

مفهوم ميشود، جهل، فقر، سيئات اخالقى،   اى منيتواند بدون ضد باشد، اگر باشد رشد و تكامل ىب انسان در هيچ دوره
اينها اقتضا ميكنند كه انسان كفر، شرك، فسق، شيطان، ابليس، طاغوت، رفيق بد، حميط ناسامل مهه ضد سعادتند، و بود 

براى فراهم آوردن خري دنيا و آخرت مببارزه برخيزد، و راه مبارزه خشنودى و رضوان حق را حتصيل كند، و در اين راه 
ره   .ور شود ميتواند از كمك الّله، نىب، امام، عدل، شرف، كرامت، جود، مقررات انساىن 

براى رشد و تكامل انسانند، نه ميتوان بانكار اوىل برخاست و نه ميتوان در برابر بنابراين دو مسئله اختيار و ضد دو وسيله 
  .دوم چون و چرا داشت

ايست كه دانشمندان بزرگى را به حبث در حدود آن  گو اينكه حبث از اضداد كار متفكرين و بينايان راه است و مسئله
رسائى كرد، وىل چون اين جزوه در سطحى عادى تنظيم شده واداشته، و در اين زمينه بايد بطور مفصل سخن راند يا قلمف

و خباطر اكثريت مردم كه از اصطالحات علمى دورند نوشته شده، در آن حدى كه عموم بتوانند بپاسخ پرسش ذهن خود 
برخيزند توضيح داده شد، شرح مفصل و علمى آن را بايد به متخصصني فن مراجعه كنيد، مسئله اختيار را هم براى 

مند به جربند نيز در سطحى عادى و عاميانه  سخگوئى به پرسش ذهن گروهى از برادران و جوابگوئى بآنان كه عقيدهپا
توضيح ميدهم تا بر خوانندگان ارمجند بيش از پيش ثابت گردد كه اضداد، و نريوى پرارزش اختيار باين خاطر در ظرف 

   اند، كه ما بتحصيل رشد و كمال حيات ما قرار گرفته
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برخاسته، و زندگى را با نريو گرفنت از تربيت اهلى و اجياد متدن بعالوه دين طراوت و شادى خبشيم و بدانيم كه اگر نريوى 
اختيار نبود، سعادت دو سرا و سالمت نفس و فراهم كردن تقوا و اميان و لذت بردن از معنويت هيچ مفهومى نداشت، و 

جنگ با متام دمشنان و پريوزى بر آنان و فراهم آوردن كليه وسائل الزم براى مبارزه با موانع حيات و حسنات آن  بدانيم كه 
كامال امكان دارد و خباطر داشنت گوهر اختيار عذر كسى را در شكست خوردن از دمشنان يا آلوده شدن بگناهان و 

يتوانستم كسب كمال كنم، يا راهى بسعادت و سالمت نداشتم، يا پليديها خنواهند پذيرفت، بنابراين اگر كسى بگويد من من
آراسته شدن حبسنات اخالقى در توان من نبود، يا من حمكوم و جمبور به بدى و پليدى و پسىت بودم، و قضا و قدر من 

هر نوع برنامه  اش باطل، و سخنش مردود و عذرش غري موجه است انسان با دارا بودن سرمايه اختيار امكان اين بود، گفته
مثبت ارد، و ميتواند با راهنمائى انبياء و ائمه از اراده و اختيارش استفاده كند و سعادت دو جهان را براى خود حتصيل 

  .منايد

  جرب و اختيار

جرب و اختيار دو مسئله بسيار مهمى است، كه از ديرباز توجه دانشمندان بزرگ را خبود مشغول كرده، و هزاران كتاب 
  .حل مشكالت هر دو مسئله برشته حترير كشيده شدهبراى 

شايد بتوان گفت شروع حبث جرب و اختيار در امت اسالم از زمان ترمجه كتب يوناىن بعرىب بوده و در مرحله اول حزب 
ننگني اموى و سپس بىن عباس خائن و كثيف براى پيشربد مقاصد ضد خدائى خود و درست جلوه دادن اعمال 

  .اند ين حبث سوء استفاده كردهخطرناكشان از ا

هاى غلط  زمان هجوم مكتبهاى غري اسالمى حبيات مسلمني بود، براى رد فرآورده امام صادق عليه السالم كه عصرش هم
كننده، و اجيادكننده غفلت در مردم نسبت بتجاوز بىن اميه و بىن عباس با بينشى كه  هاى گمراه و سرگرم بشرى و برنامه

اى سرسخت و درهم شكننده آراء و علوم ضد حق دست زد، و در آن ميدان پريوزى درخشان و  بارزهخاص امام بود مب
  .چشمگريى را نصيب مكتب اسالم كرد

ورود علوم بيگانه آنچنان مردم را حتت تأثري قرار داد كه مردم تصور كردند قواعد و مسائل آن علوم از اصول ثابت و 
  !معيار شناخت حق از باطل قرار دادپابرجاست، و ميتوان آن قواعد را 

خوار دربار اموى و عباسى براى  قسمىت از مسائل اعتقادى و علمى قرآن با آن قواعد موافقت نداشت دانشمندان جريه
  هاى اسالم با علوم بيگانه دست بكار تأويل شدند، موافقت دادن برنامه
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هاى وارداتى را با قرآن بسنجند و حق و باطل آن را از هم باز شناسند، عكس اين  نكه برنامهبيچارگان خودفروخته جباى اي
هاى اسالمى را با علوم بيگانه سنجيدند، و مكتبهاى وارداتى را معيار شناخت   برنامه را عمل كردند، يعىن قرآن و برنامه

ا نيست و منيتوانستند بگويند كتاب و سنت قرار دادند، و چون ديدند بسيارى از مسائل قرآن و اس الم قابل انطباق با آ
ها را بآئني اهلى وارد   ترين ضربه قرآن يا قواعد اسالمى باطل است، ناچار بتأويل و توجيه دست زدند و مريفتند كه خطرناك

داشتند پياه كنند  كنند، و اسالم و قرآن را از اعتبار بياندازند، و هدىف كه حزب ننگني اموى و دار و دسته پليد عباسى
لواناىن ىب نظري در مسائل  در اين زمان عجيب و پرخطر بود كه امام ششم شاگرداىن برجسته و بزرگ و آگاهاىن سرتك و 

  ...علمى اعم از اعتقادى، اخالقى، طبيعى، طىب و 

در حساسرتين زمان و تربيت كرد و در مدار اجتماع قرار داد، اينان نزديك بچهار هزار نفر بودند كه ميتوان گفت 
هاى  خطرناكرتين دوران بفرمان حضرت صادق عليه السالم در مرز توحيد و قرآن و نبوت و امامت و معاد و سائر برنامه
اسالمى مستقر شدند و از پريوزى و پيشروى بيگانگان و عمال خطرناكشان جلوگريى منودند، و اسالم را از سقوط 

  .حتمى جنات دادند

دوراىن كه حكمت يوناىن و ساير علوم . شكال در كتب كالمى و فلسفى گرد آمده حمصول مهان دوران استآنچه ايراد و ا
ها و  آن خبصوص علم هيئت رواج گرفت، در صورتيكه قبل از ورود آن مكاتب از آنگونه ايرادات و اشكاالت و تأويل

  .ها خربى نبود توجيه

ز هيئت بطلميوسى چاشىن داشت متام مسلمانان اعم از شيعه و سىن معراج تا قبل از ورود هيئت يونان كه ا: بعنوان مثال
وىل پس . پيامرب را با بدن كه صريح قرآن جميد است بآساىن باور داشتند، و براى هيچ مسلماىن در اين زمينه اشكاىل نبود

ا مهچون پوست پياز طبقهاز ترمجه هيئت يوناىن كه سراسر افكار و نظريات خارج از جتربه بود، و عقيده داشت آمس اى  ا
اى قرار داد البته بني هر طبقه با طبقه ديگر فاصله است، و عبور از آمسان مستلزم شكافنت آنست و سپس  روى طبقه

م پيوسنت آن و چون شكافته شدن آمسان  بتدريج ملت اسالم نسبت ) التيام(تر  حمال است پيوستنش حمال) خرق(مستلزم 
ت سخت شدند رد معراج براى هيچ مسلماىن امكان نداشت، چون صريح قرآن بود، باورش با توجه مبعراج دچار اشكاال

العاده سخت مينمود، براى اينكه قرآن را رد نكره باشند، و از طرىف هيئت را پذيرفته باشند دست  به هيئت بطلميوسى فوق
  .بكار تأويل شدند
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ا صعود كرد و عبور روح خباطر لطافتش گروهى معراج را روحاىن دانستند، و گفتند بدن  روى زمني ماند و روح بامسا
   مستلزم خرق و التيام نيست، گروهى معراج را در عامل خواب
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  .اى معراج را تفسري به سفر فكرى بعامل باال انگاشتند پنداشتند، و عده

قرآن ميدانستند بر عقيده خود نسبت مبعراج جسماىن باقى ماندند، و  اما امام و شاگردانش كه هيئت بطلميوس را خمالف
ها را  قرآن جميد را از هجوم تأويالت نسبت مبعراج و ساير مسائل اعتقادى و حكمى و اخالقيش حفظ كردند، و اصالت

اند و  قدمي كشيده بينيد كه دانشمندان هيئت جديد خط بطالن بر هيئت به نسلهاى آينده منتقل منودند، و هم امروز مى
هاى  اى عظيم از جهان هائيكه اينان داشتند آمسان را توده اند، و با كوشش پايه قلمداد كرده آن را از اصل و بنيان غلط و ىب

اند و براى منونه براى چندين بار  باال ميدانند و عبور از جاذبه و مدار زمني و فرود آمدن بكرات ديگر را عمال ثابت كرده
اى از خاك و سنگ آن سياره را بزمني آوردند، بنابر نظريات امروز معراج جسماىن قابل  ره ماه فرستادند و منونهانسان بك

ا طبق قرآن امريست حتمى   .امكان، و عروج پيامرب با بدنش بآمسا

رنامه مستلزم وقت قصد توضيح اوضاع زمان اموى و عباسى را در سوء استفاده كردن از مكتبهاى وارداتى ندارم، زيرا اين ب
و اميد است بيداران امت در پى حتقيق اين مهم برآمده و با كمك . زياد و مطالعه دقيق و بتحرير كشيدن مسائل است

مكتب اهل بيت كه در البالى كتب گرانبهاى شيعه در حال خاك خوردن است اسالم واقعى را بتوه مسلمان اعم از شيعه 
  .و غري شيعه بشناسانند

و اختيار و قضا و قدر هم از سرى مسائلى بود كه مرتمجني مزدور در اختيار امت قرار داد، و از اجياد جار و  مسئله جرب
ره   .هاى كالىن نصيب سردمداران حكومت اموى و عباسى كرد جنجال نسبت بآن 

ميدانستند، و براى خود حق ملت آن روز متام اعمال بىن اميه و بىن عباس را با تكيه بر اين قبيل مسائل قضا و قدر اهلى 
هاى اين دو حزب را علت اجر و جاذب ثواب  هيچگونه ايراد و اشكال قائل نبودند بلكه صرب و حوصله در برابر برنامه

  !!اخروى ميدانستند

مند  ترمجه آن كتب، و تشويق مردم به حبث در اطراف اينگونه مسائل خبصوص جرب و اختيار و قضا و قدر گروهى را عقيده
العاده اعتقادى و عملى و  هاى فوق ه جرب حمض و برخى را معتقد به تفويض و اختيار حمض بار آورد، و از اين راه زيانب

  .اخالقى نصيب ملت شد، و اگر امام و شاگردانش نبودند امروز از اسالم سامل و صحيح خربى در دست ما نبود
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ني اسالمى در قبال پرسش دانشمندان و مردم درباره جرب و اختيار امام عليه السالم در برابر هجوم افكار يونانيان بسرزم
  :پاسخ ميگفتند
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نه جرب است نه اختيار بلكه : اش ميشود اين مجله كه ترمجه معموىل. »1«  ال جرب و ال تفويض بل امر بني االمرين
مسئله و توابع آن شد، توضيح مفصل اين مسئله را در كتىب چون ايست بني اين دو كليد حل متام مشكالت اين دو  برنامه

اى كه با  هاى جداگانه در فصل فرمايشات حضرت هادى و حبار االنوار جلد عدل و معاد و رساله 2مكاتيب االئمه ج 
  .تكيه بر معارف ائمه طاهرين نوشته شده مالحظه كنيد

هاى الزم را با خواست اهلى دنبال  يث بسنده كرده و بقيه برنامهوىل خمتصر مسئله را در ضمن يك مقدمه و بيان يك حد
  .ميكنيم

هاى  ترين توده آوريكه بكوچكرتين جزء اين جهان امت تا عظيم اين را ميدانيم كه بوجود آمدن متام اجزاء هسىت، و نظام حريت
هاى انسان از قبيل والدت، اصل  ز برنامهاى از جرب قرار دارد، و نيز ميدانيم كه قسمىت ا عامل باال حكمفرماست، در حوزه

  .مرگ، گردش خون، ضربان قلب، اثرگرييهاى طبيعى، هضم و جذب مواد در سيطره قانون جرب است

اده شده و بر ما معلوم است كه استخدام نريوها  و اين را نيز ميدانيم كه متام نريوهاى ما بدون خواست ما در اختيار ما 
ا، يا باز ايستادن نريوها و دست برداشنت از فعاليت  ها، و باجرا و طرح نقشه ها مهه در اراده و اختيار ماست،  گذاشنت آ

تر اصل قدرت و حقيقت اراده و نريوى فكر و اعضاء و جوارح بدون دخالت و خواست ما مبا واگذار  و به تعبري روشن
ء و عقل خبود ما واگذار شده است اين مائيم كه اگر شده، وىل استفاده كردن از اين نريوها با راهنمائى خداوند و انبيا

خبواهيم اجنام ميدهيم، اگر خنواهيم اجنام منيدهيم نه در اجنام كارى جمبورمي، و نه در اجنام كارى بتمام معىن خبود 
اراده و اختيار  امي، نريوها باالجبار مبا داده شده، استعمالش با راهنمائى خدا در اختيار ماست، و مبقتضاى مهني واگذاشته

ى، قانون و مقررات، نظم و انضباط، جرم و جرميه، كار و مزد، تشويق و سرزنش، بيم و اميد، حساب  است كه امر و 
شت و جهنم وجود دارد اگر اراده و اختيارى نداشتيم  و كتاب، معلم و درس، نبوت و امامت، هدايت و ضاللت، 

عمل نيك ما جبرب است و فاعل حقيقى خداست، و اگر عمل بد ما جبرب هيچيك از اين واقعيات مفهوم نداشت اگر 
است و كننده اصلى خداست، مزد در برابر نيكى و عقاب در برابر بدى معىن نداشت، بچه علت ازا نسان بپرسند چرا  

و جرميه چه  كار بد كردى، چرا در مقابل عمل نيك بانسان مزد بدهند، جائيكه انسان هيچ اختيارى از خود ندارد مزد
  .معنا دارد
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   ها بتمام حيثيت مبا واگذارا ست پس كتاب آمساىن و مسئله هدايت، و بعثت و اگر برنامه

______________________________  
  حبار ابواب معاد) 1(
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هاى حياتى ما دخالت كند  ائى ما و برنامهانبياء يعىن چه، اگر ما بتمام معىن خبود واگذارمي معنا ندارد ديگرى در راهنم
ها خبود واگذارمي قضاوت را از عقل و وجدان خود خبواهيد، و نيز  راسىت ما در مهه افعال جمبورمي، حبقيقت ما در متام برنامه

رتين روايات اين باب است دقت كنيد   .بروايت زير كه يكى از 

مرو خبدمت امام هشتم عليه السالم مشرف شدم، عرضه داشتم از قول  در شهر: يزيد بن عمري بن معاوية الشامى ميگويد
ترمجه اين روايت و تفسريش . امام ششم روايىت را بدين مضمون نقل ميكنند ال جرب و ال تفويض بل امر بني االمرين

حال كه  ر عنيدهنده خداست و د آنان كه عقيده دارند انسان هرچه اجنام ميدهد در حقيقت اجنام: چيست؟ امام فرمود
دهنده است انسان را باعمال بد عذاب ميكند جربى مسلكند، و آنان كه تصور ميكنند متام برنامه خبود  خداوند اجنام

مند باختيار حمض و تفويضند، اما دسته اول كه جربى  دهنده بندگان امامان هستند عقيده انسان واگذار است و روزى
  .بتفويض مشركندمذهبند كافرند، و دسته دوم كه قائل 

پسر پيامرب معىن امر بني االمرين چيست؟ فرمود اراده داشنت و بودن راهى كه انسان بسبب آن اجنام اوامر خداوند : گفتم
ى كه بايد بوسيله انسان پياده شود خداوند خواست  و ترك منهيات برايش سهل و آسان است، گفتم در اجنام امر و ترك 

ا و خشنودى از اجنامش و كمكى كه در پياده  اى دارد؟ فرمود ا و اراده صل عبادات و طاعات اراده حق است و امر بآ
كمك اهلى به عبد عبارتست از نريوهائيكه درا ختيار انسان گذاشته و عبارتست از (كردنش بانسان ميكند مشيت اوست 

ى بشر از گناه و اراده و مشيت خداوند ) هدايت و داللىت كه نسبت براه مستقيم بانسان منوده در گناهان عبارتست از 
  .و خشمش باجنام آن و سرشكستگى انسان كه بسبب گناه برايش حاصل ميگردد

آرى هيچ كار خوب و بدى نيست مگر اينكه خداوند در آن : ها قضاى خداوند كدام است، فرمود پرسيدم در اين زمينه
رابر كار نيك، و عقاب و زجر در برابر كار بد، مزديكه واقعا قضا دارد، گفتم معناى قضا چيست فرمود ثواب و مزد در ب
شت براى عبد، جهنم . »1«  نيكوكار مستحق آنست، و عقاىب كه حق مردم بدكار است قضاى خدا در عمل يعىن 

  !براى نافرمان، باين معنا نيست كه اين كار نيك بايد حتما از من صادر ميشد، و قضاى من درا ين قرار داشت
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   بر سر دوراهى

اسالم با معتقدين به جرب حمض و تفويض حمض خمالف است و هر دو مسلك را جوشيده از افكار شيطان دانسته، و مبدأ 
  .داندهاى هسىت مي تولدش را نارسائى فكر بشر و عدم تعمق او در برنامه

ى است،  اسالم عقيده به اراده و اختيار دارد اراده و اختيارى كه مقتضاى جلب هدايت و منشأ ثواب و عقاب و امر و 
  .و ميگويد هر انساىن در ابتداى تكليف بر سر دوراهى سعادت و شقاوت است

راى تنظيم زندگى درس بگريد، در مسري ايكه دارد از هدايت خداوند در قرآن، و نبوت انبياء و امامت ائمه ب اگر با اراده
هاى اهلى سسىت ورزد و بدنبال هوا و هوس و غرائز و متايالت فزون از حد برود  سعادت قرار گرفته و اگر نسبت بربنامه
  .باختيار خود راه شقاوت در پيش گرفته

ه بايد به نسخه اهلى عمل  بنيادهاى سعادت و شقاوت در سايه هدايت اهلى قابل درك است، و اين خود انسان است ك
ره گريد، و خويش را از ضربه   .هاى درون در امان نگاهدارد هاى ناجوامنردانه شياطني و بت كرده از فيوضات خداوندى 

  .سوره البقره منايشگر كليه مسائليا ست كه در اين خبش و فصل قبل يعىن فصل جرب و اختيار بيان شد 256دقت در آيه 

يِن، َقْد تـَبَـنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َو يـُْؤِمْن بِاللَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك ِباْلعُ ال ِإْكراَه ِيف ال َال اْنِفصاَم َهلا   ْرَوِة اْلُوْثقىدِّ
يٌع َعِليمٌ    :َو اللَُّه مسَِ

اه يو ضاللت بازشناسانده، آنكس كه بعوامل در برنامه دين اجبار و اكراهى نيست خداوند راه هدايت و رشد را از گمر 
آور كفر بورزد و روابط خود را با هر منبع شرى قطع كند، و اميان به الّله آورد، بريسمان يغر قابل گسسنت چنگ زده و  زيان

  .خداوند شنوا و داناست

ه كنند، سالمت خود را آنانكه بر سر دوراهى سعادت و شقاوت و اسالم و كفر از اراده و اختيار خود حسن استفاد
اى زودگذر و دورمناهاى مانند سراب و عيش و نوش  تأمني كرده و بسعادت ابدى نائل خواهند شد، و آنان كه خباطر لذ
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رجا كه شكم و شهوت اقتضا كند ميل ميكنند و از مقررات  چند روزه بعوامل سعادت پشت پا زده و چون پشه هوا 
داداد روى ميگردانند بشقاوت و بدخبىت ابدى مبتال شده و خزى دنيا و عذاب آخرت را آفرين الّله و نريوهاى خ سعادت

  .اند براى خويش خريده

   تا اينجا در حد الزم بشناخت موقعيت اضداد در زندگى و دو مسئله جرب و اختيار و اينكه
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است و در انتخاب هريك از دو راه آزاد است، موفق شديد،  انسان در ابتداى تكليف بر سر دوراهى سعادت و شقاوت
هاى بعد را با توجه مبسئله آزادى و اختيار از نظر اسالم دقت بيشرتى كنيد، زيرا سعى شده در فصول بعد  مسائل خبش

المى يا هائيكه مولد سعادت، يا منشأ شقاوت است اشاره شود و تا حدى مسائلى كه سازنده تربيت اس مبهمرتين برنامه
هاى بعد پس از بيان يك مقدمه علمى از روانشناسان تنظيم شده، و  كننده تربيت انسان است بازگو گردد، البته خبش ويران

  .هاى مثرخبش اسالم آراسته شده و از عوامل ذلت و شقاوت بپرهيزمي اميد است با توفيق خداوند مهه ما بتوانيم بربنامه

   گفتارى از روانشناسان

لى كه براى متام انديشمندان روشن شده اينستكه متام موجودات جهان داراى نريوى اثرگذارى و اثرگريى هستند، از مسائ
اگر بگوئيم خانه خلقت، كاخ آفرينش مركز اثر و تأثر است سخىن بگزاف نگفته، زيرا فعل و انفعال و تأثري و تأثر دو 

  .ه ميشودواقعيت است كه در بافت وجودى متام اجزاء عامل مشاهد

اين دو برنامه در موجودات زنده آشكارتر است، باين خاطر كوشش روانشناسان بيشرت متوجه باوضاع موجودات زنده 
  .است

العمل موجود زنده را در برابر حمرك  روانشناسان عاملى كه موجود زنده را حتت تأثري قرار ميدهد نامگذارى مبحرك و عكس
ر نامى     .كه مشهور است ياد ميكنندپاسخ و از موجود زنده 

روانشناسان براى هريك از موجود زنده و حمرك و پاسخ يك عالمت اختصارى انتخاب كرده كه در مقاالت يا سخنرانيها 
  .بآن عالئم اشاره ميكنند

   حمرك/ موجود زنده/ پاسخ
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ها را بر دو دسته  شناسان متام حمركروان R- داراى پاسخ است S- در برابر حمرك O- اى ترديد نيست كه هر موجود زنده// 
اند حمرك داخلى، حمرك خارجى و بتناسب اين تقسيم بايد گفت پاسخ موجود زنده هم بر دو نوع است پاسخ  تقسيم كرده

  .داخلى، پاسخ خارجى

ته شده و در مثل، كسيكه دچار مرض قند است، بدستور طبيب بايد از آمپوىل بنام انسولني كه از لوزاملعده حيوانات گرف
  .براى كم كردن قند خون مصرف ميكنند تزريق كند
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هنگاميكه مواد انسولني وارد بدن ميشود، قند مبرحله طبيعى برگشته و بيمار را از عوارض آن راحت ميكند در اينجا بيمار 
  .ت و انسولني از حمركهاى داخلى استموجود زنده انسولني حمرك و برگشت قند حبد طبيعى پاسخ موجود زنده اس

  .العمل چشم يا گوش موجود زنده را پاسخ ميگويند هاى خارجى به نور و صوت مثل ميزنند و عكس و در قسمت حمرك

العمل در برابر حمرك   مهيشه بايد نريوى ما متمركز در توجه مبحرك باشد زيرا موجود زنده جز عكس: روانشناسان ميگويند
اين مائيم كه بايد متام دقت را بكار برده . رد و پاسخ موجود زنه بطور جدى به تناسب عامل حتريك استكار ديگرى ندا

تر قرار دهيم تا پاسخ موجود زنده در برابر آن عادالنه باشد، بدون ترديد حمرك  حمرك داخلى يا خارجى را در وضعى عادالنه
خارج از قانون ندارد و در اين زمينه زيان متوجه انسان است،  اى جز پاسخ اگر خارج از حدود باشد، موجود زنده چاره

فرض كنيد انسولني بيش از حد ببدن تزريق شود، يا نور و صوت بيش از اندازه بچشم و گوش برسد چه خواهد شد؟ 
ساهلا آنچه مهم است تنظيم حمرك بتناسب موجود زنده است، اين بود نظر روانشناسان كه براى تنظيم كردن اين مسائل 

  .اند اند، و از اين راه به بشر خدمىت درخور ستايش منوده مطالعه و آزمايش و جتربه كرده

   نظر اسالم

از مطالعه دقيق آيات قرآن و روايات و اخبار رسيده از پيامرب و ائمه طاهرين استفاده ميشود، كه اسالم در برنامه تربيت و 
ا بصورت گسرتده و جامعى توضيح داده، و بدون شك اگر مرد و زن با تعليم مسئله حمركها و پاسخها و موجود زنده ر 

اى  ها زندگى كنند، بتماشاى سعادت نائل آمده و در هيچ برنامه اهلام گرفنت از قواعد اسالم در مسئله تربيت و ساير برنامه
  .دچار ذلت و زبوىن خنواهند شد

  .ك دروىن مثبت و حمرك دروىن منفىهاى تربيت قائل بدو نوع حمرك است، حمر  اسالم در برنامه
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عبارتست از عقل، اراده، وجدان، عشق و اميان و متام حسنات اخالقى، كه انسان خواه ناخواه در : حمرك دروىن مثبت - 1
هاى اهلى رشد پيدا   ها در درون انسان با تكيه بربنامه هائى مثبت دارد، اگر اين حمرك برابر هريك از اين حمركهاى مثبت پاسخ

هاى مثبت چه  نند، بناچار موجود زنده را وادار بپاسخ ميكنند، و ميدانندن كه پاسخ در برابر هريك از اين حمركك
  خالءهائى را در

  172: نظام تربيت در اسالم، ص

  .زندگى فردى و خانوادگى پر ميكند

در آگاه، حميط اسالمى، كه قرآن، پيامرب، امام، رفيق خوب و شايسته، معلم صاحل، پدر و ما: حمرك خارجى مثبت - 2
هاى مثبت خارجى پر كننده خالء است، و اگر انسان از نريوى اراده و اختيار  پاسخ انسان در برابر هريك از اين حمرك

آل خواهد شد و جمتمع تشكيل  هاى مثبت دروىن و بروىن قرار دهد انسان ايده خويش استفاده كند و خود را در برابر حمرك
ا جامعه اسالمى و توحيدى خواهد بود، جامعهيافته از اين ان اى كه هريك از افرادش حبقوق طبيعى، اجتماعى،  سا

  .اقتصادى و اخالقى خود خواهد رسيد، و نشاىن از كمرتين ظلم و جتاوز در آن جامعه يافت خنواهد شد

ن را سخت حتت تأثري قرار هواى نفس، طول امل، خواسته غلط، جمموع رذائل اخالقى كه انسا: حمرك دروىن منفى - 3
داده، و راه ذلت و زبوىن و شقاوت را بروى انسان ميگشايد و تأثريات سوئى بر جسم و جان و بر اوضاع خانه وجامعه 

  .ميگذارد

تربيت، معلم خائن، كارگردانان دولىت ستمگر،  حميط آلوده، فرهنگ استعمارى، پدر و مادر ىب: حمرك خارجى منفى - 4
  م. امل حتريك شهوت و غريزهرفيق ناباب، عو 

انسان برترين موجود زنده روى زمني است و خواه ناخواه در برابر اين چهار نوع حمرك قرار دارد و در برابر هريك از اين 
حمركها ناچار بپاسخ است و پاسخ او در برابر هريك از حمركها عبارتست از احوال درون و اعمال بريون او، اينجاست كه 

ا در زندگى انسان و باالتر در سعادت و شقاوت او روشن ميشود، و اسالم در اين زمينه  موقعيت حمرك ها و نقش آ
ها را نسبت ببشر بعهده گرفته و آن آگاهى دادن مبردم است كه حمركهاى مثبت دروىن و بروىن، و  باالترين مسئوليت

ر حيات انسان و جسم و جانش ميگذارد و هاى منفى دروىن و بروىن چيست و كدام است، و چه تأثرياتى د حمرك
هاى انسان در برابر حمركها بچه كيفيت است، و اينهك اين حمركها و پاسخها اگر مثبت باشد پديدآرنده حيات  پاسخ

شت در جهان بعد است و بر عكس اگر انسان خويش را در برابر  اسالمى و تربيت خدائى در دنيا، و آفريننده 
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و بروىن قرار دهد، نظام زندگى دنيايش آشفته شده، و در متام زواياى حيات دچار ظلم و جتاوز   هاى منفى دروىن حمرك
  .گشته، دنياى آخرتش بقول قرآن درهم رخيته و جز عذاب اليم برايش باقى خنواهد ماند

ت براى بشر، و دفع اسالم در اين زمينه از نشان دادن هيچ راه قانوىن فروگذار نكرده ومتام مقرراتش بر پايه جلب منفع
  .ضرر از زندگى آدميان قرار دارد

  نظام بندگى و عبادت، نظام اخالق و معنويت، نظام اقتصادى و ماديت نظام اجتماعى و
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باين سياست و خالصه كليه نظامات اسالم بر اساس آبادى دنيا و آخرت ناس قرار دارد، و پيامرب بزرگ در ابتداى بعثت 
  .حقيقت اشاره كردند اّىن قد جئتكم خبري الّدنيا و اآلخرة

  .در فرهنگ مقررات اسالم، انسان بپاكرتين زندگى داللت ميگردد، و در جهت قانون بتمام نيازهاى او پاسخ گفته ميشود

رائز غري قانوىن جواب ها و غ اسالم بر خالف متام فرهنگها، كه در موضع قانونگذارى سعى دارند بتمام متايالت و خواسته
مثبت بدهند، و هر رنگيكه بشر دلش خبواهد به بشر بدهد، اراده دارد كه بشر را رنگ حقيقت و واقعيت دهد، و 

ميكوشد كه مقام خالفت ازخ دا را در انسان متبلور كند و خالصه باو رنگ خدائى بدهد صبغة الّله و من احسن من الّله 
  .»1« صبغة

بر خدا تكيه كرده، و حق : له الّله و بصالحديد پيامربان و ائمه تنظيم شده و از جامعه دعوت ميكنداسالم مقرراتش بوسي
را وكيل خويش گرفته، و از اجراى دستورانش كراهت نداشته باشند، زيرا فرامني او آفريننده خري دنيا و آخرت بشر است و 

رت است؟   .چه رنگى از رنگ اسالم 

اى در اسالم فروگذار نشده، و آنچه براى دنيا و آخرت انسان الزم بوده بيان گرديده،  يچ مسئلهدر سطور قبل خوانديد، ه
ى   خبدا قسم هيچ برنامه: پيامرب بزرگ فرمود اى نبود كه مشا را جبهنم نزديك كند مگر اينكه من مشا را بآن آگاه و از آن 

. ينكه من براى مشا بازگو كردم و اجرايش را از مشا خواستماى نبود كه مشا را ببهشت برساند مگر ا كردم، و هيچ مسئله
اى فروگذار نشده و حجت اهلى بر  آرى در ارائه قرآن، و مقررات الزم و اينكه پس از پيامرب بايدب ائمه رجوع شود برنامه

  .متام بندگان متام است
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دار بيان فرامني  مه بزرگوار دعوت كرده و عهدهدانشمندان رباىن در هر عصرى مردم را به پريوى از قرآن و رسول اهلى و ائ
اهلى در جامعه بودند اينان با زبان و قلم نگذاشتند رابطه ناس با نبوت و امامت قطع گردد، آيا باز هم براى كسى عذرى 

  باقى است؟

تمام حمركهاى مثبت و اى برخوردار است در اين جزوه اگر بنا باشد ب ها در اسالم از امهيت ويژه برنامه بازشناساندن حمرك
منفى اشاره شود مثنوى هفتاد من گردد، از اينجهت از هريك از حمركهاى مثبت و منفى يك يا دو منونه ياد خواهد شد، تا 

اى براى شناخت انواع حمركها چه دروىن و چه بروىن در اختيار دوستداران تربيت قرار بگريد در اينجا تذكر اين نكته  زمينه
   ر قرآن و روايات از عوامل حتريك مثبت و منفى حتت كلمه حمرك ياد نشده، بلكهضرورى است كه د

______________________________  
  132بقره  -)1(
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عنوان اصلى مسئله مورد توجه قرار گرفته و پاسخ انسان در برابر هريك توضيح داده شده و از مردم مسلمان دعوت شده 
حمركهاى مثبت دروىن و بروىن روى آرند، و از عواملى كه پاسخ انسان در برابر آن جز زيان و خسارت حبوزه زندگى  بسوى

چيزى نيست بپرهيزند، مثال عقل يكى از حمركهاى مثبت دروىن است و قرآن حمرك مثبت بروىن، پاسخ انسان در برابر اين 
ا، تصديق پيامرب، ارزياىب عاقبت برنامهعامل مثبت باور كردن خدا، شناخنت حقايق، شناخت  ها و از اين نوع امور  زبا

است، در قرآن جميد نزديك به هزار آيه درباره اين حمرك مثبت ذكر شده اما با عنوان اصلى مسئله كه عبارت است از 
در برابر آن غصه،  العمل انسان تعقل، تفكر، تفّقه و از اين قبيل، و حسد يكى از حمركهاى منفى دروىن است كه عكس

رنج، ناراحىت، الغرى، زخم معده و عاقبت خودكشى است، از اين حمرك هم حتت عنوان خود حسد ياد شده و دنيائى كه 
هاى مثبت و منفى يا واجب و حرام  هدف است نه وسيله يكى از حمركهاى منفى بروىن و اينكه در اين مقاالت از برنامه

ها  ده بپريوى از اصطالح روانشناسان است و حنوه تقسيم و توضيح و تشريح هريك از حمركها ياد ش در اسالم بعنوان حمرك
  .از نويسنه اين جزوه است

   جهل
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هاى منفى دروىن است، متام بدخبتيهائيكه در جوانب حيات انسان دچار آن ميگردد، پاسخ آدمى در برابر  جهل از حمرك
و ندانسنت از خطرناكرتين دمشنان است، كه انسان در دوره تاريخ حيات با  اين حمرك است، منيتوان انكار كرد، كه ناداىن

  .آن روبرو بوده

ا و فروافتادن در كام اژدهاى استعمار و استثمار و استحمار  جهل مبدأ شرور، مفاسد، پليديها، بدخبتيها، آوارگيها، اسار
  .است

اهم واجبات و فرائض اسالمى است، و براى بريون راندنا ين مبارزه با اين حمرك، و عواملى كه آن را تقويت ميكنند، از 
  .دمشن پرخطر تنها سالحى كه بايد بكار برد سالح علم و دانش است

تقويت خرد و انديشه بوسيله دانش، اعم از دانشى كه انسان از طريق دين اسالم ميآموزد، و در سايه آن باصول زندگى و 
كه در كالس كسب ميكند، يا علمى كه از راه مطالعه كتب پرمثر بدست ميآورد، اين   قواعد انساىن آشنا ميگردد، يا دانشى

  .دمشن دروىن را ضعيف كرده و ننگ بودنش را از دامن حيات و هسىت انسان ميزدايد

   در اينجا بايد توجه داشت كه معلم غذائى كه بعنوان علم مبغز انسان ميدهد بايد از هر جهت
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با رشد و تكامل انسان تناسب داشته داشته باشد، زيرا استعمارگران و نوكران كثيف آنان خصوصا در جوامع شرقى، گاهى 
ها بعنوان دانش، مانند هنر و هنرپيشگى، شعر  اى از برنامه و يا مهيشه سعى دارند از طريق فرهنگ و باستخدام گرفنت پاره

و سينما، بر جهل مردم بيفزايند، آنان را از منابع زرخيز فكرى و ماديشان غافل كنند،  و موسيقى، فيلم و فيلمدارى، جمله
هاى خويش ادامه دهند، در اينجاست كه قرآن جميد بطور قاطع از انسان  ها و يغماگريها و جنايت تا بتوانند به دزدى

ْنساُن ِإىل دعوت ميكند در معلم و غذايش دقت منايد مفسرين شيعه به پريوى از امام باقر عليه . »1«  عاِمهِ طَ   فـَْليـَْنُظِر اْإلِ
اند، و اينكه بر هر مسلماىن واجب است از افراد شايسته و  السالم جهىت از اين آيه را تفسري به غذاى روح و فكر كرده

  .صاحل و شناخته شده و متخلق باخالق اهلى علم فراگريند

اى دارد، كه من برگردان  فضائل مرحوم فيض كاشاىن در تفسري صاىف مقالهدر زيرنويس اين آيه شريفه حمدث بزرگ و جامع 
  .نقل ميكنم 58فارسى آن را از پاورقى تفسري نوين ص 
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مهچنان كه آدمى روح و بدن دارد، طعام نيز جسماىن و روحاىن ميباشد، و مهانطور كه مأمور است به غذاى جسمش «
ان نازل ميشود و زمني شكافته ميگردد، الزم است بغذاى روحانيش نيز بنگرد تا ببيند كه منشأش آىب است كه از آمس

م از آمسان از جانب خدا نازل ميگردد، بدين طريق كه باران وحى بر زمني نبوت و شجره رسالت  بينديشد تا بداند كه آ
ا حبوب حقايق و ميوه ذيب و تربيت هاى معارف بريون آمده، و ارواح آنا و سرچشمه حكمت ميبارد، تا از آ نكه قابل 

ا تغذيه مينمايد پس اينكه امام باقر ميفرمايد بايد آدمى بعلمش بنگرد كه از چه كسى فرا ميگريد، يعىن  هستند از آ
هاى حكمت ميباشند، و علومشان از  شايسته است دانش خود را از اهل بيت نبوت بگريد، كه مهابط وحى و سرچشمه

ا و  ومى است كه صالحيت دارد غذاى روح شود، بر خالف كسانيكه رابطهجانب پروردگار است، چنني عل اى ميان آ
خداوند از حيث وحى و اهلام نيست، كه دانش آنان يا حفظ اقوال مردمى است كه در اقوالشان حجىت نيست، يا ابزار 

ني علمى از شيطان است جداىل است كه دخالىت در حقانيت و رسيدن به راه راست ندارد، پس از خدا نيست بلكه چن
  .»و منيتواند غذاى روح باشد

هاى روزمره بكار مريود چنانچه در فصل علم و دانش توضيح داده شد، مردم وظيفه  در زمينه علوم مادى كه در برنامه
بياء و يادگريى دارند، و تعليم و فراگرفتنش واجب كفائى است، فراگرفنت علوم مادى از معلم شايسته و علوم معنوى از ان
  .ائمه و علماى رباىن انسان را از جهل جدا كرده و زمينه رشد و تكامل مادى و معنوى را براى جامعه فراهم ميآورد

  پس از اينكه شايستگى علم و معلم احراز شد، و معلوم گشت آنچه در اختيار انسان قرار

______________________________  
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كننده درد خطرناك نفهمى و جهل ميباشد، بايد متام هوش و گوش و  ميدهد، در راه صالح و سداد انسان است و درمان
  .مشاعر آدمى براى دريافت نور دانش مصرف گردد و تا حصول پريوزى و غلبه بر جهل اين راه را ادامه دهد

و واىف، و حبار و حتف العقول نقل ميكنند خطرات جهل را امام حضرت موسى بن جعفر عليه السالم چنانچه كتاب كاىف 
براى هشام بن حكم شاگرد بزرگوارشان نقل ميكنند و در حقيقت امام عليه السالم جهل را يك حمرك منفى و دروىن 

ارتش جهل ياد  ها حتت مجله دانسته و نزديك به هفتاد برنامه را بعنوان پاسخ انسان در برابر آن بيان ميدارد، و از آن برنامه
اى جز پاسخ گفنت در نزديك به هفتاد مورد ندارد، كه مهه موارد  ميكند، و اگر انسان مبعاجله جهل برخنيزد در برابر آن چاره

  .اجيادكننده خسارت در زندگى دنيا و آخرت آدمى است
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   جهل/ انسان/ پاسخ

   پاسخ موجود زنده، حمرك// 

خارج از حد مباديگرى، تكرب، تكذيب حق، جور، طمع، نفهمى، تندخوئى،  سخىت، رغبت كفر، نوميدى، ناسپاسى، دل
پرسىت، غدر، مرض درشىت، بدكارى، افشاء سر، پليدى، رنج،  درى، شكم شتاب، دوروئى، ناخشنودى، حرص، پرده

، نرينگ، تأخري دىل، انتقام، فراموشى، دريغ داشنت از خري، نافرماىن از حق، كودىن فرازى، سخت طلىب، شقاوت، گردن فزون
شرمى، درشىت، هوس، اصرار بر گناه، عدم پذيرش حق، شك، دريوزگى، قطع رابطه، دمشىن سربلندى  در نيكى، ستم، ىب

چيىن،   انگارى، دورى از دعا، جدائى، سخن روى، بالء، سبكى، سهل بيجا، انكار، راز گشودن، زشىت، حسادت، زياده
  »1« .محاقتكسالت، خبل، فريفتگى، اندوه، خودبيىن، 

  هاى انسان باشد؟ هاى هولناك جهل، آيا مبارزه با اين حمرك خطرناك دروىن نبايد از مهمرتين برنامه اينست ضربه

بر مردما ست كه بعالج اين مرض بوسيله كسب دانش برخيزند، و مبارزه با جهل را بوسيله رجوع به دانايان و تقويت خود 
ره و معرفت و نريو خبشيدن بتوان خويشنت   .گريى از آن ادامه دهند دارى تقوا تا بكمال رساندن قوه انديشه و 

______________________________  
  422حتف العقول ص  -)1(
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   سوءخلق

يك حمرك  سوءخلق به جمموعه سيئات اخالقى و رذائل رواىن اطالق ميشود، انسان در برابر هريك از رذائل اخالقى كه خود
  .هائى دارد خطرناك دروىن است پاسخ يا پاسخ

مبارزه با فقر حسن خلق برمتام مرد و زن مسلمان واجب است، و اصوال اسالم از سه ركن اعتقاد و عمل و اخالق 
  .تشكيل شده، و فاقد اخالق فاقدى ك سوم از مسلماىن است

ابليسى و ضد خدائى شود، من اگر خبواهم متام  هاى كسى نبايد اجازه دهد ظرف هسىت و وجودش پايگاه برنامه
هاى مثبت دروىن و دومى از حمركهاى منفى دروىن  هاى حسن خلق و سوءخلق را كه قواعد هر كدامش اوىل از حمرك برنامه
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است توضيح دهم بايدب متام آيات و روايات باب اخالق اشاره كنم، و اين بر خوانندگانست كه بكتب اخالقى اسالمى 
هاى آنان  هاى منفى دروىن باب اخالقى كه شايد بيشرت مردم گرفتار آنند، و پاسخ عه كنند، در اين خبش بيكى از حمركمراج

اى زيادى نصيب ايشان كرده بسنده كرده   .در برابر آن زيا

  حسد

و روحى گرفتار  حسد در ميان رذائل اخالقى از حمركهاى زيانبار دروىن است، كه آدمى را در دام خطرهاى فراوان جسمى
  .ميكند

م خوردن ضربان قلب، الغرى، زخم معده، تشنج، ضعف اعصاب، كشنت، خودكشى  غصه، رنج، اندوه، پريدگى رنگ، 
  .هائيست كه انسان در برابر اين حمرك از خود بروز ميدهد پاسخ... و 

را دچار اضطراب و ناامىن  رشك و حسد بردن بديگرى كه چرا نعمت، زيبائى، مقام، شخصيت، و مال دارد، انسان
  .روحى ميكند، و مسري زندگى را بسوى بدخبىت تغيري جهت ميدهد

پايد كه از بني مريود، مال دست بدست ميگردد، و يا با يك حادثه نابود ميشود، مقام و موقعيت  زيبائى ظاهرى ديرى منى
چه معنا دارد عاقل و مسلمان باوصاف هيچ پايدارى ندارد، هر نوع نعمت مادى در معرض زوال و نيسىت است، پس 
  !عارضى و به نعمتهاى از دست رفتىن كه در اختيار ديگران است حسد بورزد؟

 دنيا آنقدر ندارد كه بر او رشك برند
 

 اى برادر كه نه حمسود مباند نه حسود

كننده يك ملت، و  بدخبتكننده زندگى يك خانواده، و زماىن  حسد گاهى ويرانگر وجود خود حسود، گاهى متالشى
  .كننده تاريخ درخشان يك جامعه ميباشد، و يا تغيريدهنده تاريخ يك است بسا قوه ختريبش ويران چه
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از امام ششم پرسيدند، آيا مردم موقعيت علمى، اخالقى، سياسى، و شخصيت واالى على عليه السالم را در مهه شئون 
  دند؟حيات آگاه نبو 
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اى او را از آزردن  فرمود چرا، عرضه داشتند بكدام علت پس از درگذشت پيامرب با او خمالفت كردند و تا آخر عمر حلظه
  .امام فرمود خباطر حسد! خاطر آزاد نگذاشتند؟

مني خاطر خبيال خود ميخواستند نعمتهاى معنوى و انسانيش راكه آرى مبقام و موقعيت ىب از راه  نظري او رشك بردند، 
اش   هاى خدائى ترين فرد جامعه تنها گذاشته، تا از پيشرفت برنامه بندگى بدست آوره بود از او بگريند، يا او را مهانند عادى

كه مايه حيات اسالم و تاريخ بشر بود جلوگريى كنند، و اين حسدى بود كه تاريخ يك جامعه را تا روز واپسني تغيري 
هاى تلخ اين نوع حسد از  ان بر پيكر اسالم و اجتماع شد و راسىت حسابرسى به ميوههاى فراو  جهت داد، و علت ستم

ا خارج است جدا گاهى پاسخ انسان در برابر اين حمرك دروىن ويرانگر متام ويژه گيهاى مثبت يك جامعه  طاقت متام انسا
به اين درد خطرناك است با توجه تارخيى است، ذكر قسمىت از روايات باب حسد، شايد الزم باشد، تا هركس آلوده 

  .بگفتار معصوم خود را معاجله كند

  »1« :اّن احلسد يأكل االميان كما تأكل النّار احلطب: عن اىب عبد الّله قال

  .حسد ويرانگر اميان است، چنانچه آتش خورنده و از بني برنده هيزم است

حسد از نظر : دارد، كه فرازهائى از اين مقاله چنني استعالمه جملسى در زيرنويس روايات حسد در حبار مقاله جالىب 
عقل زشت است، زيرا حسد عبارت از بدخواهى نسبت به دگران و خشم بردن بر احسان اهللا به بندگان است، كدام گناه 

  !بدتر از ناگوار داشنت آسايش مسلمان است، مگر نعمت دست مردم براى تو چه زياىن دارد كه بر آن رشك ميربى؟

ا هع خواهى، تكرب، عجب، وحشت، ترس از فوت مقاصد  كينه، عزت: فت عدد است لل حسد زياد است مهمرتين آ
نظري است و دفاع مرجع  خويش، حب رياست، بدذاتى و خبل، عالمه بزرگوار حضرت جملسى كه در خدمت بشيعه كم

ن گاليه از روشنفكرانيكه از تاريخ حيات عاليقدر شيعه حضرت امام مخيىن در اولني سخنراىن پس از مرگ پسرش بعنوا
اند و دفاع امام منايشگر  دانشمندان كم اطالعند و باين سبب در ارزياىب خود نسبت بدانشمندان شيعه دچار اشتباه شده

حسد از بيماريهاى بزرگ دل : واقعيت بر ارزش جملسى است، مقاله خويش را در حبار درباره حسد باينصورت ادامه ميدهد
  .و امراض دل جز با عمل و عامل قابل درمان نيستاست 

  براى رفع بيمارى حسد بايد بداىن كه اوال رشك بردن و حسد ورزيدن باميان و بدنياى تو ضرر

______________________________  
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مقدرات حق بيكى از بندگانش، و اينكه چرا خداوند بفالىن  ميزند خباطر اينكه حسد تو مبعناى خشم بردن نسبت بر
  !نعمت عنايت كرده؟

و اما بدنيايت زيان وارد ميسازد زيرا خباطر اينكه آدمى در زير فشار حسد دچار هرگونه بدخبىت و رنج و پسىت شده و از 
  .زندگى آرام حمروم و ممنوع خواهد شد

وص قسمتهاى آخرش بينديشيد خواهيد دانست كه از فرازهاى بيان شده در مقاله جملسى دقت كنيد و در مجالتش خبص
جملسى بطور صريح استفاده ميشود كه حسد يك حمرك داخلى است و آدمى در زير فشار اين حمرك دچار مصائب  

رك هائيكه در قرآن يا كتب اخالقى از آن تعبري بسوءخلق شده مبانند حسد يك حم تك برنامه گوناگوىن ميگردد، و تك
  .خطرناك دروىن است

  »1« :كاد الفقران يكون كفرا، و كاد احلسد ان يغلب القدر: قال رسول الّله صلى اهللا عليه و آله: عن اىب عبد الّله قال

اى نيست، آدم فقري در پرتگاه كفر قرار دارد، و حسد حمركيست   بني فقر و كفر فاصله: امام ششم از قول پيامرب ميفرمايد
  .را از كف انسان مريبايدكه نعمت اهلى 

رشك، خودبيىن، فخرفروشى : امام ششم فرمود »2« :آفة الدين احلسد، و العجب، و الفخر: قال ابو عبد الّله عليه السالم
  .براى دين آفت است

  .حسود در زندگى از مهه كمرت لذت ميربد »3« :قال رسول الّله صلى اهللا عليه و آله اقّل الناس لّذة احلسود

  .ايست كه جسم را نابود ميكند رشك درنده »4« :احلسد يأكل اجلسد: فرموده عارىف

امام على عليه السالم حسد را حمركى ميداند كه پاسخ انسان در  »5« :قال عّلى عليه السالم صّحة اجلسد من قّلة احلسد
مني خاطر ميفرمايد سالمت جسم از كم   .ى حسد استبرابر اين حمرك از دست دادن سالمىت جسم است، 

منفى دروىن را كه مهانند زيانبارترين زهر در وجود انسان است در طول آيات و روايات بيان داشته و راه درمان اين درد را 
تعليم داده، و از مردم مسلمان خواسته با توجه بفرامني اهلى و با تقويت نريوى خودنگهدارى مببارزه با اين خطر اقدام  

  .ات اخالقى پاك كرده به حسنات اخالقى بيارايندكنند، و خويش را از سيئ
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كننده قسمىت از خري دنيا و آخرت انسان است، روايىت رسيده كه دانسنت آن براى مهه مفيد  در باب حسن خلق كه تأمني
  .است

______________________________  
  232ص  2كاىف ج ) 1(

  232ص  2كاىف ج ) 2(
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  251ص  1سفينة البحار ج ) 4(

  251ص  1سفينة البحار ج ) 5(
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: الّدين و املال قال: فاذا كانتا اثنتني قال: يا ابة اّي اخلصال من االنسان خري؟ قال الّدين قال: قال ابن لقمانا حلكيم البيه
فاذا  : كانت اربعاء قال الّدين و املال واحلياء و حسن اخللق، قالفاذا  : الّدين واملال و احلياء و قال: فاذا كانت ثالثا قال

يا بّىنّ اذا جتمعت فيه هذه : فاذا كانت سّتا قال: الّدين و املال و احلياء و حسن اخللق و الّسخاء قال: كانت مخسا قال
  .اخلمس فهو تقّى نقّى و لّله وّىل و من الشيطان برى

هائى از انسان نيكوست؟ پاسخ داد آراسته بودن به دين آرى دين كه جمموعه  يد چه برنامهفرزند با تربيت لقمان از پدر پرس
از مقررات اهلى است و بنابر مصلحت انسان بوسيله اهللا وضع شده و در قسمتهائى از اوامر نواهى و عقايد و اخالق 

  .بفرزندان آدم ارائه گشته

هاى جامع اهلى برابر با بدخبىت و  آفرين، و سر باززدن از نقشه تاجراى فراميناهلى و دورى از آنچه ممنوع شده سعاد
  .شقاوت انسان است

لقمان فرمود پسرم  »1« :يغتاب اذا غاب، و يتمّلق اذا شهد، و يشمت باملصيبة: قال لقمان البنه للحاسد ثلث عالمات
نگاى كه ح. براى حسود سه نشان است نگاميكه طرفش غائب است، چاپلوسى  اضر است، زخم زبان زدن غيبت 
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عن الّصادق عليه السالم كان رسول الّله صلى الّله عليه و آله يتّعوذ كّل يوم من سّت، . نگاميكه كسى ببالئى دچار است
  »2« .من الّشك و املشرك و احلمّية و الغضب و البغى و احلسد

  .پروائى، خشم، جتاوز، حسد د شك، شرك، ىبپيامرب بزرگ هر روز از شش برنامه خبداوند پناه ميرب : امام ششم فرمود

م، : ىف وصّية الّصادق عليه السالم ال بيجعفر النعمان األحول اّن ابغضكم اّىل املرتاسون، املشاون بالنمائم، احلسدة الخوا
  »3« :امورليسوا مّىن و ال انا منهم، اّمنا اوليائى الّذين سّلموا المرنا، و اتّبعوا آثارنا، و اقتدو ابنا ىف كل 

خواهان،  اند، رياست ترين مشا پيش من سه گروه مبغوض: امام ششم در سفارشاتش باو جعفرا لنعمان االحول فرمود
چينان، حسودان، اينان از من نيستند من از آنان بيزارم تنها عاشقان و دوستان من آن مردمى هستند كه تسليم  سخن

اين حمرك دروىن كه فشارش بر موجود . هاى ما در مهه امور زندگى هستند هفرمان ما و پريو خطوط حيات ما و تابع برنام
اى چون انسان، يا تأثريش بر روان آدمى علت اينهمه پاسخ زيانبار از طرف انسان است نياز بيشرتى به توضيح  زنده

  هاى هولناك اين حمرك پرسيد پدر اگر بنا باشد ندارد، اسالم در يك حد عاىل خطرات و ضربه

______________________________  
  252و  251ص  1سفينة البحار ج ) 1(

  252و  251ص  1سفينة البحار ج ) 2(

  252و  251ص  1سفينة البحار ج ) 3(

  181: نظام تربيت در اسالم، ص

ره هاى  ه برنامهور شود بايد چه كند؟ پاسخ داد توليد مال از طريق مشروع و قرار دادن آن در گردون انسان از دو برنامه 
 .سازنده، و بنا بقول قرآن از راه مال ميتوان در برابر هريك درهم هفتصد برابر براى بپا داشنت كيان انسانيت استفاده كرد

  .و مقصود از دين و مال در پاسخ لقمان مهني واقعيت است »1«

يگويد پس از آراسته بودن بواقعيات دين ميپرسد اگر آدمى خواسته باشد از سه برنامه استفاده كند چه راهى دارد؟ جواب م
هاى ناشايسته و كردار ناپسند و  و توليد و صرف مال در راه اهلى، حياء، حقيقت اينستكه نريوى حيا آدمى را از برنامه

  .اخالق حيواىن دور نگاهداشته و از گرفتار آمدن بدام خطرناك شيطان حفظ ميكند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

حسن «رشته فيض بربد چه كند؟ پاسخ ميدهد پس از دين و مال و حياء  ميپرسد در صورتيكه آدمى خبواهد از چهار
ذيب نفس مراجعه كرده در آجنا سرفصل ابواب اخالق پسنديده را مالحظه ميكنيد، و براى دريافت » خلق اگر به خبش 

  .مسائل اخالقى به باب عشره حبار و وسائل و به كتاب با بركت حمجة البيضاء مراجعه كنيد

دسىت، و اين صفىت  ارد اگر خبواهم از پنج برنامه سود بربم بايد چه كنم پاسخ ميدهد سخاوت و هنر گشادهعرضه ميد
  .است كه بايد در مهه دارندگان مال جلوه داشته باشد اعم از دارندگان مال يا علم يا هنر يا قدرت

ره بگريم چه راهى دارد جواب ميگويد   :ميپرسد اگر خبواهم از نري وى ششم 

پسرم اين پنج برنامه در هر انساىن متبلر شود بايد گفت او انساىن است خودنگهدار و اهل تقوا و تصفيه شده از رذائل و 
  .عاشق اهللا و دور از دام شيطان

   دنياى ممدوح

دست اى موقت و زودگذر و از  آورنده عيش و نوش و خانه اى از عوامل مادى و وسائل زندگى، و فراهم دنيا يعىن جمموعه
رفتىن و دست بدست گشتىن چنانچه اين جمموعه از راه صحيح بدست آيد و بعنوان وسيله رسيدن به رشد و مقام عاىل 

گرداندن از آن حرام  ايست بس زيبا ور وى انساىن در اختيار قرار گريد، و در راه كلمه حق و حقيقت مصرف شود، چهره
، قل من حّرم زينة اهللا الىت اخرج لعباده و الطيبات من الرزق و اين چهره و التنس نصيبك من الدنيا: و ممنوع و بقول قرآن

   اش دنياى عاىل و بقول قرآن حيات از دنيا حمرك مثبت بروىن است و بازده

______________________________  
  261البقره  -)1(

  182: نظام تربيت در اسالم، ص

بدست آيد و ... هاى خالف، از قبيل غش، تزوير، ريا، دزدى و  طيبه و چنانچه اين جمموعه از راه زور، قلدى، برنامه
ايست هولناك و خموف و  راىن قرار بگريد چهره براى انسان هدف باشد، و مصرفش در كانال گناه و جنايت و شهوت

خش زور است و ظلم، جتاوز است و خيانت، جنايت است و حمركيست خطرناك از حمركهاى منفى بروىن و بازده و پاس
آلودگى، قتل است و غارت، اسالم با توجه بوضع فكرى و تربيىت مردم دنيا را بدو چهره توجيه ميكند، اسالم از رابطه 

يت حق خلق هاى دنيائى را وسيله رسيدن به اهللا، و رعا پرست، مردم با انديشه و خردمند و مردميكه متام برنامه مردم حق
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قرار داده، تعبري به رابطه صحيح و انساىن كرده، و اصوال دنيا را براى چنني مردم خانه جتارت فضيلت و شرف دانسته، 
اينان كه از تربيت اهلى برخوردارند انفاق، رسيدگى به يتيم، دستگريياز مسكني، قرض احلسنه، خرج مال در راه جهاد و 

براى آنان از اموريست كه از آن ... هاى خدا و ساخنت خلق و  بپا داشنت برنامه جنگ با دمشن، پرداخت پول در راه
اند، از اين طريق است كه بتقويت خويش برخاسته، و براى  سخت لذ ت ميربند، و براى ساخته شدن و ساخنت زنده

يا، و سعادت در حيات حمكم كردن پيوند خلق با خالق اقدام كرده، و در راه اجياد سالمت در متام جوانب زندگى دن
  .آخرت گام برميدارد

ا در راه حتصيل اين ج البالغه  دنيا براى اينان حمرك مثبت برون است، كوشش آ چنني دنيا كوشش مثبت و مثرخبش است، 
رت و بوسيله دنيا ميتوان كسب آخ: بالدنيا حترز االخره: در بسيارى از فرازهايش بدنياى مثبت اشاره كرده و بتكرار فرموده

  »1« .جلب خوشنودى حق كرد

  :ج البالغه از دنياى مردم با تربيت و روشن ضمري بدينگونه خرب ميدهد 131على عليه السالم در حكمت 

ا، مسجد  اّن الّدنيا دار صدق ملن صدقها، و دار عافية ملن فهم عنها، و دار غىن ملن تزّود منها و دار موعظة لعن اتّعظ 
  :ى مالئكة الّله و مهبط وحى الّله و متجر اولياء الّله اكتسبوا فيها الّرمحة، و رحبوا فيها اجلّنةاحّباء الّله و مصلّ 

اى راستني سراى راسىت و خانه درسىت است، مركز امن است از هر نوع بالى فكرى و  دنيا براى مردم پاك روح و انسا
اشد، جائيست كه از كانال عوامل آن ميتوان توشه روحى وجسمى براى آنكس كه راه زندگى صحيح را از آن يافته ب

ايست كه در و ديوارش از پند و عربت پر است، اما براى آنكس كه ديده  زندگى ساملاينجا و آجنا را فراهم آورد، خانه
  عربت داشته باشد،

______________________________  
  156خطبه  -)1(

  183: نظام تربيت در اسالم، ص

ت دوستان خداست، دنيا جايگاه مناز مالئكه است، دنيا ظرف پذيراى وحى خداست، دنيا جتارختانه دنيا خانه عباد
جا بكسب رمحت و لطف حّق برخاستند، و متام درهاى حمبت خدا را بروى خود  عاشقان اهلى است، عاشقاىن كه در مهني

شت جاوداىن و مه آرى در صورتيكه انسان از . يشگى استباز كردند، و سودى كهاز اين جتارت نصيب خود منودند 
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ره داشته باشد، و از مقررات پاك اهلى شكل گرفته، و براى فرامني اهللا و عمل بآن احرتام قائل باشد دنيا  تربيت صحيح 
رتين جايگاه و عمر برايش پرسودترين رأس املال است   .برايش 

ره انبياء و ائمه از خداى بزرگ طول عمر ميخواستند، زيرا باي ن برنامه آگاه بودند كه هرچه بيشرت در دنيا مبانند 
  .ترى نصيب آنان خواهد شد العاده فوق

آيات و روايات مشوق كشاورزى در درجه اول و جتارت و صنعت در مرحله بعد منايشگر نظر اسالم بدنيائى مثبت و اين 
زندگى خلق، و بپاكننده آخرت آباد، عقب حمرك عاىل است، دنياى شكوفاكننده فضائل، و كشنده رذائل، و سازنده 

مني . ماندن از چنني دنيائى بزيان انسان است، و تنبلى و سسىت در راه بدست آوردن اين جمموعه ممنوع وحرام است فقر 
مني جهت عامل ذلت و شقاوت، ىب تناسب نيست كه نظر اسالم را بنحو خمتصر درباره  خاطر مذموم است، و ندارى 

گريى از دنياى مثبت و سازنده جلوگريى ميكند، بعد از توضيح  ، و اينكه اسالم با شدت هرچه متامرت از كنارهفقر بدانيد
  .فقر چهره دوم دنيا را بررسى كرده و نظر اسالم نسبت بآن شرح داده خواهد شد

   فقر و ندارى

  .ارى و فقر استاز عوامل خطرناكى كه آدمى را بانواع بدخبتيها و شقاوت و ذلت دچار ميكند ند

  :اسالم از فقر بعنوان عامل كفر ياد ميكند، آجنا كه پيشواى ششم ميفرمايد

ندارى و سياهى دنيا و آخرت  »2« .الفقر سواد الوجه ىف الّدارين: و پيامرب بزرگ فرموده »1« .كاد الفقر ان يكون كفرا
 »3« .الفقر املوت االكرب: ري كرده آجنا كه ميفرمايدعلى عليه السالم از كابوس وحشتناك فقر مادى مبرگ بزرگرت تعب. است

 :الفقر حيرس الفطن عن حجته، و املقل غريب ىف بلدته...  »4« .الغىن ىف الغربة وطن، الفقر ىف الوطن غربة: و نيز فرموده
  دارا در غربت گوئى در وطن است، »5«

______________________________  
  378ص  2سفينته البحارج ) 1(

  378ص  2سفينته البحارج ) 2(

  214حتف العقول  -)3(
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  379ص  2سفينة البحار ج  -)4(

  3ج البالغه حكمت  -)5(

  184: نظام تربيت در اسالم، ص

اعتبار است، و فقر  و ندار در وطن خويش غريب است، ندارى زبان را از برهان و دليل الل ميكند و انگار حرف فقري ىب
  .ار درد غربت ميكندآدمى را در شهر خويش دچ

يا بّىن اّىن اخاف عليك الفقر فاستعذ بالّله منه فان الفقر منقصة للّدين، مدهشة للعقل، داعية : بفرزندش حممد حنفيه فرمود
آرى پسرم از ندارى براى تو ميرتسم، جدا از فقر خبداوند پناه برب، زيرا ندارى علت از دست رفنت دين و : »1«  للمقت

  .انديشه و اجيادكننده نفرت در انسان است حبريت انداخنت

كننده بكفر، و آورنده بدخبىت براى آدمى است،  روى اين حساب فقر از نظر اسالم كابوسى وحشتناك، مرگ اكرب، نزديك
و مبارزه با اين دمشن سهمگني و پرخطر از وظائف واجب و اوليه هر انساىن مسلمان است، و در هر عصرى با توجه 

ويژگيهاى زمان، بايد مرد و زن اسالمى مببارزه با اين خطر اقدام جدى كنند، در اين عصر تنها راه مبارزه با  خبصوصيات و
اين چهره خطرناك باال بردن سطح فرهنگ فكرى و علمى مردم و جنگ كوبنده با اربابان استعمارى و عمال آنان در مهه 

  .هاست زمينه

ها، حيوانات، نريوى فكر و كار و  ها، دام انرژيها، زمينهاى قابل كشت، آب وسائل مادى، معادن،: در اينجا بايد گفت
اى كه داراى  مهه و مهه از عوامل مبارزه با فقرند، و بايد متام مرد و زن مسلمان بدانند كه در سفره طبيعى عامل باندازه

وى انديشه و قواعد الزم حق خود معيشت الزم باشند صاحب حقند، بايد مهه مردم براى احقاق حق خود با تكيه بر نري 
  .را از اين سفره برگرفته و نگذارند عوامل فقر بآنان محله كنند

رتين و سرشارترين منابع و معادن مادى، و زمينهاى قابل كشت و آب فراوان، و دريا و درياچه  ممالك اسالمى عموما از 
خبش مهچون اسالم برخوردار و از نظر نريوى  د و آزادىو خليج برخوردارند و از نظر علم اقتصاد از مكتىب غىن و آزا

  .انساىن داراى يك ميليارد مجعيت يعىن يك چهارم مردم روى زمينند

تفاوت باشند، و نبايد بعنوان كارگر  منابع انرژى، نريوى انساىن، فرهنگ خدائى ىب: اينان نبايد در برابر اين سه نريوى عظيم
استعمارگران و عمال آنان بكار مشغول بوده، و براى حفظ منابع اربابان كثيف امپرياليسم و  و كارمند زورگويان و 
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اى بيكران خود  كمونيسم بفعاليت خود در مهه زمينه ها ادامه دهند، جدا اين بزرگرتين ننگ است كه انسان از اموال و ثرو
   ثروت انبوه!! ه غارت و غارتگرى بازكنداملللى را مبزد كمى قانع شود و در برابر آن مزد براى دزدان بني

______________________________  
  380ص  2سفينة البحار ج  -)1(

  185: نظام تربيت در اسالم، ص

خود را استخراج كند، و دريا دريا اين ثروت استخراج شده را به بيگانه تقدمي منايد و مزد كمى دريافت داشته و سپس مزد 
  .ئل زندگى باز به غارتگران كثيف بپردازدخود را براى خريد وسا

ابتكار كشف مواد، و تبديل آن بوسائل حيات و توليد و مصرف عادالنه آن حبكم قرآن بايد بدست خود مسلمانان 
كننده و از نظر صنعت مملكىت مونتاژكننده باشند سخت بپرهيزند ما  باشد، و از اينكه با داشنت معادن كشورى مصرف

هاى كشاورزى و صنعىت باشيم و از اين راه  كننده و فروشنده برنامه ريوهاى سرشار خدادادى بايد استخراجملت اسالم با ن
  .عزت و استقالل اقتصادى و كشورى خويش را حفظ كنيم

هاى كشاورزى و صنعىت و دامى دست نياز بسوى ديگران داشته  مملكىت كه با داشنت انرژى، و زمينهاى زرخيز، در برنامه
ترين ملت است، و مردم آن زير بار ننگ ذّلت و استعمارند، چنني  ترين مملكت و بدخبت بايد گفت عقب افتاده باشد،
اى بر باد دهنده فرهنگ و كيان خود است، در طوىل منيكشد كه نقش او در زندگى باطل شده و بصورت محال  جامعه

  »1« .استعمارگران بريون خواهد آمد

هاى كشاورزى در سطح عاىل از  پرورى در امر استخراج منابع بوسيله خود و توليد برنامه تنبيفكرى و تنبلى و سسىت و 
فكرى جدا در اسالم ممنوع و حرام است، و مينويسند هرگاه  بيكارى و ىب. نظر اسالم گناه بزرگ و خيانت عظيم است

رسيد، اگر ميگفت بيكارم، پيامرب سخت شخصى بزيارت رسول اكرم ميآمد بالفاصله پس از سئوال از نام او از كارش ميپ
از او اظهار تنفر ميكرد، رسول اهلى تأمني خرج خويش را از كيسه ديگران و از دسرتنج غري خود حرام منوده و ميفرمود در 

  .اى در روز قيامت از عنايت حق حمرومند صورت توانائى كار سئوال از مردم ممنوع و گدايان حرفه

در اسالم امرى مذموم شناخته شده و مصارف دو نوع ماليات اسالمى يعىن مخس و زكات فقط مني موازات گداپرورى 
  .براى رشد ملت و تكامل جامعه اسالمى است
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   در روحم خشم و نفرت سخىت نسبت مبردم بيكار حس: امام پنجم عليه السالم ميفرمود

______________________________  
طلبانه مردم، بيك آزادى نسىب دست  ها در جنب مبارزات حق ين جزوه بودم، روزنامهدر روزهائيكه مشغول نوشنت ا) 1(

يه نكند كشاورزى : اى از مقاالت ارزيابان اوضاع نوشتند يافته بودند، در پاره اگر ايران مواد خوراكى الزم خود را از اخرج 
ر منابع و زمني قابل كشت يكى از مهمرتين روز جواب ملت را منيدهد، در صورتيكه ايران از نظ 32اش بيش از  فعلى

ممالك جهان و از نظر نفت دومني صادركننده در روى زمني است، سوء مديريت دولتها، و تسلط اربابان استعمارى ايران 
را بپرتگاه سقوط آورده و اگر بيدارى حضرت امام مخيىن و ادامه مبارزات مردم نبود معلوم نبود كشور و ملت ما با چه 

  !روزى روبرو ميشد؟ سيه

  186: نظام تربيت در اسالم، ص

نتيجه و غري قابل استجابت است، دعاى آنان كار  چنني افراد اگر براى حصول رزق دعا كنند دعايشان ىب ميكنم، اين
ت است و فعاليت، نه ورد و مناجات، خداوند بزرگ زمني و دريا و متام نعمتهايش را به بشر ارزاىن داشته، و نقشه بدس

يچ عنوان حق سپرى كردن عمر خويش را در بيكارى  آوردن وسائل زندگى را بوسيله مقرراتش بانسان ارائه فرموده، افراد 
ندارند، سپس ميفرمايد مردم بيكار شرم منيكنند، براى يكبار صبح زود از خانه بريون رفته و كنار النه مورچه بايستند و 

شكافته و در آن النه ميسازد، سپس در طلب مواد مورد نياز بريون رفته و ببينند مور ضعيف چگونه زمني سخت را 
كننده نيست، از هر طرف ميدود، از ديوار صاف باال مريود، از درخت و دشت و هامون و كوه و  فعاليت برايش خسته

د استقالل اقتصادى خود را تپه باك ندارد، با آن جثه الغر چند برابر وزن خود را به النه ميربد، از مور ضعيف درس بگريي
حفظ كنيد، نگذاريد غارتگران جلوى چشم مشا غارت كنند و خود مشا بيش از لقمه خبور و منري نداشته، و زنده بودنتان 

  !!براى كار كردن و خدمت باستعمارگران باشد

نگام قرائت زبور هزارا ن نفر براى شنيدن تو اى داود پيامرب خدا بوده معجزه داشت، شجاعت و شهامت ذاتى او بود، 
دلگرمش مجع ميشدند، داراى مقام حكومت بود، وىل براى اداره امور زندگى اقتصادى از مقام و شأن خود استفاده 

منيكرد، و از بيت املال چيزى برمنيداشت، بلكه بنا بگفته قرآن از آهىن كه در كفش نرم شده بود، زره ميساخت و آن را 
  .اش را اداره مينمود رآمد بازويش خرج خود و خانوادهببازار عرضه كرده و از د
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ره داشت، از شأن و مقامش براى اداره امور زندگى  سليمان فرزندش نيز مهانند او بود، با اينكه از حكومىت ىب نظري 
آرد لباسش از موى زبر، خوراكش از : ميگويند 649ص  1استفاده منيكرد، ارشاد القلوب، حبار باب نبوت، سفينة ج 

هاى بافتىن كه عملكرد  الك نشده، و شب را در پيشگاه اهلى بعبادت و گريه مشغول بود، و خرج زندگى خود را از برنامه
  .دست خويش بود تأمني ميكرد

در هر صورت كار و كوشش خصوصا در درجه اول كشاورزى و دوم صنعت و سپس جتارت در اسالم امرى ضروريست و 
خداوند زياد است، پيامربان بزرگ اكثرا بكشاورزى و بعضى به صنعت و گروهى به جتارت اشتغال ره معنويش در پيشگاه 

العاده قائل بودند، روى آوردن بدنياى قانوىن واجب، رها كردنش ممنوع، و  داشتند و براى استقالل اقتصادى امهيت فوق
  .گان از اهم واجبات اسالمى استمبارزه با فقر و عاملني فقر و دزدان و استعمارگران و استثمار كنند 

   عالقه بدنيا و مبال دنيا امرى طبيعى، توليد مواد در حد حفظ استقالل الزم، و مصرف
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كن شدن فقر و ندارى از ميان جامعه و ملت واجب، براى دريافت قواعد اسالم در اين زمينه  عادالنه آن تا ريشه
اى فروع كاىف مراجعه  ... ، من ال حيضره الفقيه، وسائل، اقتصاد اسالمى، اقتصاد ما و كار و كوشش در اسالم و بكتا

كنيد و بيدار باشيد كه گول مفاهيم مسخ شده زهد، توكل، صرب، را كه بوسيله اربابان استعمارى براى راحتغارت كردن 
  .اند خنوريد خود وضع كرده

   دنياى مذموم

دل، و دارنده تربيت اهلى و كيفيت ربط آنان با دنيا، اسالم از وضع مردم بيدين و مغرور  و پاك در برابر مردم روشن ضمري
خوار، و مردميكه خباطر زندگى چند روزه،  و متكرب، و بنده شكم و شهوت، و متجاوز و متجاسر، و بيدادگر و خون
ن از هيچ جنايت و گناهى باك ندارند، مردميكه حيات ابد را از دست مينهند و دنيا را هدف قرار داده، و براى رسيدن بآ

ره بگوش و خانه چون غالمان حلقه ها را سلب و از آنان هم آزادى انسان كشى ميكنند و  زاد، براى ارضاء شهوات خود 
ت و خوار پرده برداشته و برنامه آنان را بوسيله آيا كش و آدم خالصه از كيفيت ربط اين ددان ووحشيان و جانوران فضيلت

روايات جتزيه و حتليل ميكند، و از دنيادارى اين افراد پست و هرزه تكذيب كرده و دنيا را با توجه خبصوصيات و ويژگيهاى 
  .كننده قلمداد كرده است وفا و زنداىن تنگ، و قفسى بيچاره اعتبار، حملى ىب اى ىب اين دسته مركزى پست، خانه
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و ابو جهل و ابو سفيان، معاويه و يزيد و هرون و مأمون، چنگيز و تيمور، آتيال راسىت از دنياى فرعون و منرود، ابو هلب 
و نرون، و هركس در هر عصرى متخلق باخالق اينان است چگونه بايد تعبري كرد؟ جز آنچه در قرآن و كتب روائى آمده 

نياى مذموم، دنيائيكه از طريق چيز ديگر ميتوان گفت، و اينك اين مشا و اين قسمىت از آيات كتاب و روايات درباره د
  .نامشروع بدست ميآيد، و در راه ضد خدا خرج ميشود

ٌر ِلَمِن اتَّقى »1« ،َو َما احلَْياُة الدُّنْيا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ  نْيا َقِليٌل َو اْآلِخَرُة َخيـْ َو َذِر الَِّذيَن  »2« ،َو ال ُتْظَلُموَن َفِتيًال   ُقْل َمتاُع الدُّ
ْنيااختََّذُ  ا َو الَِّذيَن  »3« ،وا ِدينَـُهْم َلِعباً َو َهلْواً َو َغرَّتْـُهُم احلَْياُة الدُّ نْيا َو اْطَمَأنُّوا ِ ِإنَّ الَِّذيَن ال يـَْرُجوَن ِلقاَءنا َو َرُضوا ِباْحلَياِة الدُّ

ا ِعَوجاً أُولِئَك ِيف الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن احلَْياَة الدُّنْيا عَ  »4« .ُهْم َعْن آياتِنا غاِفُلونَ  َلى اْآلِخَرِة َو َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َو يـَبـُْغوَ
ذِلَك ِبَأنـَُّهُم اْسَتَحبُّوا اْحلَياَة . َو لِكْن َمْن َشرََح ِباْلُكْفِر َصْدراً فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه َو َهلُْم َعذاٌب َعِظيمٌ  »5« ،َضالٍل بَِعيدٍ 

ْني   االدُّ

______________________________  
  185آل عمران ) 1(

  77نساء ) 2(

  70انعام ) 3(

  7يونس ) 4(

  3ابراهيم ) 5(
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يا  »2« ، يـَْعَلُموَن ظاِهراً ِمَن احلَْياِة الدُّنْيا َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ  »1« ، َعَلى اْآلِخَرِة َو َأنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرِينَ 
  »3« .أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفال تـَُغرَّنَُّكُم اْحلَياُة الدُّنْيا َو ال يـَُغرَّنَُّكْم ِباللَِّه اْلَغُرورُ 

ْنيا نـُْؤِتِه ِمْنها َو ما َلهُ ِيف اْآلِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلخِ  َفَأمَّا  »4« ، َرِة َنزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه، َو َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
ْنيا فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأوى  َمْن َطغى   :»5«  َو آثـََر احلَْياَة الدُّ
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گر عامل فريب، فرآورده دنيا كم است، آخرت براى خودنگهداران نيك است و ترمجه آيات برتتيب، زندگى دنيا نيست م
ا كه  در آجنا حبق كسى جتاوز منيشود، واگذار مردمى را كه آئني اهللا را بازيچه و بيهوده گرفته اند و دنيا آنانرا فريب داده، آ

مه شته، و تصور ميكنند آرامش حقيقى در سايه چيز آن اطمينان دا لقاء ما را منيخواهند و دخلوش بزندگى دنيايند و 
  .عوامل ماديست مردمى هستند كه از دستورات من غافلند

ايند  آنان كه زندگى اين جهان را در مقابل آن جهان انتخاب كرده اند، و جلوگري راه خدا شده، مانع رشد و تكامل انسا
  .و زندگى را به كجى گرفتند در گمراهى دورند

ه كفر و ناسپاسى و پليدى باز شده لعنت و عذاب بزرگ خدا بر اوست، علت لعنت و خشم خدا بر اش ب كسيكه سينه
  .ترديد خداوند دستگري مردم كافر نيست آنان خباطر اينست كه دنيا را در برابر آخرت انتخاب كرده، و ىب

دم وعده خداوند حتمى است، دنيا اند آرى اى مر  آنان كه از زندگى فقط صفحه ظاهر دنيا را خوانده از آخرت بازمانده
دهنده مشا را از خدا باز ندارد، آنان كه خواستار حمصول آخرتند مبحصولشان اضافه ميكنيم، و  مشا را فريب ندهد، و فريب

ره  نصيبند، متجاوزاىن كه دنيا را براى خود هاى اهلى ىب مردميكه خواهان دنيايند از دنيا برداشت ميكنند، وىل در آخرت از 
  .انتخاب كرده و از آن بعنوان هدف ياد ميكنند جايگاهى جز آتش دوزخ ندارند

تربيت، و آنانكه جز شكم و شهوت مهىت  ادب، ال م ذهب، ىب دقت در اين آيات نشان ميدهد كه از دنياى مردم ىب
بچنني دنيائى كه سر هاى خداست مذمت شده، و اسالم جامعه را از گرايش  ندارند و زندگى آنان مانع پيشرفت برنامه

  .منشأ بدخبىت است برحذر ميدارد

ج البالغه حكمت ) ع(امري املؤمنني    :ميفرمايد 103در 

اّن الّدنيا و اآلخرة عدّوان متفاوقتان، و سبيالن متخالفان، فمن احّب الّدنيا و توّالها ابغض اآلخرة و عاداها و مها مبنزلة 
  :رب من واحد بعد من اآلخر و مها بعد ضرّتاناملشرق و املغرب و ماش بينهما كّلما ق

______________________________  
  107 -106حنل  -)1(

  7روم  -)2(

  5فاطر  -)3(
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  20شورى  -)4(

  38نازعات  -)5(
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شت و دوزخ،  دوستدار دنيا و عاشق دنيا و آخرت دو دمشن غري مهرنگ، و دو راه جدا هستند، مهانند حق و باطل و 
  .آن دمشن آخرت است

ريك رو كنند از ديگرى دور ميشوند، اين دو مهانند دو هوو هستند   فاصله دنيا و آخرت مهانند مشرق و مغرب است، 
در اين فرازها دقت كنيد بر خالف آجنا كه دنيا مزرعه آخرت است، اينجا دمشن و خمرب . كه با هم روى آشىت ندارند

نده شده و معلوم است كه چنني دنيائى مهانست كه از راه نامشروع بدست آمده و در غري حق صرف آخرت شناسا
  .ميگردد

مثل الّدنيا كمثل احلّية لّني مّسها، و الّسّم النّاقع ىف جوفها، يهوى اليها الغّر اجلاهل و حيذرها ذو الّلب : و قال عليه السالم
  »1« :العاقل

خورده خواهان آنست، و داناى خردمند از آن در  پشىت نرم وىل دروىن پر از زهر، نادان فريب دنيا مهانند مار است، داراى
  .پرهيز

از على عليه السالم برامي : ضرار كه از عاشقان امري املؤمنني بود با معاويه برخوردى داشت، در آن جملس معاويه باو گفت
مه نگاميكه شب پرده: بگو ضرار گفت ا ميگسرتاند، او در حمل عبادت و بندگى قرار ميگرفت، ج هاى تاريكش را 

: داران ميگريست سپس بدنيا خطاب ميكرد پيچيد، و مانند غصه حماسن در دست داشت و چون مار گزيده خبودش مى
اى دنيا، اى دنيا از من درگذر و روى از من برگردان، آيا براى فريب من و بردن دل از دستم، خويش را در برابر من 

يا مبن اشتياق دارى و مرا ميطلىب؟ دور باشى ديگرى را گول بزن، زيرا من فريب ترا خنواهم خورد ترا سه طالقه  : آرائىمي
اعتبارى، آه از كم  ام، آنطوريكه جاى بازگشت نيست، زندگيت كوتاه، ارزشت اندك، آرزويت پست، و سخت ىب كرده

  »2« .متداشنت توشه آخرت، واى از درازى سفر و ناراحىت قيا

 -202 -191 -166 -165 -164 -151 -148 -145 -144 -122 -120 -108در صفحات 
ج البالغه على عليه السالم در  -493 -423 - 419 -348 -320 -310 -304 -285 -281 -248
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ر توضيح دنياى مذموم و اينكه يكى از حمركهاى منفى بروىن است داد سخن داده، و چهره دنيائيكه وجهه مهت قرا
  .ميگريد، و بعنوان هدف شناخته ميشود

دنيائيكه خباطر آن انسان از متام فضائل دور مانده و گرفتار انواع ئل ميگردد، دنيائيكه خباطر آن ابراهيم بآتش افكنده 
و موسى حمكوم باعدام ميگردد، و عيسى بپاى دار كشيده ميشود، و سر حيىي از بدن جدا گشته، و با پيامرب . ميشود
  تربيت ميجنگند، و بيست و هفتاد و چند بار مردم ىب بزرگ

______________________________  
  119ج البالغه حكمت  -)1(

   ج البالغه الصبحى الصاحل -)2(

  190: نظام تربيت در اسالم، ص

مردان حق خباك پنجسال حق مسلم على غصب ميگردد، و فرزندانش تا امام عسكرى كشته ميشوند، دنيائيكه خباطر آن 
اى با فضيلت بسياه اى طويل املدة  و خون كشيده ميشوند، و مغزهاى متفكر و گروهى از انسا چاهلاى حبس افتاده بزندا

آرى اينچنني دنيا كه عامل ... آريامهرى دچار ميگردند، و از حمصوالت عمر پربركت آنان جلوگريى ميشود، دنيائيكه 
مار خوش خط و خال، اما كشنده فكر و جانست، اينچنني دنيا بايد سه طالقه شود و اينهمه بدخبىت براى بشر است، 

اعتبارى كه بسيارى از مردم تاريخ دچار فريب آن شه و گول زر و زيورش را خوردند  وفا و ىب بايد از دست برود، دنياى ىب
له، فريب و حسد، كرب و دروغ، و خباطر بچنگ آوردن آن دست بقتل و غارت، يغما و چپاول، ربا و غش، مكر و حي

  .مت، و غيبت، زنا و قمار و هزاران گناه و معصيت ميآاليند

  .آرى بدست آوردن اينچنني دنيا، بقيمت از دست دادن دين و آخرت و حسنات اخالقى است

را بدنيا  ج البالغه درباره معامله پرخسارت عمرو عاص خنست وزير معاويه كه دين 84على عليه السالم در خطبه 
راسىت از پسر زانيه در شگفتم مبردم شام درباره من دروغ گفته، چنني وامنود كرده كه من مردى شوخ و : فروخت ميفرمايد

ام، باطل و  هاى مثبت سرباز زده ام، و باين طريق مردم را سرگرم كرده و از اجراى برنامه بازيگرم و بشوخى و بازى خو گرفته
انده، بدانيد كه بدترين گفتار دروغ است، او ميگويد وىل دروغ ميگويد، وعده ميدهد اما ناحق گفته، بگناه سخن ر 

نگاميكه برنامه پيمان گوئى خبل ميورزد و دريغ ميكند، در عهده و پيمان خود  اى را از او بپرسند، از حق شكن است 
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ون آمدن مششري از نيام زبان بازى اصرار بعهدشكىن دارد، قطع رحم ميكند، چون آتش جنگ شعله كشد، قبل از بري 
عجيب دارد، وىل وقىت چشم به مششري عريان بياندازد، بزرگرتين مكرش براى فرار از جنگ نشان دادن عورت است، و اين 
برنامه منودار شخصيت اوست، وىل بشما بگومي خبدا قسم ياد مرگ مرا از شوخى و بازيگرى بازميدارد، اما فراموشى آخرت 

كشى كه معاويه باو داده با آن منبع پليدى بيعت كرده و  ا از گفتار حق بازداشته، و در برابر مقدارى پيشعمرو عاص ر 
  .دين خود را در برابر رشوه ناچيز پسر ابو سفيان فروخته و از راه راست دست برداشته

هايش سرپيچى  رش، كه از برنامههاى تند و آتشينش درباره مردم كشو  اى از يكى از خطابه على عليه السالم در ضمن قطعه
  :ميكردند، و دين خود را بدنيا فروخته بودند ميفرمايد

غريت و ! خداوند جزاى مشا را كف دستتان بگذارد، آيا اسالم در بني مشا نبود كه مجعيت مشا را از پراكندگى جنات دهد؟
  جوامنردى نداريد، كه براى پيشگريى از زيان دمشن اقدام كنيد،

  191: ت در اسالم، صنظام تربي

پيشگان فرومايه را خبود دعوت ميكند، آنان هم بدون گرفنت پاداش و اجر ازا و پريوى  آور نيست كه معاويه ستم آيا شگفت
اما من مشا را كه باقى مانده اسالم و مسلمني ! مينمايند، و باجراى دستوراتش كه مهه بر ضد دين است اقدام ميكنند؟

هاى اهللا دعوت ميكنم وىل مشا با من مبخالفت برخاسته، از دور من  م مسّلم هر كدامتان، بربنامهميشناسم با پرداخت سه
هاى من هك جز حق نيست خشنود نيستيد تا بآن دلگرم باشيد و نه نارضايىت و  پراكنده ميشويد، از وضع من و برنامه

بچه راهى مريويد؟ امروز حمبوبرتين برنامه پيش من  رجنشى تا بر آن اجتماع منوده، اتفاق كلمه داشته باشيد، معلوم نيست
خوبيها را . بني مشا حكم كردم، مشا را بآنچه نادان بودمي آگاه منودم من قرآن را بشما آموختم، با دالئل روشن!! مرگ است

شان پسر زانيه بيان داشته و توضيح دادم، آه ايكاش كور ميديد، و خفته بيدار ميشد، آنان كه پيشوايشان معاويه و مدرس
  »1« !!.است چقدر خدا نشناسند

  »2« :رأس كّل خطيئة حّب الّدنيا: عن ابيعد اهللا عليه السالم قال

  .سر هر اشتباهى عشق بدنياست

ما من عمل بعد معرفة الّله و معرفة رسوله افضل من : اّى االعمال افضل عند الّله؟ قال: سئل عّلى بن احلسني عليه السالم
  »3« بغض الّدنيا
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از امام چهارم پرسيدند چه عملى در پيشگاه حق از مهه اعمال برتر است؟ فرمود پس از شناخت خدا و پيامربش دمشىن با 
  .دنيا

فارفض الّدنيا فاّن حب الّدنيا يعمى و يّصم وى بكم و يذّل : ىف كتاب امري املؤمنني صلوات الّله عليه اىل بعض اصحابه
  »4« :الرّقاب

  :اى بگروهى از يارانش نوشت در نامه على عليه السالم

  .دنيا را ترك كن، زيرا عشق بدنيا آدمى را كور و كر و الل كرده و به پسىت و خوارى ميافكند

  »5« :قال رسول اهللا من احّب الدنيا اّضر بآخرته

  .دوستدار دنيا، بآخرتش ضرر ميزند

الّدنيا اىل الّله و احرجوا، قلوبكم عنها، فانكم ال تصلحون هلا و يا بىن آدم اهربوا من : كان عيسى بن مرمي يقول الصحابه
  »6« :ال تصلح لكم

______________________________  
  180ج البالغه خطبه  -)1(

  463سفينة البحار  -)2(

  466 -463سفينة البحار ) 3(

  466 -463سفينة البحار ) 4(

  466 -463سفينة البحار ) 5(

  466 -463سفينة البحار ) 6(

  192: نظام تربيت در اسالم، ص

منشينانش فرمود   .از دنيا بسوى خدا بگريزيد، و دل از آن برگرييد، نه مشا شايسته اوئيد و نه او شايسته مشا: عيسى 
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ّى اّن دنياكم هذه ال هون ىف عيىن من عراق خنزير ىف يد جمذوم و احقر من ورقة ىف فم جراد، ما لعل: قال على عليه السالم
  »1« :و نعم يفىن و لّذة ال يبقى

تر است، و از برگى كه  ارزش ايد پيش من از رگ خوكى كه در دست شخص جذامى باشد ىب دنيائيكه مشا بآن دل بسته
  در دهان ملخ كوچكرت، على را با نعمت از دست شدىن، و لذت ناپايدار چكار؟

ا كتاىب مستقل بوجود آورد، اسالم با دنيائى كه از آيات و روايات در اين زمينه آنقدر زياد است كه ميتوان  از جمموع آ
عوامل ماديش فقط خباطر ارضاء غريزه و بكرسى نشاندن آمال و آرزوهاى غلط استفاده ميكنند و از اين راه ملىت يا 

  .هائى را دچار ذلت و زبوىن و استعمار و استثمار مينمايند دمشىن سخت دارد ملت

از دنيا از اهم مسائل اسالمى است، و ميتوان گفت عدم ارتباط با چنني دنياى فريبكارى مبدء متام  مبارزه با اين چهره
ها براى خود و دگران است، بر متام مردم الزم است در برابر دنياى منفى تقوا پيشه كرده و بتقويت فكر و روح  خوشبخىت

نگام روبرو شدن با چنني چهره   .عهده مبارزه برآينداى از  برخاسته، تا بتوانند 

حمبت غريقانوىن نسبت بدنيا، انسان را منحرف كرده، و از رشد فكرى و روحى بازداشته، و منيگذارد انسان در ميدان 
هاى شرقيان  مبارزه با دمشنان دروىن و بروىن قدم بگذارد، و بدون شك سقوط اخالقى ملل غرب و قسمت مهمى از بدخبىت

  .در گرو دنياپرسىت آنان است

   دنياى دنياپرستان

اسالم از بازشناساندن دمشنان بشر به بشر كوتاهى نكرده، و در اين زمينه چه در قرآن چه در رايات از بيان هيچ برنامه 
  .مثبىت فروگذار ننموده است

م پيوسته موعش اى نيست كه از جم در آجنا كه از دنيا بعنوان يك دمشن سرخست و خطرناك ياد ميكند، منظورش اجزاء 
اد مرحوم  منظومه مشسى پديد آمده، مقصدش چنانچه دانشمندان اسالمى خبصوص عالمه عاليقدر و روشن ضمري پاك 

جملسى در ذيل آيات و روايات مربوط به دنياى مذموم بيان كرده، نوع برداشت انسان از عوامل زندگيست برداشىت كه 
   منتهى به از دست

______________________________  
  259غرر احلكم  -)1(
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  193: نظام تربيت در اسالم، ص

دادن شرف و فضيلت و دين و كيان انساىن ميگردد، دنيائى است كه روى آوردن بآن مساوى با ويران شدن اساس فطرت 
  .و وجدان و اخالق و مباىن انسانيت است

حق و حقيقت دور ميكند، نبايد بآن چشم طمع دنيائيكه مهچون تيشه در برابر ريشه انسانيت قرار ميگريد، و آدمى را از 
  .چنني دنيا خرج شود دوخت، و حيف از انديشه و فكر كه در بدست آوردن اين

  .دنيا بايد براى انسان خانه پرستش خدا و بنا بگفته على عليه السالم بايد مسجد عبادت براى اهللا باشد

خانه ميسازد و آدمى را وادار بپرستش هزاران بت جاندار و بريدن از حق و گرايش مباديت صرف از دنيا براى انسان بت
  .بيجان ميكند، و پس از تلف شدن عمر و در باخنت متام فضائل بابليس، از انسان جز هيزمى براى جهنم چيزى منيماند

  .نكند اى در جنگل جلوه سرا نشود، و آدمى در آن مهچون درنده آنگونه بايد زندگى كرد، كه دنيا براى انسان شهوت

آنانكه دنيا را بعنوان هدف انتخاب ميكنند، در متام زواياى حيات مطابق برداشىت كه از عوامل مادى برميدارند، 
ر جنايىت براى رسيدن بوصال اين  گريى مشغول شده، و در اين راه متام ارزش بشكل هاى واقعى را از دست داده، و 

  !ه و هنوز عروس است خود را آلوده ميكنندها داماد شوهر كرد عروس فريبنده كه به مليون

باك گشته، و متام علف  سرا انتخاب ميكنند، از افتادن در منجالب رذائل ىب آنان كه دنيا را براى خود بتكده يا شهوت
  .هاى سيئات اخالقى در سرزمني وجودشان مريويد هرزه

طفل بيگناه را سر ميربند، و براى جلوگريى از  هم اينانند كه براى پيشگريى از روشن شدن چراغ وجود موسى، هزاران
تر  ها، دست بانواع جنايات غري قابل جربان ميزنند، و عمال و نوكران بدخبت شكوفا شدن انديشه و حسنات اخالقى ملت

  زاد بر خاك از آنان براى بدست آوردن چند لقمه چرب، به پريوى كوركورانه از آنان اقدام كرده و بصورت چاكران خانه
  .ند كثيف بارگاه شيطاىن آنان سر مى

ا، يا بت: در حقيقت بايد گفت هاى بيجان برگشت به پرستش درهم و دينار، و براى بيشرت بدست آوردن  پرستش فرعو
ها تعبري بدنياپرسىت كرده و از پرستندگان بعنوان  زرق و برق و عيش و نوش آزادتر ميكند، كه اسالم از جمموع اين برنامه

  .دنيا ياد منوده است عبيد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  194: نظام تربيت در اسالم، ص

  بندگان دنيا

هايند، كه بدنياى  پرسندگان دنيا، اگر خواهان دين، اخالق، فرهنگ، متدن، علم، و هنر باشند تا جائى خواستار اين برنامه
  .پايه انديشه آنان ضرر وارد نياورد آنان زيان نرساند، و مبكتب فكرى غلط و سيستم ىب

هدف از رسالت و نبوت : هاى پيامرب آحنضرت پيام دادند اينان بودند كه بوسيله ابو طالب براى متوقف كردن برنامههم 
مشا اگر بدست آوردن قدرت و مقام است تا در سايه آن بتواىن برياست قبائل نائل شوى، يا بكام زيباترين دخرتان عرب 

ات پايان بده، تا ما هريك از اين سه خواسته را كه خبواهى برايت فراهم  مهياىب، هم اكنون بربنا برسى، يا مبال فراوان دست
  .آرمي

چيز را از پشت عينك دنياپرسىت ميديدند، و از پيامرب چونان وضع خود تصور برداشته بودند، تاروپود  آن مردم پست كه مهه
م بگوى اگر توان و نريوى مشا باجنا برسد  انديشه غلط و تصور باطلشان با جواب پيامرب بباد رفت، عموى عزيز باين مرد

يد و ماه را بدست چپم بسپاريد، از نشر توحيد و دعوت بفضيلت و آزاد كردن مردم از  كه آفتاب را در دست راستم 
ا دست برمنيدارم، آنان پيشرفت فرهنگ الّله را منى الف اى آنان خم پسندند زيرا فرهنگ اهلى با متام برنامه زير بار ستم طاغو

هائى ارائه  بود و اين خمالفت خبري دنيا و آخرت ايشان متام ميشد، اينان ميخواستند پيامرب با آنان مهكارى كند، و برنامه
  .دهد كه زياىن بدنياپرسىت آنان نداشته باشد

ته را دو تقسيم كن، پس از مدتى پيام دادند، براى خامته متام آالم و رجنها و نگرانيهائيكه از طرف ما بشما مريسد، بيا هف
آور، اهل مكه  هاى ما روى قسمىت از هفته را ما بعبادت خداى تو ميشتابيم، و قسمت ديگرش را تو بپرستش بت

منيخواستند تن بقبول فرهنگ و دانش و ديىن بدهند، كه با جتاوزات آنان سر آشىت ندارد، اينبار خداى بزرگ در جواب 
  :آنان فرمود

اِبُدوَن ما َأْعُبُد َلُكْم اِفُروَن ال َأْعُبُد ما تـَْعُبُدوَن، َو ال أَنـُْتْم عاِبُدوَن ما َأْعُبُد، َو ال أَنا عاِبٌد ما َعَبْدمتُّْ، َو ال أَنـُْتْم عُقْل يا أَيـَُّها اْلك
  .ِديُنُكْم َو ِيلَ ِدينِ 

پرستان مكه  هاى كثيف بت نامهمبارزات يهود و مسيحيت در طول تاريخ و خبصوص در اين زمان با اسالم دنباله مهان بر 
  .است
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هاى حيات خامته دهد وىل متجاوز متكرب آئيىن را ميطلبد كه با اوه هم گام  اسالم ميخواهد به جتاوز متجاوزان در متام جبهه
  .و مهراه باشد

يش باشد، و ها ها بنفع خواسته ران كه دوست دارد متام برنامه پرست و شهوت صهيونيست و امپرياليسم و كمونيست ماده
  ها گرچه به كشنت و زجر دادن ملتها و رسيدن باين خواسته

  195: نظام تربيت در اسالم، ص

  .غارت اموالشان منتهى گردد برايش مهم نيست فرهنگ خدا را منيخواهد

  .اينان طالب قواعدى هستند كه بآنان اباحه مطلق دهد، و اتفاقا تابع چنني راه و رمسى هم هستند

دين ميگويد مردم بنده حقند، آزاد آفريده شده و بايد آزاد زيست كنند، و خباطر عقل و روحى كه دارند بايد از متام 
ها رعايت گردد، وىل اينان چنني مسلكى را خنواسته و  مواهب زندگى برخوردار باشند، و حقوق آنان در متام زمينه

و خنواسنت و نگفنت گوئى ماهيت آدمى را تغيري داده و انسان را به منيخواهند، آرى بنده دنيا بودن و جز دنيا نديدن 
  .ترين مرحله سقوط و بدخبىت ميكشاند پست

راسىت عجيب است، تا روزيكه پيامرب مبعوث برسالت نبود، در ميان عرب معروف مبحمد امني بود، او را راستگو و 
ر بقيام و مبارزه شد، او را جمنون، كاذب، بدقول، ساحر، و درستكار ميشناختند، اما از وقىت بر عليه آن متجاوزان مأمو 

خواندند، اينست نتيجه گرفتار آمدن بدام دنيا، يا حمصول برداشت غلط از ميدان زندگى، كه آدمى را تا مرز مبارزه با ... 
  !!انبياء و مكتب حق ميكشاند

   مسجد و بتخانه

  .ن اهلى مركز عبادت و كالس رشد و تكامل بوددنيا براى پيامربان راستني، و ائمه هدايت و عاشقا

انبياء وقىت قدم بدنيا ميگذاشتند، ميديدند ناسپاسان اين مركز پاك را تبديل به بتخانه كرده، و در آن بتهاجياندار و بيجان 
ارت گرفته و از ها خود را باسارت هواى نفس و ابليس درافكنده و ساير مردم را نيز باس فراواىن گذاشته، و از طريق اين بت

  .هاى آنان ميدوشند متام برنامه
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اراده معرىف كرده، و بباز گرداندن انسان  اثر و ىب عنوان و پست و ىب هاى جاندار و بيجان را ىب پيامربان عزيز خدا متام بت
  .مبدار پرستش اهللا اقدام ميكردند

ا پتك توحيد كوبيده، و زجنريهاى اسارت را از دست و فرازان را ب انبياء دماغ سركشان را خباك مذلت ماليده، و گردن گردن
  .هاى زير يوغ استعمار پاره ميكردند پاى ملت

پرسىت انساىن عادل و كامل  آنان بدرهم رخينن خرافات و اوهام برخاسته، و از انسان گنهكار و متجاوز و گرفتار ذلت ماده
نت، و هدىف جز اهللا نداشته باشد، اما ناسپاسان وقىت قدم بدنيا بوجود آورده، انسانيكه متام عوامل مادى را وسيله رشد گرف

  ميگذارند آجنا را تبديل به بتخانه و مركز

  196: نظام تربيت در اسالم، ص

فحشاء و منكرات كرده، حىت پاكرتين حمل يعىن خانه كعبه هم از دستربد خائنانه آنان سامل منيماند، جائيكه صورت پاك 
اده شه مركز سيصد و شصت بت شده، و از طريق اين پيامربان بعنوان تواض ع و فروتىن در پيشگاه اهلى خباك بندگى 

اى كافر و ناسپاس كشيده ميشوند بت   .ها اقوام و قبائل باسارت انسا

سازان  چون باغبانان بشكوفا كردن نريوى فطرت، وجدان و ساير استعدادهاى بشرى مهت ميگماشتند، تا بت انبياء هم
  .ها برخيزند، و خود را از قفس زبوىن و ذلت برهانند خويش بدرهم كوبيدن بتبدست 

ا هم ها قرار بگريند، تا شهوات و غرائز آنان تعديل  چون طال بايد در كوره امتحان و مترين نيكيها و دورى از زشىت انسا
  .شده و بر پليديها پريوز شوند، و اساس سالمت دنيا و آخرت خود را تأمني كنند

اى جز تبديل حميط زندگى به بتخانه و سجده آوردن در برابر بتان، براى گذراندن اين  گردانند، چاره آنان كه از حق روى
چند روزه زندگى ندارند، اينان مهان مردمى هستند كه بدست خود فرعون و منرود و معاويه و يزيد را پرورش داده و بساخنت 

چه . آنان بارضاء شكم و شهوت خويش آنطور كه دخلواه آنان است برخيزند الت و عّزى و هبل برخاسته، تا از جنب
نيكوست هك از دنيا مهانند پيامربان و ائمه استفاده كنيم، آنان كه كالمشان نور، فرمانشان رشد، سفارششان تقوا،  

  .كارشان نيكى، و عادتشان احسان بود
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ها را ويران كرده و جايگاه زندگى را تبديل خبانه توحيد  خانهها را شكسته، و بت آرى اگر امحدوار قدم بدنياگذارى بت
خواهى كرد، و در مسري رشد و تكامل قرار خواهى گرفت، اما اگر چ ون بو جهل قدم بدنيا بگذارى مسجد را تبديل به 

اد   .بتخانه كرده، و بند ذلت طاغوت و بت را بگردن خواهى 

  )ع(ارزياىب مسئله سياست در زندگى على 

خبش امامت و رهربى از مسئله سياست در اسالم بطور مشروح سخن رانده شده در آجنا دانستيد كه منظور از  در
سياست در اسالم حكومىت است كه نسبت بتمام شئون زندگى فراگري است، و حاكم در حكومت اسالمى با منتخب 

مسئوليت دارد مردم را در جهت آباد  خداست، يا كسى كه اوصاف و شرايط خدا خواسته درا و مجع باشد، و حاكم 
كردن دنيا و آخرت هدايت كند، و با موانع راه خدا بسخىت مبارزه منايد، در سياست اسالمى از دنيا بعنوان وسيله براى 

   رسيدن

  197: نظام تربيت در اسالم، ص

حوزه حق انبياء و ائمه هستند، بعاليرتين هدف كه اهللا است استفاده ميگردد، و بدون ترديد در رأس متام سياستمداران 
نظرى حبكومت على عليه السالم اين معنا را روشن ميكند كه سياست در اسالم بر اساس رعايت حقوق مادى و معنوى 

  .جامعه قرار دارد، و حاكم اسالمى در مسلك سياسى خود تابع فرامني اهللا و سنت پيامرب است

ج البالغه ع اى برميخورمي كه حمى الدين خياط عنوان كرده، و راسىت اينگونه  بده مبسألهبا توجه باين واقعيت در مقدمه 
گيهاى  انگيز است، حمى الدين خياط پس از بيان قسمىت از ويژه قضاوت ناحق از كسى كه ادعاى دانش دارد اعجاب

روى و جلوداريش، و فكرى و روحى على عليه السالم ميگويد اگر سياست على مهانند كياستش بود، و آراءش مهانند پيش
رتين افرادى كه اين لباس را  تدبريش مانند بالغتش و تيزهوشيش مانند قاضوتش هر آينه در رأس سياستمداران بود و از 

  »1« !!پوشيد

هائى ميشود، حمى الدين خياط آرزو دارد، على هم در  راسىت وقىت يك انسان از هدايت اهلى دور ميماند، دچار چه بدخبىت
انند اربابان اموى و عباسى جناب حمى الدين باشد، توجه ندارد كه على در سياست تابع فرمان قاطع اهلى بوه سياست مه

هاى غلط بيزار بود، و منيخواست براى بقاى  و سياست با دنيادارى و سلطنت نزد على فرق داشت على از برنامه
على دنياخواه و دنيادار بنود، مشى سياسى او : گفت  حكومت و امارتش مبردم از غري قانون اهلى استفاده كند، و بايد

قرآن بود و بس، او منيخواست خود را به امارت و حكومت ارضاء كند، او خود را در زمينه خالفت امني خدا در مردم 
رت اينكه از قول موالى متقيان جواب جناب حمى الدين خياط را بدهيم   .ميدانست و 
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و لكّنه يغدر و يفجر و لوال كراهّية الغدر لكنت من ادهى النّاس و لكن كّل غدرة فجرة و كّل  و الّله ما معاوية بادهى مّىن 
  »2« :فجرة كفرة و لكّل غاغدر لواء يعرف به يوم القيامة و الّله ما استغفل باملكيدة و ال استغمز بالشّديدة

نت و نارو زدن نكوهيده نبود من زرنگرتين مردم گر است و خائن، اگر خيا تر از من نيست، او حيله خبدا قسم معاويه زيرك
است شناخته ميشوند،  بودم، هر مكرى گناه است و هر گناهى نافرماىن از خدا، قيامت حيله گران بوسيله عالمىت كه با آ

ت و ام فكر كنند و از سخىت و گرفتارى گريزى ندارم، زيرا مردى ثاب خبدا قسم من اهل غافلگري كردن نبودم تا درباره
  .پابرجامي

   خواهى نداشت، بيخربان از حقايق او را متهم به نقص آرى على سياست دنياپرسىت و مقام

______________________________  
  3ج البالغه عبده ص  -)1(

  200ج البالغه خطبه  -)2(

  198: نظام تربيت در اسالم، ص

  .در سياست ميكنند، منيدامن بنظر آنان اصول سياست چيست

  :على عليه السالم در فراز ديگر ميفرمايد

اما و اّلذى فلقا حلّبة وبرء النسمة لوال حضور احلاضر و قيام احلّجة بوجود الّناصر و ما اخذ الّله على العلماءا ن ال يقاّروا 
ا و لسّقيت آخرها بكأس اوّهلا و اللفيتم دن ياكم هذه ازهد على كّظة الظّامل و ال سغب مظلوم اللقيت حبلها على غار

  »1« :عندى من عفطة عّنز

دهندگان  خبدائى كه دانه گياه را شكافت، و بآفرينش انسان دست زد، اگر حضور ملت و مجعيت فعلى امت و يارى يارى
نبود، و اگر پيمان اهلى بانديشمندان قرار نداشت كه بر ستم ستمكار و از دست رفنت حق مظلوم نبايد صرب كرد، مهار 

مان اولش رها ميكردم، مشا ميدانيد كه دنياتان پيش من از  شرت حكومت را بر كوهانش ميانداختم و پايان خالفت را 
  .تر است ارزش عطسه بز ماده ىب
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گريى از دنياى غلط، سياست، دورى از مكر و حيله و خيانت، سياست، دورى از  اينست سياست على، سياست كناره
  !از ظلم و جتاوز، اين نقص در سياست است؟شهوت و غرائز ضد حق و سياست دورى 

  .آرى دنيا مسجد پاكان و بتخانه ناپاكان است، و اين است دو چهره از دنيا كه در قرآن و روايت ترسيم شده

بام خانه امري بلخ كه غرق در لذت سلطنت بود، و غافل از  ميگويند هشت نفر اهل حال و بيدار نيمه شىب بر پشت
ى حركت ميكردند كه صداى پايشان امري را از خواب ناز بيدار كرد، سر از پنجره درآورد و گفت با ا اوضاع مردم بگونه

توجه بقدرت و حكومت من، كسى جرأت حركت بر بام كاخ من را ندارد، من فكر ميكنم مشا از جنس آدميان نباشيد 
روه جنيم و نه از طايفه ملك بلكه آدم هستيم ورنه جرأت اين جسارت در مشا نبود، مهه سر جلو آورده و گفتند ما نه از گ
  .قطار شرتى از ما گم شده و ما در بام كاخ تو جبستجوى گم شده خويشيم

م بام   امري بلخ با يك دنيا تعجب گفت، چگونه قطار شرتى كه طبيعتا بايد در سطح حركت كند ببامى اينچنني بلند آ
كار تست، سركار روى ختت حكومت درحاليكه غرق در هر نوع گفتند جناب كار ما هم مهانند  ! كاخ من برآمده؟

شهوت و گناهى، و حقوق ضعيفان با تكيه بر قدرت تو بدست كارمندانت پاميال است دنبال سعادت و سالمىت و در 
 اند امري بلخ نوشته! طلب امنيت و عافيت، تو به بام دنياپرسىت دنبال مقصودى و ما بر بام تو در جستجوى قطار شرت

  تغيري حال داد و

______________________________  
   ج البالغه قسمت آخر خطبه شقشقيه -)1(

  199: نظام تربيت در اسالم، ص

تناسب نيست كه بيك روايت قدسى كه منايشگر اوصاف اهل دنياست  از افراد نيكوكار و شايسته گرديد، در اينجا ىب
  .اشاره شود

   هاى دنياپرستان نشانه

اهل الّدنيا من  : يا ّرب و من اهل الّدنيا و من اهل اآلخرة قال: د ابغض الّدنيا و اهلها، و احّب اآلخرة و اهلها قاليا امح
كثر اكلة و ضحكه و نومه و غضبه، قليل الّرضا، ال يعتذر اىل من اساء اليه و ال يقبل معذرة من اعتذر اليه، كسالن عند 

يد، و اجله قريب حياسب نفسه، قليل نفعه، كثري الكالم، قليل اخلوف، كثري الفرج، عند الطّاعة، شجاع عند املعصية، امله بع
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الّطعام، و ال يشكرون عند الّرضا، و ال يصربون عند البالء، كثري الّناس عندهم قليل، حيمدون انفسهم مبا ال يفعلون، و 
م   .يدعون مبا ليس هلم، و يذكرون مساوى النّاس، و خيفون حسنا

اى از آن فرازهاى پرارج است  هائى بود، كه شب معراج خداوند در اختيار رسولش قرار داد و منت باال گوشه برنامهمفصل 
  .حبار االنوار مالحظه كنيد 77هاى اهل دنيا اشاره ميشود متام گفتار اهلى را در ابتداى جلد  و تنها بقسمت نشانه

گرامى انسان واال دمشن دنيا و دنياخواهان باش، و عاشق آخرت و امحد اى  : ترمجه مسائل باال بدون توضيح چنني است
هاى  آن سودطلبان، به پيشگاه اهلى عرضه داشت اهل دنيا كيانند و اهل آخرت چه كساىن هستند؟ خداى بزرگ نشان

د، خوشنودى ان پرخور و پرخنده و پرخواب و پرخشم: دنياپرستان و يا به تعبري روايت اهل دنيا را بدينصورت توضيح داد
نگام  هاى الزم كم، و از بدى خود نسبت بديگران عذرخواه نيستند، و عذر كسى را هم منى آنان نسبت بربنامه پذيرند، 

بندگى حق در سسىت، و بوقت معصيت با نشاط و با شجاعتند، آرزوى آنان دور، مرگشان نزديك، و حبساب خويش 
ند، از خدا منيرتسند، و خباطر غفلت از وضع بد خود خوشحاىل زياد دارند منريسند، سود وجودى آنان كم، و مردمى پرحرف

و اين خوشحاىل بيشرت در وقت خوردن آنان آشكار است، بوقت رضا در برابر حق شاكر نبوده، و زمان فرارسيدن بال 
ردم جرا بآنچه ندارند دعوت انگارند، از كارهاى نكره خود تعريف مينمايند، و م طاقتند پريوان زياد حق را به چيزى منى ىب

  .هاى مردم آشكار گردد ميكنند، اگر ببدى مردم آگاه شوند از پخش آن خوددارى نكرده و منيخواهند خوىب

هاى منفى  اين است وضع اعتقادى و عملى و اخالقى گرفتاران دام دنياى مذموم، دنيائى كه بنظر اسالم يكى از حمرك
   هاى ديگر پاسخ سيارى از برنامههاى باال و ب بروىن است، و برنامه

  200: نظام تربيت در اسالم، ص

  .چنني دنياست كه حمصوىل جز زيان و خسارت بزندگى اين عامل و جهان ديگر انسان ندارد انسان در برابر اين

   شيطان

اى آن حتت قرآن جميد نزديك به هشتاد و هشت مرتبه بصورت مفرد و مجع لغت شيطان را بكار برده، و مردم را از ز  يا
هاى گوناگون اين موجود خطرناك از حمركهاى منفى دروىن  ناپذير برحذر داشته است، و چهره عنوان دمشىن آشكار و آشىت

نگام روبرو شدن با آن در هر چهره اى كه باشد اگر توان مبارزه در او يافت نشود جمبور بپاسخ  و بروىن است، و آدمى 
دنيا و آخرت اوست زيرا موجود زنده در برابر هر حمركى كه موافق با شئون انسانيت نيست كننده  است، پاسخى كه ويران

  .اگر قدرت دفاع نداشته باشد جمبور بپاسخ است
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قرآن جميد در معرىف شياطني ظاهرى و باطىن كه در دو گروه جىن و انسى براى درهم كوبيدن انسانيت انسان در فعاليتند 
  .پليد آنان در ميدان حيات بشر خرب ميدهدفروگذار نكرده و از آثار 

شيطان در لغت مبعناى موجود شرير و بريده از خري است، بنابراين هر عامل زيانبارى نسبت بانسان مصداق كلمه شيطان 
است، و ابليسى كه مهراه نام آدم در آيات قرآن آمده از مصاديق مهم و برازنده اين لغت است، بنابراين ابليس، خناس 

تربيت، منافق طاغوت جاندار و بيجان، امري خائن و ستمگر،  كننده، پدر و مادر ىب گر، رفيق ناباب، معلم گمراه هوسوس
  .كننده امراض مهه و مهه مصداق لغت شيطانند و اين كلمه در قرآن كليه اين مصاديق را دنبال ميكند و ميكرب منتقل

نسبت مبوجود زيانبار چه ظاهرى باشد چه باطىن احساس تنفر و كينه  با توجه باين واقعيت هر انساىن بايد در درون خود 
كرده و راه آشىت با شياطني را مسدود كند، و خمصوصا در برابر شياطني انسى كه امروز در رأس آنان استعمارگران كثيف و 

براى توضيح بيشرت در . نكندگريى كره و براى درهم كوبيدن آنان از هيچ اقدامى فروگذار  عمال پليدشان قرار دارند، موضع
  .مسئله شيطان بقسمىت از روايات و آيات اهلى دقت كنيد

  .هاى منزل را شب نگاه نداريد، زيرا در تاريكى حمل نشيمن و پرورش شيطان است پيامرب بزرگ فرمود خاكروبه

طان است، و از اين راه نگام خوابيدن، دست خود را از چرىب بشوئيد، زيرا چرىب باقيمانده بر دست عامل جلب شي
  بانسان زيان مريسد، و آدمى خباطر دچار شدن مبرض از اين راه، بايد

  201: نظام تربيت در اسالم، ص

  .خود را سرزنش كند

از حمل شكستگى كوزه آب ننوشيد و نيز از نزديك دسته ظرف آب خنوريد، آرى حمل شكسته يا درزدار خباطر نگرفنت نور 
حمل پرورش ميكرب است، و مهچنني نزديك دسته ظرف خباطر متاس با دستهاى خمتلف عامل  و ماندن مقدار كمى آب

  .ميكرب و بقول پيامرب شيطان است

رتين حمل براى پرورش ميكرب است، پيامرب  امروز در علم ثابت شده كه مواد چرىب و پروتئيىن و مراكز تاريك و اب راكد 
يطان كرهد، و اين نيست مگر معجزه بزرگ اين شخص برگزيده حق، بنابراين عزيز از هر سه حمل تعبري جبايگاه رشد ش

  .داستان ميكرب صدها سال قبل از پاستور از كلمات پيشوايان اسالم بازگو شده

انگاه شيطان ميشود: پيامرب ميفرمايد   .موى پشت لب را بلند و پرپشت نكنيد، زيار 
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ريسد باعث رشد ميكرب و بنا بگفته رسول اكرم حمل پرورش شيطانست، تاريكى البالى مو و حرارتى كه از بيىن بآن م
رتين حمل پرورش ميكرب است، و نيز رهرب اسالم فرمود   :پاستور ميگفت جاى گرم 

اّن شيطان جيرى من ابن آدم : ناخنهاى خود را بگرييد زيرا بني گوش و ناخن حمل مناسىب براى شيطان است، و نيز فرمود
طان مهانند خون كه در بدن ميگردد در متام بدن راه گردش دارد، راسىت معجزه بزرگى است، در اين روايت جمرى الّدم، شي

م بوسيله مردى بنام هاروى  1826بگردش خون اشاره شده، درحاليكه مشهور است مسئله گردش خون در سال 
  .انگليسى كشف شد

  :ميفرمايد 41قرآن در سوره ص آيه 

ما ايوب عرضه داشت پروردگارا شيطان با من متاس گرفته و مرا بزمحت و خستگى و درد انداخته،  بياد آر آنگاه كه بنده
فرسا داشت، و اين معنا  هاى متعدد و طاقت در روايات آمده است كه ايوب دچار مرض جلدى شده بود، و بدنش زخم
 .آيه عامل انتقال و اجياد مرض پوسىت استاز لغت مس كه در آيه شريفه آمده استفاده ميگردد، بنابراين شيطان در اين 

»1«  

ْن ِمَن السَّاِجِديَن قاَل ما َمنَـَعَك َأالَّ َو َلَقْد َخَلْقناُكْم ُمثَّ َصوَّْرناُكْم ُمثَّ قـُْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َملْ َيكُ 
 ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني قاَل َفاْهِبْط ِمْنها َفما َيُكوُن َلَك َأْن تـََتَكبـََّر ِفيها فَاْخرُجْ  َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قاَل أَنَا َخيـْرٌ 

   يـَْومِ   ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن قاَل أَْنِظْرِين ِإىل

______________________________  
 770ص  1ار باب طهارت و اطعمه و اشربه و نيز كتاب سفينة البحار ج روايات اين خبش را در كتاب وسائل حب -)1(

  .مالحظه كنيد

  202: نظام تربيت در اسالم، ص

َعثُوَن قاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن قاَل َفِبما أَْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيَم ُمثَّ َآل  ْيِديِهْم َو ِمْن َخْلِفِهْم َو تِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَ يـُبـْ
 :َمْذُؤماً َمْدُحوراً َلَمْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْمجَِعنيَ   َعْن َأْمياِِْم َو َعْن َمشائِِلِهْم َو ال جتَُِد َأْكثـََرُهْم شاِكرِيَن قاَل اْخرُجْ 

»1«  
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اند جز ابليس باو گفتم  س مبالئكه گفتم بر آدم سجده كنيد مهه سجده آوردهمشا را هسىت داده آنگاه صورتگرى كردم، سپ
رتم زيرا مايه وجود من آتش و وجود او از  در صورتيكه فرمان قاطع داده بودم مانع سجده تو چه بود؟ گفت من از او 

زى، آرى از مقام عاىل رمحتم خاك است، بدو گفتم از پيشگاهم برو و در زمني جاى بگري بتو منريسد كه در آجنا كرب ور 
فرود آى كه تو از سرافكندگاىن، گفت مرا تا روز برانگيخته شدن مهلت بده گفتم از مهلت داده شدگاىن گفت اكنون كه 
از زمحتت حمروم شدم آدميان را از راه راست بازدارم از جلوى رو، و از پشت سر و از دست راست و چپ آنان آنقدر 

آماده كنم كه اكثر آنان از حوزه شكر نعمتهاى تو بريون روند، گفتم برو اى نكوهيده خوار من عوامل گمراهى و فريب 
  .آنان را كه از راه تو پريوى كنند با تو به جهنم برده و آجنا را از تو و دوستانت پر خواهم كرد

َُما الشَّْيطاُن  :كرده آجنا كه ميفرمايدسوره بقره كه داستان آدم را مفصل بيان ميدارد از ابليس تعبري بشيطان   36در آيه  فََأَزهلَّ
شت است  سوره اعراف ما را از فتنه 28و در آيه  .َعْنها َفَأْخَرَجُهما ِممَّا كانا ِفيهِ  هاى شيطان كه باعث حمروميت ما از 

، در اين دو آيه اخري از مهان »2« ْيُكْم ِمَن اْجلَنَّةِ يا َبِين آَدَم ال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطاُن َكما َأْخرََج أَبـَوَ   برحذر داشته و فرموده
تر  ابليس تعبري بشيطان كرده و ميخواهد بگويد شياطن يعىن موجود شرير و ابليس يكى از مصاديق آنست به تعبري روشن

رت ابليس لفظ خاص است و شيطان اسم عام   .ابليس شيطان است اما هر شيطاىن ابليس نيست و به بيان 

ا َحنُْن ُمْستَـْهِزُؤنَ   َو ِإذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قاُلوا آَمنَّا َو ِإذا َخَلْوا ِإىل - 2   »3« :َشياِطيِنِهْم قالُوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإمنَّ

   نگاميكه در گروه مؤمنان قرار گريند خود را اهل اميان معرىف كنند و زماىن كه با شياطني

______________________________  
  18 - 11االعراف  -)1(

اينكه ميگويد اكثر خباطر اينستكه در جاى ديگر ميگويد من قدرت گمراه كردن مردم باتقوا و خالص را ندارم،  -)2(
دايت و گمراهى  بدين نكته نيز ىب توجه منانيد كه اكثر گمراهان بسوء اختيار خود گمراهى را قبول ميكنند، احدى جمبور 

هايش  لطنت و تسلط بر كسى ندارد، دمشىن است كه با نريوى تقوا و اميان و خلوص ميتوان خواستهنيست و ابليس هم س
  .را بدون پاسخ گذاشت و حمركى است كه بايد با او مبارزه كرد

  14بقره  -)3(

  203: نظام تربيت در اسالم، ص
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و بگروه پليد خويش ميگويند ما فقط براى كه خود هم از آنانند روبرو شوند، پيمان خود را با آنان بيشرت استوار كرده 
  .هاى آنان را قبول ندارمي مسخره كردن مردم مؤمن با آنان روبروئيم، زيرا ما هيچيك از برنامه

در اين آيه كه بزيان مسلمني و بنفع اربابان كثيف استعمارگر خود كار ميكنند، و از جاسوسى بضرر ملت قرآن باك 
  .منايشگر اين معناست) هم(اند، و اضافه شياطني به ضمري  نان خدايند شياطني معرىف شدهندارند، و مهكار و مهراه دمش

ْنِس َو اجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىل - 3   بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً   َو َكذِلَك َجَعْلنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوا َشياِطَني اْإلِ

پايه بيكديگر القاء ميكردند، براى  هاى ىب  انسى و جىن، اينان بفريب و مكر نقشهبراى هر پيامربى دمشناىن بود از شياطني
مالحظه ميكنيد آنان كه خباطر چند روزه دنيا، و براى ثروت و مقام و منصب . اينكه در راه پيشرفت انبياء اجياد مانع كنند

  .اند ت كلمه شيطان معرىف شدهبا پيامربان خمالفت ميكردند، و مرتب عليه سفريان خدا نقشه ميكشيدند حت

  »1« :ُمْلِك ُسَلْيماَن َو ما َكَفَر ُسلَْيماُن َو لِكنَّ الشَّياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحرَ   َو اتـَّبَـُعوا ما تـَتـُْلوا الشَّياِطُني َعلى - 4

ند، سليمان كفر نورزيد، بلكه شياطني يعىن آن هاى خطرناكى را كه شياطني بر مملكت سليمان ارائه كردند پريوى منود نقشه
آرى  . هاى فريبنه از حق جدا ميكردند كننه ميدادند كافر شدند، آنان كه مردم را با برنامه هائيكه نقشه باطل و گمراه انسان

حرانه و هاى سا دهنده، و برنامه هائى گزاف و ظواهرى فريب گاهى براى حفظ منافع ستمگران، با تشكيالتى منظم و خرج
اند، اينان از  كننده ملىت بگمراهى كشيه ميشوند، كارگردانان اينچنان تشكيالت از بارزترين مظاهر شيطان معرىف شده جذب

پشت پره صنعت و تكنيك و مظاهر آن از قبيل سينما، تلويزيون، جمالت، تآتر، كاباره، و كافه و جمالس ديگر نظام فكر و 
املللى و غارتگران خبيث و مهكاران داخلى آنان بتوانند با خيال راحت  تا دزدان بنيروح يك ملت را درهم ميكوبند، 

تر است، كه در سايه آن يك ملت متام  العاده هاى فوق بغارتگرى خويش ادامه دهند، و چه سحر و جادوئى از اين برنامه
وروند، كه قرآن بيداركننده و علماى ها را خوب ببيند و متام خوبيها را بد، و آنچنان در خواب سنگني غفلت فر  بدى

  .مسئول و زنده شيعه را قدميى و ارجتاع حبساب آورند

______________________________  
  102بقره  -)1(

  204: نظام تربيت در اسالم، ص

  »1« :ْم َلُمْشرُِكونَ َأْولِياِئِهْم لُِيجاِدُلوُكْم َو ِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَّكُ   ِإنَّ الشَّياِطَني لَُيوُحوَن ِإىل - 5
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ها با مشا به ستيز و جمادله برخيزند، پريوى از آنان مشا  هائى را ياد ميدهند، تا با كمك آن برنامه شياطني بدوستانشان برنامه
  .را در دايره شرك قرار ميدهد

وزند و يا به آميز و مسائلى كه خارج از مدار حق است بشاگردان خود ميآم هاى سفسطه گروهى هستند كه برنامه
اى را به گمراهى درآورند، اهل اسالم بايد در مقابل اين گروه از نظر علمى  دوستداران خود تعليم ميدهند تا ملت و جامعه

مآبانه روبرو ميشوند بتوانند با آنان جدال حسن   هاى فيلسوف بسيج شوند، تا فريب آنان را خنورند، و زمانيكه با اين چهره
  .يدان كمونيسىت از اين قبيل مردمند و بنا بفرموه قرآن اينان شيطان و دوست شيطانندكنند، اربابان و مر 

شان منهاى ياد حق و  و آنان كه زندگى »2« :قرآن كرمي غري متخصصيىن كه در امور اسالمى دخالت ميكنند - 6
و آنانكه بتلف كردن مال خود و يا اموال عمومى و ارزاق و ثروت يك جامعه دست ميزنند، و  »3« هاى خداست، برنامه

يدست و از پا افتاه خود را منيدهند و كسانيكه غري خدا را در زندگى خويش يار و ارباب   »4« آنان كه حق اقوام 
برتتيب تابع شيطان، قرين شيطان،  »6«  و آنانكه شيطان بر آنان مسلط شه و خدا را از يادشان برده »5« اند گرفته

  .برادران شيطان، دوست شيطان و حزب شيطان ميشناسد

از آيات كتاب و روايات رسيده از پيامرب و ائمه بزرگوار استفاده ميشود، كه انسان از ابتداى والدت تا هنگام مرگ با انواع 
خود راهى جز مبارزه و جنگ با اين شياطني  شياطني انسى و جىن روبروست و براى حفظ سالمت جسم و فكر و روح

  .ندارد

هاى كاملى در اختيار انسان قرار داده، كه هر انساىن با اجراى دستوراتى كه در آن  اسالم در زمينه مبارزه با دمشنان نسخه
  .ها قرار داده شده بر دمشنان خويش پريوز خواهد شد نسخه

منفى بروىن و دروىن كه حتت عنوان جهل، حسد، دنيا، شيطان بررسى شد و هاى  خوانندگان حمرتم اين بود قسمىت از حمرك
است شناسانده   اى اينگونه از حمركها كه در حقيقت عبارت از پاسخ انسانا ين موجود زنده در برابر آ تا حدى زيا

  .دروىن و بروىن حفظ كنيمگشت، اميد است مهه ما با توفيق اهلى بتوانيم خويش را از روبرو شدن با اين حمركهاى خطرناك 

در اينجا بذكر چند حمرك مثبت دروىن و بروىن بسنده كرده و دوستان عزيز را بدقت در اين حمركها و پاسخ مثبت انسان در 
ا دعوت ميكنم   .برابر آ

______________________________  
  121انعام  -)1(
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  3حج  -)2(

  36زخرف  -)3(

  27اسراء  -)4(

  45مرمي  -)5(

  19جمادله  -)6(

  205: نظام تربيت در اسالم، ص

   عقل

از جمموع آياتيكه در شناساندن انسان در قرآن جميد آمده، استفاه ميشود كه كتاب اهلى انسان را موجودى عاقل و مكلف 
  .معرىف ميكند

دمى را به بسيارى از تكاليفى كه بر عهده هر انساىن قرار ميگريد، مبقتضاى عقل است، و اين عقل و مسئوليت است كه آ
  .هاى حق برترى ميدهد آفريده

آنان كه بدرك اين دو واقعيت نائل آيند، يعىن مبسئله عقل و مسئوليت توجه كنند، براى شكوفا كردن استعدادهاى خويش 
، هم اينانند  اقدام كرده، و سعى ميكنند با قرار گرفنت زير بارن مقررات اهلى و تربيت انبياء به رشد و تكامل انساىن برسند

  .اند كه بر موجودات عامل برترى داشته و روى تاريخ را سپيد كرده و آبروى انسانيت

اما مردميكه منيخواهند يا خنواستند خود را بشناسند، و از عقل و تكليف غافلند، مردمى هستند كه مهچون حيوانات مهىت 
اى  عقل و مسئوليت، تبديل حبيواىن پرزيان و درندهجز ماده و نيىت جز شكم و شهوت نداشته، و خباطر از ياد بردن 

  .خطرناك ميگردند

  :قرآن ميگويد

  »1« :ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ 

  .انديشه منيكنندزيانبارترين جنبنده آنان هستند كه گوش از شنيدن حق بسته و زيان از گفنت حقيقت باز داشته و 
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  :و جاى ديگر ميفرمايد

  »2« :َو الَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما َتْأُكُل اْألَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ 

  .راىن ندارند، جز جهنم جايگاهى براى آنان نيست آنان كه مانند حيوانات كارى جز خوردن و سپس شهوت

منيتوان گفت برتر از مالئكه جز انسان، اما وقىت نريوى عقلش را بكار گريد و آن را واسطه گرفنت نقشه اى را  هيچ جنبنده
  .حيات از اهللا و انبياء و ائمه قرار دهد

و هيچ متحركى را منيتوان گفت خائن، عاصى، پليد، جاىن، و بدتر از متام حيوانات جز انسان اما وقىت از عقل و مقتضاى 
  .مسئوليت است روى بگرداند آن كه تكليف و

عقل واسطه دريافت متام حقايق و برترين علت رشد و كاشف بسيارى از جمهوالت و ربطدهنده آدمى با ملكوت عامل 
   هاى دروىن عقل جايگاهى پس است، ميتوان گفت در ميان حمرك

______________________________  
  22انفال  -)1(

  12حممد  -)2(

  206: م، صنظام تربيت در اسال

ها در  مهم دارد، زيرا بكار گرفنت آن و يا روبرو شدن با آن باعث پاسخهاى بسيار ارزنده و مهمى است، كه مهان پاسخ
  .برابر اين حمرك عاىل و مثبت اصول سالمت را در زندگى دو جهان تأمني ميكند

، در امور معنوى هم واسطه متام فضيلت مهچنان كه در امور مادى واسطه بدست آوردن متام منفعت انديشه و عقل است
و رشد و سالمت عقل و فكر است، و اينك بقسمىت از آيات و روايات كه منايشگر پاسخ انسان در برابر عقل و اينكه 

  :اين نريوى مهم واسطه دريافت بسيارى از حقايق است توجه كنيد

َفُع النَّاَس َو ما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّ  ْيِل َو النَّهاِر َو اْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبا يـَنـْ
ا َو َبثَّ ِفيها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َو َتْصرِيِف الرِّياِح َو السَّ  بـَْنيَ السَّماِء َو  حاِب اْلُمَسخَّرِ السَّماِء ِمْن ماٍء َفَأْحيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ

هاى باال و زمني، و آمد و شد شب و روز و سود فراواىن كه مردم از  در آفرينش جهان »1« :اْألَْرِض َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
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اى در  حركت كشىت در دريا ميربند، و باراىن كه خداوند نازل كرده و بوسيله آن زمني مرده را زنده ميكند و از هر جنبنده
هائى است براى صاحبان  پراكنده مينمايد و گردش باد و ابرى كه بني آمسان و زمني به تسخري آمه مهه و مهه نشان آن

انگيز و منظم خدا را يافته و حبضرتش گرايش پيدا كنند و نقشه منظم  انديشه و عقل تا با تفكر در اين اوضاع حريت
  .زندگى را از او دريافت دارند

  »2« :ُلونَ اللَّْيَل َو النَّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوُم ُمَسخَّراٌت ِبَأْمرِِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعقِ َو َسخََّر َلُكُم 

هائى است بر وجود اهللا  ها نشان شب و روز، خورشيد و ماه و ستارگان، بفرمان خدا در تسخري مشا آمده در اين برنامه
  .تعقل كنندبراى آنان كه 

َرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِيف بُطُونِِه ِمْن بـَْنيِ فـَْرٍث َو َدٍم لََبناً خاِلصاً سائِغاً   لِلشَّارِِبَني، َو ِمْن َمثَراِت النَِّخيِل َو َو ِإنَّ َلُكْم ِيف اْألَْنعاِم َلِعبـْ
ِذي ِمَن اْجلِباِل بـُُيوتاً   َو َأْوحى. َك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ اْألَْعناِب تـَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكراً َو ِرْزقاً َحَسناً ِإنَّ ِيف ذلِ  َربَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ

ا َشراٌب ُخمَْتلِ َو ِمَن الشََّجِر َو ِممَّا يـَْعرُِشوَن، ُمثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًال َخيْرُُج ِمْن بُ  ٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاءٌ ُطوِ
  »3«  ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَتـََفكَُّرونَ   ِللنَّاسِ 

بدون شك در برنامه چهارپايان براى مشا پند و آموزش درس توحيد است ما از آنچه در شكم آنان است از ميان سرگني 
  و خون شريى پاك و خوشگوار براى مشا فراهم ميآورمي، و از

______________________________  
  164بقره  -)1(

  69 -66 -12حنل ) 2(

  69 -66 -12حنل ) 3(

  207: نظام تربيت در اسالم، ص

هائيست از اهللا براى گروه  ها نشان نتايج درختان خرما و انگورهاى خمتلف، شرييىن و روزى نيكو برميگرييد، در اين برنامه
  .انديشمند
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ها خبور و در راه  در كوهها يا درختان، با آنچه برافرازند خانه بگري، آنگاه از متام ميوهپروردگارت به زنبور وحى كرد 
اى برنگهاى متفاوت بريون ميآيد كه براى مردم شفاخبش است، حتقيقا در اين  پروردگارت حبركت آى، از شكم او نوشابه

  »1« .هائى است براى مردم خردمند ها نشانه برنامه

  :ليه السالم قال من كان عاقال حتم له باجلّنةعن اىب عبد الّله ع

  »2« .شىت بودن انديشمندان حتمى است

انديشمند كسى است كه خدا را به  »3« :قال رسول الّله صلى اله عليه و آله اّن العاقل من وّحد الّله و عمل لطاعته
اده باشد   .يگانگى شناخته و گردن بفرمانش 

  »4« :التفّكر يدعو اىل الرب و العمل به :عن ابيعبد الّله عليه السالم

  .فكر و انديشه آدمى را به نيكى و عمل بآن رهنمون ميشود

  »5« :ليس العبادة كثرة الصيّام و اّلصالة اّمنا العبادة كثرة التّفكر ىف امر اللّه: قال الّرضا عليه السالم

  .هاى اهلى است مهزيادى روزه و مناز بندگى نيست، بندگى انديشه كردن در متام برنا

  :عمارة القلوب ىف معاشرة ذوى العقول: قال على عليه الّسالم

  .سبب آبادى دهلا، مهنشيىن با خردمندان است

  »6« :عقل املرء نظامه و ادبه قوامه و صدقه امامه و شكره متامه: و قال عليه السالم

  .شكر علت كمال اوست عقل انسان علت نظم زندگى و دانش باعث پايدارى، و راسىت جلودارش و

  »7« :و قال عليه السالم حّد العقل الّنظر ىف العواقب، و الّرضا مبا جيرى به القضاء

  .حد انديشه توجه بعاقبت كار و خوشنودى حبكم خداست

  »8« :حّد العقل االنفصال عن الفاىن و االتصال بالباقى: و قال عليه السالم
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  .ساز است پيوند بدنياى آخرتحد عقل بريدن از دنياى از دست رفتىن و 

هاى انسان را در برابر اين  امام حضرت موسى بن جعفر عليه السالم در گفتگوئى با هشام بن حكم آثار عقل و يا پاسخ
  حمرك مثبت دروىن در نزديك به هفتاد قسمت خالصه ميكند،

______________________________  
اى اولني دانشگاه و آخرين پيامرب ج براى توضيح جامع آيات اين فصل به   -)1( و كتاب علم و زندگى و از  5كتا

  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

اى اولني دانشگاه و آخرين پيامرب ج  -)2( و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتا
  216ص  2سفينة ج . مرگ خورشيد مراجعه كنيد هاى دور و ساختمان و جهان

اى اولني دانشگاه و آخرين پيامرب ج  -)3( و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتا
  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

اى اول -)4( و كتاب علم و زندگى و از  5ني دانشگاه و آخرين پيامرب ج براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتا
  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

اى اولني دانشگاه و آخرين پيامرب ج  -)5( و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتا
  216ص  2سفينة ج . مراجعه كنيد هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد جهان

اى اولني دانشگاه و آخرين پيامرب ج  -)6( و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتا
  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

اى اولني دانشگاه  -)7( و كتاب علم و زندگى و از  5و آخرين پيامرب ج براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتا
  216ص  2سفينة ج . هاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كنيد جهان

اى اولني دانشگاه و آخرين پيامرب ج  -)8( و كتاب علم و زندگى و از  5براى توضيح جامع آيات اين فصل به كتا
  216ص  2سفينة ج . دهاى دور و ساختمان و مرگ خورشيد مراجعه كني جهان

  208: نظام تربيت در اسالم، ص
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گفتار امام توضيحى است بر متام آيات و روايات باب عقل، دقت در فرمايشات پيشواى هفتم منايشگر اين معناست كه 
رتين زندگى و برترين آثار حيات برخوردارند   .صاحبان خرد و استفاه كنندگان از عقل از 

   عقل حمرك/ انسان موجود زنده/ پاسخ

R  

/O /S   

  :و پاسخ انسان در برابر عقل بگفته امام عبارت است از

، فروتىن، تصديق حق، »1« اميان، اميد سپاس در برابر نعمت، مهرورزى، برداشت كم و بازدهى زياد يا بعبارت ديگر زهد
از عقاب، بردبارى، طمعى، دانش، نرمش، آرامش، اخالص، خوشنودى بداده حق، توكل، پارسائى، ترس  عدالت، ىب

سكوت از سخن باطل، گذشت، شكيبائى، انديشه، قناعت، وفاء، سالمت، مدارا، نيكى، دورى از ريا، پاكيزگى، 
دريغ بودن در نيكى مبردم، بندگى حق،  پوشى، حفظ و ياد، ىب آسايش، حد وسط، سعادت، پذيرش حق، دل نرمى، چشم

نيازى، پيوست و اتصال به حق،  دن، حكمت، توبه، تسليم، يقني، ىبفهم، پاكى باطن، حقيقت، انصاف، شرم، آسان بو 
دوسىت، كوچكى، معرفت، رازدارى، خوىب، حفظ گفتار، نشاط، سخاوت، عذرخواهى، شادى، خشوع دل، زيركى، 

  .روى، عافيت، وقار، حمافظت بر عمل، دعا، الفت خودنگهدارى، ميانه

   قرآن

عقل بتنهائى منيتواند : افتيد، اما نكته مهمى كه بايد بآن توجه داشت اينستكهدر خبش گذشته نقش عقل را در زندگى دري
بپاسخ گفنت به متام نيازهاى مادى و معنوى برخيزد، تاريخ حيات عدم توانائى عقل را خبصوص در مسئله قانونگذارى و 

رت ثابت كرده، و گمان منريود انديشمندى در جهان نارسائ ى عقل را منكر باشد، احتياج هدايت جامعه بسوى زندگى 
انسان بدريافت دانش دليلى بر نقص عقل و ناتواىن خرد است، و اينكه اين نقص بايد با كمك دانش جربان شود، نياز 

تكيه بر عقل تنها گمراهى . انسان در كارهاى زندگى مبشورت و مشاوره با خردمندان دليل ديگر بر نراسائى انديشه
چون كالف سردرگم ميكند، عقل تنها در ارزياىب گاهى دچار اشتباهات بزرگ ميگردد،  را هم ميآورد، و حيات و زندگى

  .آنچنان كه زبانش غري قابل جربان است
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بسيارى از مسائل را يك امت نيك ميدانند، درحاليكه امت ديگر مهان مسائل را ناصحيح قلمداد ميكنند، اينجاست كه 
  ه نريوى برتر و ميزاىن واالترهايش بايد بوسيل نقص عقل، و ارزياىب

______________________________  
ج البالغه ص  -)1(   .استفاده شد 247ترمجه زهد از كتاب سريى در 

  309: نظام تربيت در اسالم، ص

  .اش با آن معيار روشن شود جربان شده و سنجيده گردد تا عالوه بر جربان نقص، صحت و بطالن ارزياىب

مني خاطر دين و كتب آمساىن و انبياء و اوصياء پيمربان را آئني خدا از  زمان حضرت آدم باين معىن توجه داشته، 
هاى عقل قرار داده و از بشر دعوت  كننه نقائص خرد، و ميزان شناخت درسىت و نادرسىت ارزياىب پشتيبان عقل و جربان

  .أمني گرددميكند عقل را بضميمه دين بكار گريد تا سعادت دنيا و آخرتش ت

  :در روايات عاىل كتب شيعه از قول امام هفتم باين معىن اشاره شده

يا هشام اّن لّله على الّناس حّجتّني، حّجة ظاهرة و حّجة باطنة اّما الظّاهرة فالّرسل و االنبياء و االئّمة عليهم الّسالم، اّما 
  :الباطنة فالعقول

  .ظاهرى و باطىن، حجت ظاهر پيامربان و ائمه و حت باطن عقل استخداى را بر بندگان دو دليل و دو راهنماست، 

خامى عقل با دين جربان ميشود، و عقل با كمك مقررات اهلى ببلوغ خمصوص خود مريسد، زندگى بدون دين تباه است،  
را اگر عقل گرچه عقل در متام زوايايش سايه افكند، مگر اوضاع متدن و تكنيك امروز جهان متكى بر عقل تنها نيست؟ چ

اى از زواياى حيات منانه مگر اينكه  بتنهائى كارگردان بود بايد بشر امروز و متدنش از مشكالت دور باشد، درحاليكه زاويه
رتين دليل بر اينستكه عقل نياز  دچار مشكالت فراوان شه و اين مشكالت كه با هيچ قاعه عقلى قابل حل نيست 

  .بكمك دارد

هاى وحى و فرهنگ اهلى منعكس در قرآن جميد است، و تنها نريوئيكه  و ائمه و ماحصل كليه برنامه امروز هدف متام انبياء
هايش را جربان كند قرآن است، قرآىن كه در رأس متام  ميتواند عقل را سرياب كرده و از نقص جنات دهد و نارسائى

رتين پاسخ انسان در برابر شدن با آن ج هاى عقل و بدست آوردن هديات،  ربان نارسائىحمركهاى مثبت بروىن است، و 
قرآن . و رسيدن حبوزه رشد كمال، و فراهم آوردن زندگى پاك و تأمني سعادت در آخرت، و غلبه بر متام دمشنان است
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كننده آينه عامل براى انسان، و  دهنده زندگى، شفاى متام دردهاى فكرى و روحى، روشن بقول على عليه السالم نظم
  .ه متام مسائل گذشته جهان استبازگوكنند

ا، زنده ا است كننده دهلا و كامل قرآنيكه حاوى متام مسائل حياتست، نورخبش جا   .كننده عقول انسا

ا را ساخت، و زبوىن و ذلت و قرآن در تاريكرتين زمان درخشيد، و از آن روشن   ترين قر

  310: نظام تربيت در اسالم، ص

شخصيت و سربلندى كرد قرآن سرچشمه متام فضائل، منبع كماالت، درياى پرخروش اسارت آدمى را مبدل بعزت و 
  .حقايق، و چراغ راه انسان در شام تاريك و ضاللت و گمراهى است

  .ساز نبوده است قرآن مهانندش نبود، و خنواهد آمد، و چون آن در طول تاريخ منبع نريوخبش و حيات

  .، علم، شرافت، توحيد، وحدت، عظمت، حقيقت و واقعيت منودقرآن دوره جاهليت را تبديل به دوره نور

قرآحناوى متام مسائل اعتقادى، اخالقى، عملى، سياسى، مدىن، حقوقى و جزائى و قضائى، و معارف مربوط بآفرينش 
  .است

ره   .برهاندگريى از فروغش جهان را روشن كرده و بشر را ازمتام بدخبتيها  اگر عقل بر قرآن تكيه كند، در سايه 

  :پيامرب بزرگ در يك فراز از يك سخنراىن مفصل ميفرمايد

  »1« :فاذا التبست عليكم الفنت كقطع اللّيل املظلم فعليكم بالقرآن

هاى شب بشما هجوم كرد، بر مشا باد بقرآن، آرى يادگريى  ها و ضاللت و بدخبىت مهچون پاره ها و گمراهى نگاميكه فتنه
عليكم بكتاب : رين اسلحه براى دفع دمشنان حيات و انسانيت است، على عليه السالم فرمودت قرآن و عمل بآن كوبنده

: بر مشا باد بقرآن زيرا ريسمان حمكم و نور آشكار است، و امام پنجم فرمود: »2«  الّله فانّه احلبل املتني و النور املبني
رآن را فراگرييد، و براى پياده كردن دستورات آن آماه شويد، ق »3« :تعّلموا القرآن فاّن القرآن يأتى القيامة ىف احسن صورة

زيرا قرآن در قيامت به نيكوترين صورت وارد ميشود، كنايه از اينكه عامل بقرآن كه مصداق خارجى قرآن است از 
  .آبرومندترين افراد حمشر است
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فت و دقائق قرآن بدون معلم ممكن نيست، در اينجا بايد باين نكته توجه داشت كه خود قرآن ميفرمايد فهم حقايق و لطا
و معلم رموز و اسرار و نكات و واقعيات قرآن در درجه اول پيامرب و سپس راسخون در علم كه ائمه اثنا عشر هستند، 

  .آورى شده ميباشند و قسمىت از تعليمات آنان بصورت روايات و اخبار در كتب معتربه اسالمى مجع

ا حترك  ميهد كه از دهاتى ايران سلمان، و از چوپان ربذه ابو ذر، و از كارگرى ابن مسعود، و از قرآن آنچنان بانسا
ائى تربيت كرد كه چشم روزگار مهانند انان را نديده، در زمينه متاشاى شخصيتهاى  غالمى بالل و از ميان مرد و زن انسا

ائى از قبيل رجال قرآن   كشى، ساز به كتا

______________________________  
  413ص  2سفينة ج ) 1(

  413ص  2سفينة ج ) 2(

  413ص  2سفينة ج ) 3(
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فهرست ابن ندمي، رجال برقى و ابن داود، قاموس الرجال، جامع الرواة، زنان قهرمان، رياحني الشريعه، در احوال بانوان 
  .ايست مراجعه كنيد بعضى از اينها بتنهائى كتاخبانه دانشمند شيعه، و اعيان الشيعه، و الذريعه، الغدير، كه

  :ج البالغه ميفرمايد 110على عليه السالم در قسمت آخر خطبه 

و تعّلموا القرآن فانّه احسن احلديث و تفّقهوا فيه فانّه ربيع القلوب و استشفعوا بنوره فانّه شفاء الصّدور و احسنوا تالوته 
مل العامل بغري علمه كاجلاهل احلائر اّلذى ال يستفيق من جهله بل احلّجة عليه اعظم و احلسرة فانّه انفع القصص، و اّن العا

  :له الزم و هو عند الّله الوم

ار دهلا و شكوفاكننده متام استعدادهاست، از نور  رتين گفتار و قانون است، در آن انديشه كنيدكه  قرآن را بياموزيد كه 
ا براى عربت  كننده امراض سينه آن درمان دردها را خبواهيد كه معاجله هاست، نيكو خبوانيد كه پرسودترين حقايق و داستا
هايش بازماند مهانند جاهل و گمراهى است كه از  رآن آگاه گردد وىل از اجراى نقشهآموخنت در آن است، آنكس كه از ق

وش نيايد، براى آنگونه مردم حجت متام و حسرت مالزم جانشان و سرزنش حق بر آنان فزون است   .جهل و گمراهيش 
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ج البالغه، و گفتار ائمه باين  ها و نامه با دقت در آيات و خطبه واقعيت آشنا ميشويد كه قرآن كرمي ها و كلمات قصار 
بزرگرتين و مؤثرترين عامل حمرك مثبت بروىن است، و بر متام مسلمانان واجب است كه با تصميم قاطع براى يادگريى و 

عمل بآن اقدام كنند و در سايه آن به آبادى دنيا و آخرت خويش برخاسته و خود را از بند ذلت و مسكنت و استعمار 
  .خبشند و استثمار جنات

اى نباشند كه پيامرب در  هايش بيارايند تا از آن دسته بر مهه الزم است بكتاب خدا رو كنند و خويش را بآيات آن و برنامه
  :چهارده قرن قبل بپسر مسعود خرب داد

ا و يركبون الّذواّب و يتزيّنون بزينة املرءة لزوجها و يتربّجون  يابن مسعود سيأتى من بعدى اقوام يأكلونطيب الطّعام و الوا
تربّج الّنساء و زيّهن مثل زّى امللوك اجلبابرة و هم منافقو هذه االّمة ىف آخر الزّمان شاربون بالقهوات العبون بالكعاب راكبون 

  :»1«  الّشهوات تاركون اجلماعات رافدون عن العتمات

ها سوار شده و  ذاها خواهند خورد، بر مركبترين غ ترين و رنگارنگ پس از من گروهى بوجود خواهند آمد كه از پاكيزه
   آرايند، زندگى خود را مهانند زىن كه براى شوهر زينت ميكنند مى

______________________________  
  96ص  77حبار  -)1(
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ر  آنان مهانند زندگى پادشاهان گردنكش است و اينان افراد منافق و دو روى امتند، قهوه ميخورند، قمار ميزنند، و 
  »1« .شهوتى رو ميكنند و از اجتماع مسلمانان بر امر حقى رو ميگردانند و از خواند مناز شامگاه سر باز ميزنند

  يابن مسعود: در سايه قرآن بلكه از آن مردمى باشيم كه پيامرب فرمود

، نقيّا، باراء، طاهرا، مطّهرا، صادقا، خالصا، سليما، عليك بالّسكينة و الوقار و كن سهال، لينا، عفيفا، مسلما، تقيّا
  :»2« صحيحا، لبيبا، صاحلا، صبورا، شكورا، مؤمنا، ورعا، عابدا، زاهدا، رحيما، عاملا، فقيها

پذير، و داراى عفت و حالت تسليم حبق، و  انسان باش با آرامش و سنگني، و آسان گري، و انعطاف: پسر مسعود
ريا و درست و خردمند، و شايسته و خوددار و  كننده و راستگو و ىب ده و نيكوكار و پاك و پاكخودنگهدار و تصفيه ش

  .رغبت بدنياى مذموم و مهربان و دانشمند و تيزبني با استقامت، و شاكر و پاكدامن و بنده حق و ىب
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منيآيد جز در سايه فهم قرآن و  و اين واقعيات كه عوامل پريوزى انسان را بر دمشنان دروىن و بروىن تشكيل ميدهد بدست
رتين و   عمل بآن، بنابراين اگر بگوئيم قرآن در رأس متام حمركهاى مثبت دروىن و بروىن است و آثارش در وجود انسان 

  .امي ترين آثار است سخىن حبق و گفتارى حبقيقت گفته گسرتده

   مرزهاى زندگى

نسل را در جويبار حيات مورد توجه قرار دهد، ودقت كند كه آدمى يك جامعه براى پرورش افراد مبارز و آگاه بايد سري 
  در مسري زندگى با چه مرزهائى روبروست و يا بايد از چه مراحلى بگذرد؟

ره گريى از  با توجه باينكه انسان موجوديست اثرپذير و خواه ناخواه بايد مراحلى را طى كند، اگر آن مراحل و مرزها با 
نگاهداشته شود، آدمى مبقتضاى اثرگرييش آثار مثبت از مرز پاك برداشته و منبع پر خري و بركىت  هاى صحيح پاك برنامه

خواهد شد، حتقيقات بيداران راه نشان ميدهد كه هر انساىن بناچار از هنگام والدت تا مرگ با پنج مرحله يا پنج مرز 
   ريين ببار ميآورد، و اگر منحرف از نقشههاى اهللا باشد مثر ش روبروست، چنانچه آن مراحل مطابق با برنامه

______________________________  
ها، خبصوص در ممالك عرىب  نشيىن ها و شب خانه و ديگر مردم بظاهر مسلمان در كاباره وضع آنان كه كنار قهوه -)1(

  .قرن قبل است 14گوئى رسول اكرم در  منايانگر غيب

  107ص  77حبار ج  -)2(

  313: اسالم، ص نظام تربيت در

العاده خواهد كرد، آن پنج مرز  نظمى و اختالالت فوق خدا ميوه تلخ و زهرآگني ميدهد، و سازمان زندگى را دچار ىب
  .دين، خانه، مدرسه، حمل كار، دولت: عبارت است از

   دين

ىت بررسى كرد، وىل دين خباطر گو اينكه طفل، اول جائيكه قدم ميگذارد خانه است و ابتداء بايد حوزه خانه را از نظر تربي
اينكه تقدم ذاتى دارد و بدون آئني صحيح منيتوان مرزهاى ديگر را از عوامل خطر پاك كرد مسئله دين را مقدم داشته، و 

م در بعضى از زوايايش بود بچند سطر اكتفا كرده،  چون جمموع نوشته هاى قبل تفسري و توضيح خمتصرى از دين اسالم آ
  .ل دين را بايد بكتب گرانبهائيكه در اين زمينه نوشته شده مراجعه كنيدو دريافت مفص
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هايش را از مسلك و آئيىن كه بآن معتقد بوده   انسان در هيچ عصرى بدون مسلك و آئني زيست نكره، و اكثر برنامه
يارى از العاده قويست، كشورهاى جهان امروز در شرق و غرب بس گريى بشر از دين فوق گرفته، و اصوال شكل

هايشان شكل يافته از مسلك آنان است، آيا اوضاع اخالقى و مادى و اجتماعى ممالك امپرياليسىت و كمونيسىت  برنامه
نقش عيىن از مذهب و مسلك آنان نيست؟ يا اسرائيل در سيطره آئني خود و كمك جنايتكاران بوجود نيامده؟ آيا مملكت 

ا در سايه تأثري دين بوجود نيامد؟ دين و مسلك حقيقىت است كه بر ناور اسالمى در قرن اول و دوم و برخى  از زما
فكر و روح، خانه و مدرسه، دولت و ملت و حمل كار اثرهاى خمتلفى ميگذارد اينجاست كه نقش مسلك امهيت خود را 

ها تأثري پاك و  برنامه نشان ميدهد، اگر دين و مسلك حق باشد و از قواعد فطرى و طبيعى و اهلى برخوردار باشد در مهه
  .اصل و پوك باشد تأثريات غلط و منفى پايه و ىب مثبت خواهد گذاشت و اگر ىب

هاى مادى و  ها در زمينه اى از اشتباهات هنديان، زردشتيان، مسيحيان، يهوديان، كمونيسم بايد گفت قسمت عمده
  .ط آنان استهاى حتريف شه و يا غل گرييهاى آنان از آن مسلك معنوى مربوط بشكل

گريى  چون انسان از طريق اميان و عشق مبسلك آثار مهمى در زندگيش بروز ميكند بايد با تكيه بر حتقيق دقيق، با كمك
  .اقدام كند »1« اى از آن ندارد از دانشمندان بشناخت دين حق كه چاره

ه و مسلكهاى ساختگى كه مهه خمالف با هاى خراىف و اديان حتريف شد پايه و آئني هاى ىب و از مكتبهاى نارسا و فرهنگ
   فطرت و طبيعت آدمى است و جز زيان بزندگى انسان سودى

______________________________  
مسلك  انسان در هر موقعيىت كه باشد هيچ راهى جز اميان بيك مسلك يا يك عقيه و دين ندارد و اصوال انسان ىب -)1(

  .و بدون عقيده و دين يافت منيشود

  314: نظام تربيت در اسالم، ص

  .ندارد بپرهيزد

ما مسلمانان با داشنت كتاىب چون قرآن و كتب گرانبهاى روائى و فقهى و حقوقى كه توضيح كتاب خداست راهى براى 
  .شك پيدا كردن در سالمت دين اسالم ندارمي
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فكرى و روحى است، و مردم ميخواهند  خربى علت خالءهاى عيب بيشرت از مردم ما اينستكه از اسالم بيخربند و اين ىب
مند  اين خالءها را با تكيه بر فرهنگهاى دست آورد بشر پر كنند، و اين روى آوردن به مسلكهاى غري اسالم و عقيده

اى فراوان مبلت اسالم شده   .شدن مبكتبهاى بشرى درحاليكه مسالك غلطى است باعث زيا

هايش  اش برترين انسان پيامرب عاليقدر است و مفسرين برنامه دهنده ارائهاسالم آئني خداست، قانون اساسيش قرآن، و 
خردمندان تربيت شده مكتب اهللا و در رأس آنان ائمه بزرگوارند، اماماىن كه اگر هواپرستان مهلت ميدادند، تاريخ حيات را 

  .بر متام جهان پريوز خواهد كرد عوض ميكردند، و هم امروز اگر مسلمانان بفرهنگ آنان روى آرند، اسالم و مسلمني را

  .خانه، مدرسه، دولت، حمل كارا گر در سايه اسالم باشند، حميطهاى ساملى براى تربيت و پرورش نسل خواهند بود

   خانه

تأثريگريى طفل، و تأثريدهى اوضاع خانه به كودك آيا قابل انكار است؟ در بسرت تاريخ كدام انسان را سراغ ميگرييد، كه 
  :افكار و آراء و اعمال و اخالقش نتيجه اوضاع خانه نباشد قسمىت از

اى آراسته و پرياسته از متام مفاسد، بدون ترديد بارآور يك انسان  پدر پاك و سامل، مادرى با انديشه و با اخالق، خانه
  .منونه و رشيد و داراى آثار مثبت است

حيضر و فروع كاىف و حمجة البيضاء نزديك به پنجهزار  چون وسائل و من ال قرآن جميد و سپس كتب روائى و حقوقى هم
دهندگان خانه  آاليش در سايه پدر و مادرى بيدار ارائه ميكند، و از تشكيل اى پاك و ىب قاعده براى بپا كردن خانه

  :ميخواهد در انتخاب زن يا شوهر كمال دقت را بنمايد

  .رخوردار باشد، و زن شوهرى را خبواهد كه مصداق عيىن اسالم باشدمرد زىن را انتخاب كند كه از متام زيبائى روح و فكر ب

  كره و) ريشه و اصل(» ام«يا تعبري به ) زمني قابل كشت(قرآن از جنس زن تعبري به حرث 

  315: نظام تربيت در اسالم، ص

  .اين تعبريات جدا قابل دقت است

ضايع منيشود، مادر اگر مادر با صالحيىت نباشد، زن اگر زمني كشاورزى اگر داراى شرايط مناسب نباشد، آيا دانه در آن 
گيهاى خمصوص خبودش برخوردار نباشد، ميتوان ميوه شريين ببار آرد؟ خانه اگر از عوامل فساد، از فيلمهاى ضد  از ويژه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اهد اخالقى، از جمالت ضد شرف، از دروغ و فحش و غيبت و جاروجنجال بيهوده پاك نباشد، انسان ساملى حتويل خو 
  !داد؟

از كلمات بيداران راه خا استفاده ميشود، كه نقش مادر و اوضاع خانه در پرورش كودك يا كوبيدن استعداداى او نقش 
  .بس مهم و اساسى است

مالك مادران از آوردن مانند تو عقيمند، مالحظه ميكنيد : على عليه السالم پس از شنيدن خرب مرگ مالك اشرت فرمود
  .بناى شخصيت و عظمت مالك را مادر ميداندموالى متقيان زير 

حضرت امام حسني روز عاشورا در پاسخ فرمانده كثيف ارتش كثيف يزيد كه از آحنضرت دعوت به تسليم در برابر 
  :حكومت ميكرد فرمود

  .هاى ضد اهلى بازميدارد اند ما را از اين برنامه دامن پاك مادراىن كه ما را تربيت كرده

  .ه وجود مادريست كه قرآن جميد او را بپاكى و عفت و آراسته بودن برتبيت اهلى ستودهعيسى بن مرمي ميو 

هاى ضد خدائى آزادى  انت حّر كما مسّتك اّمك حرّا آرى اى شهيد از متام برنامه: امام سوم كنار كشته حر بن يزيد فرمود
  .چنانچه مادر تو را آزاد ناميد

احل و شايسته باشند، و در خانه رفتار و كردار و گفتار و حاالت خويش را كنرتل  پدر و مادر عالوه بر اينكه بايد خود ص
  .هاى ضد عقل و اخالق نيز خبانه جلوگريى كنند كنند، الزم است از ورود برنامه

اى صددرصد اسالمى  رفت و آمد اقوام و اشخاص را خبانه كنرتل منايند، تا طفل در سايه پدر و مادر شايسته و خانه
  .شده، و براى جامعه فردا منبع خري و فضيلت باشد تربيت

ره  بشما سفارش ميشود كه حتما بكتىب كه در اين برنامه تنظيم شده مراجعه كنيد، و از اصول تربيىت اسالم در اين زمينه 
  .بگرييد

   مدرسه

نگام ورود مبدرسه با دنيائى جديد  هاى  روبرو ميشود، و با برنامهكانون دومى كه كودك بداجنا پاى مينهد مدرسه است، 
  خمتلفى برابر ميگردد، وقت ورود مبدرسه خباطر رشد بيشرتى كه از
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  .تر است العاده نظر عقل و روح كرده اثرگرييش فوق

ه چهره كالس، صورت و سريت شاگردان، قيافه و كلمات و شكل تدريس معلمان و متام اوضاع مدرسه مهه و مه
  .هائى هستند كه در آينه ذهن و روح طفل منعكس ميشود و او را بشدت و بيش از خانه حتت تأثري قرار ميدهد برنامه

مني خاطر نسبت بفرهنگ ممالك مستعمره يا در حال استعمار شدن توجه شديد دارند،  اربابان استعمارگر و نوكرانشان 
  .ر و منابعش را از طريق آموزش و پرورش بيغما بربندآنان اين مسئله را ميدانند كه ميتوانند يك كشو 

هائيهك خوردند بتدريج آنان را بيدار كرد، و  ملت مسلمان تا چندى پيش بيدار اين برنامه نبودند، وىل لطف اهلى و ضربه
  .ايد ملت شدپس از درك امهيت اين كانال بتأسيس مدارس پسرانه و دخرتانه مهت كردند، و نتايج مثبىت هم از اين طريق ع

مردان با اميان، جوانان شهيد، جان باختگان ره فضيلت در اين زمان، دانشمندان روشن بني و متدين، مادران منونه، زنان 
  .اند هاى علمى شيعى با عفت، اكثر نتيجه مهني مؤسسات و بيدارى حوزه

ها اقدام  اليف دارند، و اگر بگسرتش اين كانونامروز مغزها و ثرومتندان نسبت باينگونه مدارس مسئوليىت باالتر از متام تك
  .ترديد در جهان بعد بعذاب سخت گفتار خواهند شد نكنند ىب

پدران و مادران هم وظيفه سخت دارند، كه مراكز فراگريى دانش را كنرتل كرده و آگاه باشند كه فرزن معصوم و پاك خود 
  .را در كدام مؤسسه ميگذارند

ال خود مبؤسساتى كه حتت سرپرسىت استعمارگرانست، و براى بيغما بردن منابع مادى و معنوى اينان بايد از حتويل اطف
املللى برپا ميشود و عده زيادى از اطفال  شرق برپا شده بپرهيزند اين نوع از مؤسسات در كنار كليسا و باشاره دزدان بني

  .شرق را براى دستيارى اربابان پليد استعمارگر آماده ميكنند

حنوه تدريس، و ساختمان، و نظم و ترتيب، اينگونه مراكز فريب را خنوريد، اين مراكز پل ارتباط بني معادن مادى و گول 
  .معنوى كشور و بيگانگان است

اى كه با اصول اسالم برپا شده، و از فرهنگ دين تغذيه ميكند، بايد شاگردان پسرش جماهد در راه اهلى و  مدرسه
ائيكه در سايه كوشششان عفت و حيا و سالمت نفس و فكر زن  ائى زينبشدگان دخرتش انسا تربيت گونه باشد، انسا
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از دستربد يغماگران در امان مانده، و رفتگان از مدار اسالم هم در نتيجه زمحتشان بتدريج آماده برگشت حبوزه عفت و 
  .عصمت شوند

  317: نظام تربيت در اسالم، ص

  حمل كار

يط كار با توضيحى كه درباره مدرسه داده شد احتياج به جتزيه و حتليل داشته باشد، زيرا حمل كار گمان منريود برنامه حم
ج البالغه بپدران سفارش  شباهت مبدرسه نيست، و چهره كارفرما در حمل كار ىب ىب شباهت مبعلم، على عليه السالم در 

  .وند توجه دقيق داشته باشيدميكند مبحل كاريكه فرزندانتان ميخواهند در آجنا مشغول كسب ش

بارى كه برخى از مؤسسات از قبيل كاباره و سينما، و بعضى از استخرها، و مؤسساتى از اين قبيل بوسيله  من آثار نكبت
كنندگان بر سر ديگران و خالصه به پيكر يك جامعه  وضع حميط و كارفرمايشان بر سر مردم و كارگران و بوسيله شركت

هاى پليدى كه اين نوع از مؤسسات خائن دارند آيا بصالح  بينم، فقط ميپرسم با اين برنامه ج بتوضيح منىوارد ميآورند حمتا 
  !مردم هست كه براى درآمد خمتصرى فرزندان بيگناه خود را باين مراكز بسپارند؟

اند، و  كارها را درنيافته  بايد گفت اينگونه پدران و يا مادران و كارگراىن كه عمرى از آنان گذشته و هنوز حرمت اين نوع
  .بقول قرآن از چهارپايان بدترند

  .حميط كار اگر يك حميط سامل اسالمى باشد، در پرورش خصائل انساىن مؤثر است

ره   .ور خواهد شد نسلى از بركت آن 

  داران جدا مسئوليت مهمى در برابر كارگران خود دارند؟ جتاوز كارفرمايان و كارخانه

خود حبقايق اسالمى آراسته بوده و كارگران خود را باجنام فرائض و دورى از حمرمات تشويق كنند، و با اينان الزم است 
پرداخت حق واقعى آنان جلوى ايشان را از عصيان و افتادن در حوزه فساد بگريند؟ تا در نتيجه اقتصاد ساملى بوجود آيد 

اى مادى و معنوى بركنار مباند   .و امت از زيا

   دولت
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اش هريك از افراد كشور حبق قانوىن خو   آن تشكيالتى كه حبق مورد نياز است، يعىن آن نريوئى كه بايد در سايهيعىن
  .رسيهد، و از ستم و بيداد متجاوزان در امان و امنيت باشند

و مقررات اهللا  يعىن آن تشكيالتى كه بايد بيدار باشد تا مردم در اسرتاحت، يعىن آن قدرتيكه خود بايد ساخته قانون اصيل
اى توقف نداشته باشد، يعىن نريوئيكه نگذارد خنجر فساد به پيكر ملت و اصول  باشد و در ساخنت حيات طيبه حلظه

  .هاى خود را براى درهم كوبيدن كاخ فضيلت پياده كنند انساىن ضربه زند، و شيطان و شياطني نقشه

نفى پاك باشد، تا بتواند كشورى را و ملىت را پاك كند، و جلوى يعىن نريوئى كه بايد از جهل و هوا و شهوت و ظلم و 
   يعىن قدرتيكه بايد بتمام نيازهاى مادى و معنوى. ورود ناپاكى را بگريد

  318: نظام تربيت در اسالم، ص

ا پاسخ گويد و اين مام و چنني دولىت جز دولت خدا نيست، دولىت كه حاكمش اراده خداست، كارگردانش پيامرب و ا انسا
نائب امام فقيه جامع الشرايط است، ما در سايه چنني دولىت از دين صحيح، خانه اسالمى، مدرسه پاك، كارگاه درست 

برخوردار خواهيم بود، در صورتيكه ملىت از چنني دولىت حمروم باشند، خاموش نشسنت آنان گناه بزرگ است، بايد بپا خيزند 
ها برخوردار شوند، توضيح اين  فراهم آرند تا از عدل و عدالت در متام زمينهو زمينه بوجود آمدن حكومت اسالمى را 

مسئله را در خبض امامت و رهربى كه در قسمتهاى گذشته بطور مفصل بيان شده مطالعه كنيد، در هر صورت با اصالح 
  .اين پنج مرز انسان از اسارت عوامل ذلت بدر آمده و بآزادى مبعناى واقعى خواهد رسيد

   دىآزا

هاى عاىل انساىن   بندوبارى و هرزگى و رهائى از برنامه هاى غري قانوىن نفس و به ىب آنان كه آزادى را در پاسخ گفنت خبواسته
اش فرهنگ خداست ترمجه ميكنند سخت ديوانه و بيشعورند از بندگى هواى نفس، شهوات غلط، مال و  كه بازگوكننده

دار و بيجان دور زيسنت و پاك بودن از رذائل اخالقى مفهوم آزادى مبعناى مقام ضد حق، سرسپردگى در برابر بت جان
ره بردارى از مواهب طبيعى، و ساير حقوق انساىن عني آزادى  حقيقى است، حمفوظ ماندن حق حيات، حق كار، حق 

  . آزادى استاست، اطاعت از خدا، پريوى از پيامرب و امام، گوش فرادادن حبق، بازگو كردن واقعيات ترمجه عيىن

اى پاك، اولياء خدا، عاشقان حق، مردان و زنان پيكاركننده در راه الّله،  آراستگان باميان، پرياستگان از رذائل، انسا
شدگان در فساد، عاشقان  رانان افسار گسيخته، مردان و زنان هرزه، غرق اميان، شهوت آزادمردان و آزادزنانند، مردم ىب
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زاد بتهاى جاندار مهه و مهه  ت فاقدين اصول اخالقى، غالمان حلقه بگوش طاغوت، چاكران خانهمنكرات، دزدان راه آدمي
امام على . هاى گروهى ادعاى آزادى كنند شرمى در مقاالت و رسانه مفيد و در بند و اسريند گرچه با كمال وقاحت و ىب

هاى  اىن كه خباطر دور روز دنيا دچار بندگى چهرهال تكن عبد غريك فقد جعلك الّله حرّا آرى انس: بن ابيطالب ميفرمايد
  .ضد خداست، آزادى خدا داده را كه در رأس متام نعمتهاى خداست از دست داده

  319: نظام تربيت در اسالم، ص

   استقامت در راه آزادى

د و باسالم و بالل سياه چهره حبشى، در اولني برخورد با رهرب بزرگ اسالم و شنيدن حقايق آمساىن عاشق پيامرب ش
  .اسالميان دل باخت

  .هاى اهلى عهد و پيمان حمكم كرد او در مهان مرحله اول سخت به پيامرب اميان آورد، و براى اجراى برنامه

پرستان بارث رسيد و در نتيجه در قيد غالمى  پرستان مكه بود بفرزند مهان بت او خباطر اينكه پدرش غالم يكى از بت
ان آوردن او آگاه شد، با او ستيزه كرد و اعرتاض سخت منود، اما بالل در جوابش گفت، بدن من ميزيست، اربابش از امي

هاى مستدل و قاطع اهللا منيتوامن انديشه  از نظر كار و فعاليت در قيد تست وىل روح و فكرم آزاد است، و با شنيدن برنامه
  .زا ايست حركت م راهى است صحيح و عقيدهو جان را باسارت بدهم من در انتخاب راه و عقيده آزادم و اسال

ارباب كثيف براى بازگرداندن بالل از راه اهلى تصميم خطرناكى گرفت، و خباطر اينكه ساير بردگان عربت بگريند و به 
پرستان و افراد پوك و توخاىل دعوت كرد تا در ميدان شهر اجتماع كنند و از نزديك  نريوى اسالم اضافه نگردد از بت

خرب از اينكه عاشقان خدا از اين هياهوى ظاهرى و زرق و برق اسلحه دمشن و  طاغوت را مشاهده منايند، ىبقدرت 
  .هاى حيوانات طاغوتى ترسى خبود راه منيدهند عربده

بالل را با دست بسته وارد ميدان كردند، لباس از بدنش درآوردند، ريگهائى كه با آتش حرارت داده بودند، روى زمني 
هاى داغ بدنش را سوزاند،  و بالل را با بدن عريان روى آن ريگها انداختند، از سر تا پا پوست بال كنده شد، ريگرخيته 

خربى از  او در برابر آن برنامه جانكاه احد احد ميگفت، او آزادى از اسارت و ذلت و پسىت و زبوىن و رهائى از ىب
است جان خويش و عامل را دوست داشت و حاضر بود در راه اين  آزادى كه گسرتشش ضامن رعايت حقوق مهه انسا

وش آمد ارباب بدو گفت چه ميكىن؟ گفت . فدا كند پيكر نيمه جانش را بدستور ارباب خبانه بردند، پس از مدتى 
  .آزادى خود را ادامه داده و دست از الّله و پيامربش برمنيدارم
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ديد به شكنجه شد، ام اى ديگر كشيد، اينبار گروهى انبوه  ا بالل توجهى نكرد، ارباب نقشهپس از دريافت سالمىت باز 
در ميدان اجتماع كردند، بدن بالل عريان شد، سپس با دست غالمان پليد ارباب سر تا پا غرق در شريه شد، زنبورهاى 

نداشت، بدنش سوراخ  نيشدار خطرناكى كه از بيابان مجع شده بودند جبان او رخيتند، دست و پايش بسته بود، توان دفاع
  سوراخ شد از
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وش آمدن ارباب گفت در چه وضعى؟ گفت شكر  حال رفت، تصور كردند مرد، بدن نيمه جانش را خبانه بردند، پس از 
منيشوم  حق ميكنم، آزادم، آزادى را دوست دارم، دست از خدا و رسولش برمنيدارم، من خباطر اين بيدادگريها تسليم

  .طلب نيستم تا در برابر اين زجرها از پاى بنشينم بازم، من عافيت خويش را اسري استعمار نكره و فضائل انساىن را درمنى

ديد مبرگ شد بارباب گفت آنچه از دستت برآيد كوتاهى مكن من عاشق آزادمي   .مدتى گذشت اين بار 

دست و پايش را بستند، سپس او را بدم شرت آوخيتند و شرت را رم  مردم مجع شدند بدستور ارباب بدنش را عريان كردند،
ا  دادند، شرت در بيابان پر از سنگ و خار مكه ميدويد، براى بدن بالل جاى ساملى مناند، مفصلها درد گرفت، استخوا

رباب شكست، گوش و پوست بدن كنده شد، خون از بدنش رفت، بكام مرگ نزديك شد، او را خريدند و از دست ا
آغوش اسالم بود، تا سال فتح مكه ببام   پليدش جنات دادند، بدنش آزاد شد، مبداوايش پرداختند، حالش نيكو گشت هم

ِإنَّ   كعبه برآمد و بدستور پيامرب در ميان هزاران نفر حاجى بانگ اذان داد، افراديكه از صدايش ناراضى بودند با آيه
كه در شأن او آمد حمكوم شدند، اذان باو اختصاص پيدا كرد، از بندگان مقرب اهلى شد،    مْ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاكُ 

نگام دلگريى از او ميخواست قرآن خبواند، باو ميفرمود قرآن خبوان تا با شنيدن صدايت  خداوند باو سالم رساند، پيامرب 
نشد براى يكبار جهت حكومت غري قانوىن سقيفه  غم از دل من برود، پس از پيامرب بآزادى خويش ادامه داد زيراحاضر

اذان بگويد، از مدينه بريون رفت و در مسري مدينه تا شام تبليغ اسالم ميكرد تا در نزديكى سرزمني شام جبوار رمحت حق 
 پيوست و امروز مزارش حمل گرد آمدن مسلمانان و عاشقان خداست، او آزاد بود و درس آزادى داد ما بايد از او درس

ضت اسالمى ايران كه صددرصد اسالمى است برهربى امام مخيىن  آزادى بگريمي، خوشبختانه در وقت نوشنت اين سطور 
هاى سخت آزادى فكر و روح  باوج خود رسيده بسيارى از مردان و زنان مهچون بالل و افراد صدر اول با حتمل شكنجه

اده و به آزاد كردن اسريان و مستضعفني عشق ميورزند و مهه چشم به برپا شدن حكومت اسالمى دوخته و  را ارج 
  »1«  جوست ترديد پريوزى با مردم حق ىب
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______________________________  
در اين روزها كه به غلطگريى كتاب مشغول بودم رژمي شاهنشاهى در پرتو قيام ملت نابود شده بود و مجهورى  -)1(

  .مشغول ساخنت ايراىن آباد و آزاد در سايه اسالم هستنداسالمى برپا گشته و ملت قهرمان ما 
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   راه درمان

ها و قشرهائيست كه از حوزه اجراى دستورات اهللا دور مانده، و بدست خود  در اين خبش روى سخن با افراد و خانواده
  .اند روزى براى خود فراهم آورده عوامل سيه

هاى ضد حقند، دچار عصيان و ختلف از مقررات خداوندند پس از آگاهى بوضع غري خدائى خويش  هآنانكه گرفتار برنام
  .نبايد براه ابليسى ادامه داده و نيز نبايد از معاجله خويش نااميد باشند

امراض و آلودگيهاى فكرى و روحى و عملى و خالصه گناهان امورى عارضى هستند، و با تكيه بر دستورات اسالم 
ا را معاجله كرد، اراده ميخواهد و عمل، اگر علل اين امراض از مرز زندگى دور گردند آدمى معاجله شده و رمحت ميتو  ان آ

هاى زندگى يافت و بقطع آن علل اقدام كرد، مسرييكه  حق نصيبش ميگردد، علل امراض روحى و فكرى را بايد در برنامه
كار و دولت بايد پيمود نامگذارى به توبه شده، و حقيقت و مفهوم براى رفع علل و عوض كردن خانه و مدرسه و حمل  

  .هاى ضدحق و قرار گرفنت در راه خداست توبه مبعناى بازگشت از متام برنامه

توبه تكرار چند لفظ عرىب يا فارسى نيست، توبه از سه برنامه آگاهى به اشتباهات و انقالب حال و جربان گذشته 
گريى براى آينده، جربان  عليه السالم عبارتست از پشيماىن واقعى از گذشته، تصميم تشكيل ميگردد، و بقول على

  .خالءهاى قبل، پرداخت حق مردم

   هاى شفاخبش نسخه

توبه از نظر فقهى جزء واجبات اصيل اسالمى و از . چشيدن رنج عبادت، آب كردن گوشىت كه از گناه بر بدن روئيده
است، يعني زمان آن بالفاصله پس از آگاهى بگناه و علم بنادرسىت كردار و ضروريات دين حق و داراى وقت ضيق 

  .اخالق است و معلق كردن آن بزمان آينده، يا روزگار پريى از گناهان بزرگ است
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گاهى توبه متوجه فرداست و بايد فرد باصالح ظاهر و باطن خود برخيزد، و از آلودگيهاى نفسى و گناهان مربوط باعضاء 
گريى كرده و راه تقوا و سداد پيشه سازد قوا انفسكم و گاهى متوجه خانواده است باينصورت كه خانواده  كنارهو جوارح  

م مرييزد پرهيز كرده وبه نصيحت مرد  بايد در سايه نظارت كارگردان خانه از آنچه كه باعث فساد است و نظام خانه را 
وقىت فرد و خانواده توبه كنند قسمت مهمى از . ى اقدام منايندخانه گوش فرا دهند و از اين راه حبفظ شرف خانوادگ

  امي اما بايد دانست كه اصالح چند كن شده، و تقريبا بآراستگى اخالقى دست يافته مفاسد ريشه
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و اسارت و استعمار و  نفر يا چند خانواده دردى از كشور دوا منيكند، يك مملكت در صورتى از فساد و خيانت و پسىت
هاى ضد خدائى آزاد و پاك ميشود كه بآگاهى برسد و پس از  نشانده و برنامه استثمار و اقتصاد وابسته، و سياست دست

فروشى و مراكز  گناه يك ملت فقط باين نيست كه قمارخانه، مشروب. مجعى توبه كنند درك عوامل زيان و ضرر دسته
شهرش انواع فيلمهاى ضد اخالق بنمايش بگذارند و يا دچار رشوه و فساد و  فحشاء داشته و در گوشه و كنار

اعتيادهاى خطرناك باشند، بدترين گناه يك ملت عدم آزادى و استقالل و وابسته بودن اقتصاد و فرهنگ و اخالق و 
نست، بزرگرتين گناه اجتماعيات آنان به بيگانگان و استعمارگران است، بدترين گناه بغارت دادن منابع ثروت و معاد

است، سكوتى كه علت متام احنرافات و رواج فحشاء و منكرات  سكوت در برابر مظامل و اربابان استعمارگر و عمل آ
كن كردن فقر و  است، بپا خاسنت جامعه براى بريون راندن ديو استعمار و بدست گرفنت ذخائر و معادن، براى ريشه

راه بسط عدالت، و پياده كردن نظام توحيد و معارف اسالم، توبه و بازگشت يك  يدسىت و توليد ثروت و خرج آن در
  :ملت و جامعه بسوى خداست، و اين توبه را بايد از دو را دنبال كرد

  .جمهز شدن بسالح جنگ براى بريون راندن دمشن - 1

ايست كه اسالم براى  ن دو مرحلهنشاندگان آنان و اي اجراى سياست عدم مهكارى با گرگان استعمار و نوكران و دست - 2
جنات ملتها پيشنهاد كرده و امام امت ايران و موالنا حممود حسن و ابو الكالم آزاد در هندوستان باجرا گذاشتند، تا از 

  .بركت اين دو برنامه ايران و مردمش و هند و ملّتش از زير بار ستم ستمگران آزاد شدند

را بزانو آورده و سگان استعمار و استثمار و نوكرانشان را از پارس كردن خاموش مبارزه منفى گاهى نريومندترين قدرت 
  .ميكند

  .اى خمصوص خبود هستند بنابراين بني توبه فرد و خانواه و اجتماع فرق است و هركدام از اين سه موضع داراى توبه
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نظري قائد عظيم الشأن، روح  م بزرگ پيشواى ىبدر پايان اين كتاب متام سالم و ارادمت را مبه حمضر مقدس معلم عاليقدر، زعي
ار آزادى و صبح پريوزى كه ملت قهرمان اسالمى ايران به رهربى او به  خدا، حضرت امام مخيىن تقدمي داشته و در اين 
برپا كردن مجهورى اسالمى موفق شدند از خداوند طول عمر براى آن حضرت و عزت و سربلندى براى ملت غيور ايران 

  .امنخواه

ار آزادى مطابق با  23پنجشنبه    .مشسى 1358فروردين اولني 

   حسني انصاريان
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